
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Міністерство освіти і науки України  

  

Кваліфікаційна наукова  праця на правах рукопису  

  

_______________ ХЛЕВНА ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА______________  

 (прізвище, ім’я, по батькові)                              

  

УДК 001.8:005.7            

 (індекс)    

ДИСЕРТАЦІЯ  

Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених 

сторін 

(назва дисертації)                              

__________05.13.22 – управління проектами та програмами_____________  

 (шифр і назва спеціальності)                                                         

___________________________технічні науки_________________________  

(галузь знань)                              

Подається на здобуття наукового ступеня___доктора наук___  

  

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

___________________Ю.Л. Хлевна 

(підпис, ініціали та прізвище здобувача)  

  

Науковий консультант Тесля Юрій Миколайович, доктор технічних наук, 

професор  

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)  

  

  

Київ – 2019 



2 

АНОТАЦІЯ 

Хлевна Ю.Л. Мета-методологія управління проектами на моделях 

взаємодії зацікавлених сторін. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019.  

У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему створення 

методології управління проектами, спрямованої на стандартизацію процесів 

впровадження інструментів проектного менеджменту в практику діяльності 

проектно-орієнтованих підприємств. Така методологія отримала назву мета-

методології управління проектами (ММУП). 

Досліджено тенденції розвитку методологій управління проектами у 

світі. Показано, що методології управління проектами створювались 

десятками, сотнями, тисячами професійних менеджерів упродовж декількох 

поколінь. На сьогодні існує десятки різноманітних методологій управління 

проектами, які орієнтовані на управління різними класами проектів у  

специфічних умовах. Найбільш відомі методології PMBOK, P2M, PRINCE2, 

Scrum та ін. Але жодна з цих методологій не адаптована під конкретне 

підприємство, оскільки кожне підприємство має різний досвід професійного 

управління проектами, різний рівень технологічної зрілості, свою специфіку. 

Крім того, проекти одного і того ж підприємства можуть істотно відрізнятись.  

Показано, що ще один недолік у використанні методологій полягає в 

тому, що в них відсутній компонент впровадження в практику діяльності 

проектно-орієнтованих підприємств. Тому в них не висвітлюються питання, 

як зробити, щоб методологія управління проектами ефективно 

використовувалась проектно-орієнтованим підприємством? Як її впровадити в 

практику роботи з найменшими витратами і найбільшою ефективністю. А 

таке впровадження тягне за собою і організаційні зміни, і реінжиніринг бізнес-
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процесів, і технологічне та технічне переозброєння, взаємодію зацікавлених 

сторін і т.п.  

Виходячи з цього в дисертаційній роботі зроблено висновок про те, що 

потрібна концепція, принципи, правила, регламенти, методи, засоби 

управління проектом створення та впровадження інструментів різних 

методологій управління проектами на конкретному підприємстві. Для цього 

необхідно розробити мета-методологію управління проектами – у якій 

описуватимуться процеси впровадження методологій управління проектами 

(МУП) на конкретному підприємстві з врахуванням взаємодії зацікавлених 

сторін.  

Із цих міркувань сформульовано мету дисертаційної роботи: підвищити 

ефективність реалізації проектів за рахунок використання конкретизованої 

методології управління проектами (КМУП), налаштованої на умови 

конкретного проектно-орієнтованого підприємства інструментами мета-

методології управління проектами.  

Отримав подальший розвиток термінологічно-понятійний базис 

управління проектами за рахунок введення термінів та дефініцій, які 

розкривають сутність мета-методології управління проектами та формування 

й впровадження КМУП з урахуванням умов конкретного проектно-

орієнтованого підприємства. Отримали нове визначення поняття: мета-

методології управління проектами, конкретизованої методології управління 

проектами, знань конкретизованої методології управління проектами, вплив 

на впровадження методологій управління проектами, системи управління 

проектами.  

Запропоновано нову концепцію побудови мета-методології управління 

проектами, яка забезпечує удосконалення процесів управління проектами 

впровадження стандартів проектного менеджменту в роботу проектно-

орієнтованих підприємств. У її основі модель «ПОТОК» (проектно-

орієнтована технологічна організація підприємств), яка описує процес підбору 
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та впровадження тих інструментів управління проектами, які найбільш 

підходять під специфіку діяльності і підприємств, і проектів. Концепція 

створення конкретизованих методологій управління проектами відрізняється 

від подібних методологічним налаштуванням інструментів на проекти, 

створення та впровадження систем управління проектами та забезпечує 

розробку науково-методичних основ, моделей, методів мета-методології 

управління проектами. 

Розроблено принципи формування та впровадження КМУП на 

проектно-орієнтованих підприємствах, які визначають нормативно-

регламентний базис використання інструментів управління проектами, що 

дозволяє стандартизувати процеси формування та впровадження 

конкретизованої методології управління проектами в діяльності проектно-

орієнтованих підприємств.  

Отримали подальший розвиток області знань управління проектами за 

рахунок введення та опису п’яти областей знань, які відображають діяльність 

з впровадження конкретизованої методології управління проектами з позицій 

мета-методології управління проектами та дозволяють сформувати 

необхідний рівень методологічної зрілості підприємства. У рамках розробки 

областей знань визначені ключові елементи знань мета-методології 

управління проектами, досліджено інструменти впливу на систему знань 

методології управління проектами, побудовано математичну модель впливів 

областей знань на процес впровадження методології управління проектами.  

Удосконалено моделі впливів ММУП на формування та впровадження 

КМУП, які відрізняються від існуючих врахуванням характеру впливів 

(позитивних та негативних), ймовірності зміни характеристик проекту 

впровадження КМУП під дією впливів, що дозволило розробити модель 

управління цими впливами під час формування та впровадження КМУП. У 

цих моделях відображаються варіанти дій команд проектів по впровадженню 

методологій управління проектами. Пропоновані моделі відрізняються від 
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існуючих врахуванням взаємодій зацікавлених сторін та інформаційних 

впливів на процес такого впровадження.  

Використовуючи розроблені моделі, запропоновано новий метод 

формування змісту проекту впровадження конкретизованої методології 

управління проектами, в основу якого покладено урахування різної сили 

впливів ММУП на працівників підприємств та членів команди проекту 

впровадження КМУП, що дозволило мінімізувати опір працівників проекту 

впровадження КМУП. Для визначення тих інструментів КМУП, які будуть 

найбільш ефективними на підприємстві, розроблено новий метод 

конфігурування КМУП, в основу якого покладено урахування впливу 

інструментів існуючих методологій управління проектами на параметри 

проектів та програм підприємства, що дозволило максимізувати ймовірнісний 

ефект від застосування інструментів КМУП підприємством. 

Дана класифікація інструментів КМУП, які можуть бути реалізовані в 

ММУП. Ця класифікація враховує ознаки, характерні для проектів 

впровадження методологій управління проектами та дозволяє створити моделі 

реалізації таких проектів під конкретні підприємства, розроблено інструменти 

мета-методології управління проектами. Виділено ключові ролі в проектах 

впровадження конкретизованих методологій управління проектами. 

Визначено структуру взаємодій та схему планування проектів, впровадження 

конкретизованих методологій управління проектами. Визначено групи 

процесів мета-методології управління проектами. Запропоновано підхід до 

використання областей знань ММУП у процесах впровадження КМУП. 

Сформовані організаційний, методологічний і технологічний компоненти цих 

процесів. 

Запропонована організаційна модель впровадження КМУП, яка 

відрізняється від існуючих введенням структур і ролей, відповідальних за 

налаштування організаційних, методологічних, технологічних інструментів 

управління проектами під умови конкретного підприємства. 
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У цілому наведені результати дають методології управління проектами 

нові інструменти створення та впровадження КМУП на підприємствах, що 

дозволяє формалізувати нормативно-регламентний базис використання 

інструментів управління проектами в реальних умовах. 

Запропоновану мета-методологію управління проектами було 

використано при створенні систем управління проектами на підприємствах: 

ТОВ Карбон та ПАТ Тутковський. У рамках таких систем розроблялись: нова 

організаційна структура управління проектами, конкретизована методологія 

управління проектами, інформаційна технологія управління проектами. Для 

визначення методологічних інструментів, які найбільш були затребуваними в 

цих компаніях, були проведені дослідження у відповідності з наведеною 

концепцією побудови конкретизованих методологій управління проектами. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження підтверджується 

результатами реалізації мета-методології в ряді вітчизняних компаній.  

Проведені дослідження були використані при розробці методичного 

забезпечення навчального процесу в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. 

Ключові слова: мета-методологія управління проектами, 

конкретизована методологія управління проектами, моделі взаємодії 

зацікавлених сторін, впровадження КМУП, конфігурація КМУП. 
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ABSTRACT 

Khlevna I.L. Meta-methodology of project management on the models of 

interaction of interested parties. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of technical 

sciences in the specialty 05.13.22 "Project and program management". – Taras 

Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2019. 

The dissertation solves an important scientific and applied problem of 

creating a methodology for project management aimed at standardizing the 

processes of implementation of project management tools into the practice of 

project-oriented enterprises. This methodology is called meta-methodology of 

project management (MMPM). 

The development tendencies of project management methodologies in the 

world are investigated. It was shown that project management methodologies were 

created by dozens, hundreds, and thousands of professional managers for several 

generations. To date, there are dozens of diverse project management 

methodologies that focus on managing different classes of projects under specific 

conditions. The most well-known methodologies are PMBOK, P2M, PRINCE2, 

Scrum, and others. But none of these methodologies is adapted to a particular 

enterprise, since each enterprise has different experience of professional project 

management, different levels of technological maturity, and their specifics. In 

addition, different projects of the same company may differ significantly. 

It is shown that another one disadvantage in the use of methodologies is that 

they have lack of the implementation component in the work of project-oriented 

enterprises. Therefore, they do not elaborate how to make the project management 

methodology effectively used by the project-oriented enterprise? How to implement 

it in the practice with the lowest cost and highest efficiency. Such implementation 

entails both organizational changes and reengineering of business processes, and 

technological and technical re-equipment, interaction of interested parties, etc. 
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On the basis of this, the next conclusion is made in the dissertation: concept, 

principles, rules, regulations, methods, means of project management, creation and 

implementation of tools of various methodologies of project management at a 

concrete enterprise are needed. Is this case, it is needed to develop a meta-

methodology for project management, which describes the processes of 

implementation of project management methodologies (PMM) at a specific 

enterprise considering the interaction of interested parties. 

For these reasons, the purpose of the dissertation work is formulated: to 

increase the effectiveness of project implementation through the use of the 

concretized project management methodology (CPMM), tailored to the conditions 

of a specific project-oriented enterprise by the tools of the meta-methodology of 

project management. 

The terminological and conceptual basis of project management gained 

further development by introducing terms and definitions that reveal the essence of 

meta-methodology of project management and the formation and implementation of 

CPMM, considering the conditions of a specific project-oriented enterprise. 

Received a new definition: meta-methodology of project management, concretized 

project management methodology, knowledge of a concretized project management 

methodology, impact on project management methodologies implementation, 

project management systems. 

The new concept of meta-methodology of project management, which 

provides improvement of project management processes, introduces project 

management standards into the activity of project-oriented enterprises, is proposed. 

It is based on the “WORKFLOW” model (project-oriented technological 

organization of enterprises), which describes the process of selection and 

implementation of those project management tools that are most suitable for the 

specifics of activities both enterprises and projects. The concept of the development 

of the concretized project management methodology differs from similar 

methodological with settings of tools for projects, the creation and implementation 
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of project management systems and provides the development of scientific 

methodological foundations, models, methods of meta-methodology of project 

management. 

Principles of CPMM formation and implementation on project-oriented 

enterprises, which determine normative and regulatory basis of using project 

management tools, are developed, this allows to standardize the processes of 

formation and implementation of the specified methodology of project management 

in the activity of project-oriented enterprises. 

Further development of the areas of expertise of the project management was 

achieved through the introduction and description of five areas of expertise that 

reflect the implementation of the concretized project management methodology 

from the standpoint of meta-methodology of project management and enable the 

formation of the required level of methodological maturity of the enterprise. Within 

the framework of the areas of expertise development, key elements of knowledge of 

meta-methodology of project management were identified, tools of influence on the 

knowledge system of the project management methodology were investigated, a 

mathematical model of influences was constructed. 

Improved models of the impact of MMPM on the formation and 

implementation of CPMM, which differ from the existing with considering the 

nature of the influences (positive and negative), the likelihood of changing the 

characteristics of the project implementation of CPMM under the influence, which 

allowed to develop a model of management of these influences during the formation 

and implementation of CPMM. These models display options for project teams to 

implement project management methodologies. The proposed models differ from 

existing ones with considering the interactions of stakeholders and information 

influences on the process of such implementation. 

Using the developed models, a new method of the content forming for the 

project implementation of the concretized project management methodology was 

proposed, which based on the various impacts of the MMPM on the employees of 
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the enterprises and team members of the CPMM project implementation, which 

minimized the resistance of the project workers to the implementation of the 

CPMM. To identify those CPMM tools that will be most effective at the enterprise, 

a new method for configuring CPMM has been developed, which is based with the 

consideration of the influence of the existing project management methodologies 

tools on the parameters of the projects and programs of the enterprise, which 

allowed to maximize the probabilistic effect of using the tools of CPMM enterprise. 

This classification of CPMM tools, which can be implemented in MMPM, is 

given. This classification considers the characteristics that are typical for projects 

implementation methodology of project management and allows to create models 

for implementing such projects for specific enterprises, developed tools meta-

methodology of project management. The key roles in the implementation projects 

of the concretized project management methodology are allocated. The structure of 

interactions and the scheme of project planning, implementation of concretized 

project management methodology are determined. The groups of processes of meta-

methodology of project management are defined. The approach to the use of 

expertise areas of the MMPM in the processes of introduction of CPMM is 

proposed. The organizational, methodological and technological components of 

these processes are formed. 

The organizational model of implementation of CPMM, which differs from 

the existing introduction of structures and roles responsible for setting up 

organizational, methodological, technological tools for project management under 

the terms of a specific enterprise is proposed. 

In general, the given results give the methodology of project management 

new tools for the creation and implementation of CPMM at enterprises, which 

allows formalizing the regulatory framework for the use of project management 

tools under real conditions. 

The proposed meta-methodology for project management was used to create 

project management systems at enterprises: Carbon LLC and PT Tutkovskyi. 
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Within the framework of such systems were developed: new organizational 

structure of project management, concretized project management methodology, 

information technology of project management. In order to identify the 

methodological tools that were most sought after in these companies, research was 

carried out in accordance with the above concept of constructing specified 

methodologies for project management. The practical significance of the results of 

the dissertation research is confirmed by the results of the meta-methodology 

implementation in a number of domestic companies. 

The conducted researches were used in the development of methodical 

provision of educational process at the Taras Shevchenko Kyiv National University. 

Key words: meta-methodology of project management, concretized project 

management methodology, model of interaction of interested parties, introduction 

of CPMM, configuration of CPMM. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Збільшення кількості і складності проектів, 

підвищення вимог до їх результатів вимагає впровадження методологій 

управління в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств. 

Використання методологій управління проектами на практиці дозволяє 

командам проектів успішно і ефективно управляти всіма процесами, що 

забезпечують отримання потрібних результатів.  

Але жодна з методологій не адаптована під конкретне підприємство, 

оскільки кожне підприємство має різний досвід професійного управління 

проектами, різний рівень технологічної зрілості, має специфіку. Крім того, 

проекти одного і того ж підприємства можуть істотно відрізнятись.  

Ще один недолік у використанні методологій полягає в тому, що в них 

відсутній компонент впровадження в практику діяльності проектно-

орієнтованих підприємств. А таке впровадження тягне за собою і 

організаційні зміни, і реінжиніринг бізнес-процесів, і технологічне та технічне 

переозброєння і т.п. Ці зміни ґрунтуються на взаємодіях. У свій час із 

космічної програми США взяла початок методологія управління проектами, 

яка зараз відома як звід знань PMBOK. Під інноваційні проекти і програми 

була розроблена методологія P2M. А під проекти в сфері ІТ– гнучкі 

методології.  

Але для проектів впровадження методологій (стандартів) управління 

проектами не існує своєї методології. І досить часто відповідальні за проекти 

не знають, або не розуміють, як потрібно використовувати інструменти 

методології управління проектами. Починають впроваджувати MS Project не 

розробивши регламенти планування чи шаблони планів проектів. Не 

призначивши відповідальних за внесення інформації в MS Project, за контроль 

за внесенням, і т. п. При цьому керівниками не враховується той фактор, що 

для впровадження методології управління проектами потрібно і 
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перебудовувати саме проектно-орієнтоване підприємство, і адаптувати 

методологію під його умови. Немає розуміння, що під впровадження 

методологій управління проектами потрібно піднімати рівень технологічної 

зрілості підприємства, враховувати інтереси зацікавлених сторін. Потрібно 

підбирати із різних методологій саме ті інструменти, які найбільш 

відповідають умовам підприємства і специфіці проектів (терміни, ресурси, 

ризики, команди, впливи і т. п.).  

Виникає актуальна науково-прикладна проблема, пов'язана з 

створенням методології управління проектами, направленої на стандартизацію 

процесів впровадження інструментів проектного менеджменту в практику 

діяльності проектно-орієнтованих підприємств – створення та впровадження 

мета-методології управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених 

сторін! 

По суті потрібна концепція, принципи, правила, регламенти, методи, 

засоби управління проектом створення та впровадження інструментів різних 

методологій управління проектами на конкретному підприємстві. Які будуть 

враховувати особливості взаємодій зацікавлених сторін. Необхідно розробити 

деяку мета-методологію управління проектами (ММУП) – у якій 

описуватимуться процеси впровадження методологій управління проектами 

(МУП) на конкретному підприємстві і міститимуться відповідні інструменти. 

Теоретичні та прикладні аспекти розроблення методів, моделей та 

механізмів управління проектами проектно-орієнтованих підприємств 

представлені в роботах Р. Арчибальда, І. А. Бабаєва, В. Ю. Бикова, 

А.О. Білощицького, В. М. Буркова, С. Д. Бушуєва, Н. С. Бушуєвої, 

В.Д. Гогунського, Є.А. Дружиніна, І. В. Кононенка, О.М. Медведєвої, 

Д.А. Новікова, В.А. Рача, Х. Решке, Х. Танака, Ю.М. Теслі, С.В. Цюцюри, 

С. К. Чернова, Х.Шелле. Особливо важливими з позиції впровадження 

методологій управління проектами в практику діяльності проектно-

орієнтованих підприємств є роботи Нєізвестного С.І. 
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Усе це свідчить про актуальність поставленої проблеми створення мета-

методології управління проектами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і 

пов’язана з вирішенням завдань створення та впровадження методологій 

управління проектами. 

Дисертація відповідає тематичному спрямуванню наукових розробок у 

рамках виконуваної автором науково-дослідної роботи «Розробка теоретико-

методологічних основ впровадження систем управління проектами для 

розвитку підприємств і організацій» (державний реєстраційний номер 

0117U000942). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення 

ефективності реалізації проектів за рахунок використання конкретизованої 

методології управління проектами, налаштованої на умови конкретного 

проектно-орієнтованого підприємства інструментами мета-методології 

управління проектами. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначена необхідність 

виконання наступних завдань: 

− аналіз існуючих підходів та способів впровадження методологій 

управління проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих 

підприємств; 

− створення концепції побудови мета-методології управління 

проектами, орієнтованої на удосконалення процесів управління проектами 

впровадження стандартів проектного менеджменту в роботу проектно-

орієнтованих підприємств; 

− розширення понятійного базису проектного менеджменту за рахунок 

введення нових дефініцій, що формалізують процеси створення методологій 

управління проектами під умови конкретного проектно-орієнтованого 

підприємства; 
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− розробка моделей впливів ММУП на формування та впровадження 

конкретизованої методології управління проектами; 

− розробка методу формування змісту проекту впровадження 

конкретизованої методології управління проектами; 

− створення методу конфігурування конкретизованої методології 

управління проектами; 

− формування методичних засад та областей знань мета-методології 

управління проектами; 

− створення та перевірка на практиці мета-методології управління 

проектами. 

Об’єктом дослідження є процеси впровадження методологій управління 

проектами, орієнтованих на умови конкретного підприємства.  

Предметом дослідження є інструменти мета-методології управління 

проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін.   

Науково-прикладна проблема створення мета-методології управління 

проектами вирішувалась у рамках сучасних концепцій управління проектами і 

програмами.  

Методи досліджень ґрунтувалися на використанні теорії систем, 

методів системного аналізу для визначення компонентів мета-методології 

управління проектами; теорії моделювання та методів математичного 

моделювання з метою побудови моделей налаштування методологій 

управління проектами під умови конкретного підприємства; методів 

управління знаннями, для формування структури знань ММУП; теорії графів 

для розробки методів створення та впровадження конкретизованих 

методологій управління проектами; теорії ймовірностей та методів 

дослідження операцій для розробки методу формування конфігурації мета-

методології управління проектами; методів управління проектами для аналізу 

варіантів рішення науково-технічної задачі через проектний підхід і створення 

областей знань у мета-методології управління проектами. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у використанні 

моделей взаємодії зацікавлених сторін для побудови методології управління 

проектами впровадження типових методологій у практику діяльності 

проектно-орієнтованих підприємств.  

Нові наукові результати полягають в наступному. 

Вперше розроблено: 

− мета-методологію управління проектами, яка описує зв'язки між 

властивостями діяльності конкретного проектно-орієнтованого підприємства 

та інструментами існуючих методологій управління проектами, що дозволяє 

сконфігурувати конкретизовану методологію управління проектами (КМУП) 

підприємства; 

− принципи формування та впровадження КМУП на проектно-

орієнтованих підприємствах, які визначають нормативно-регламентний базис 

використання інструментів управління проектами, що дозволяє 

стандартизувати процеси формування та впровадження конкретизованої 

методології управління проектами в діяльності проектно-орієнтованих 

підприємств; 

− метод формування змісту проекту впровадження конкретизованої 

методології управління проектами, в основу якого покладено урахування 

різної сили впливів ММУП на працівників підприємств та членів команди 

проекту впровадження КМУП, що дозволило мінімізувати опір працівників 

проекту впровадження КМУП; 

− метод конфігурування КМУП, в основу якого покладено урахування 

впливу інструментів існуючих методологій управління проектами на 

параметри проектів та програм підприємства, що дозволило максимізувати 

ймовірнісний ефект від застосування інструментів КМУП підприємством; 

удосконалено: 

− моделі впливів ММУП на формування та впровадження КМУП, які 

відрізняються від існуючих врахуванням характеру впливів (позитивних та 
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негативних), ймовірності зміни характеристик проекту впровадження КМУП 

під дією впливів, що дозволило розробити модель управління цими впливами 

під час формування та впровадження КМУП; 

отримали подальший розвиток: 

− термінологічно-понятійний базис управління проектами за рахунок 

введення термінів та дефініцій, які розкривають сутність мета-методології 

управління проектами та формування й впровадження КМУП із урахуванням 

умов конкретного проектно-орієнтованого підприємства; 

− області знань управління проектами за рахунок введення та опису 

п’яти областей знань, які відображають діяльність із впровадження 

конкретизованої методології управління проектами з позицій мета-методології 

управління проектами. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі наукових 

результатів, отриманих автором, розроблено практичні інструменти мета-

методології управління проектами. Виділено ключові ролі в проектах 

впровадження конкретизованих методологій управління проектами.  

Розроблено структуру областей знань мета-методології управління 

проектами. Визначено структуру взаємодій та схему планування проектів 

впровадження конкретизованих методологій управління проектами. 

Визначено групи процесів мета-методології управління проектами. 

Запропоновано підхід до використання областей знань ММУП у процесах 

впровадження КМУП.  

Сформовано організаційний, методологічний і технологічний 

компоненти процесів впровадження КМУП. 

Запропоновану концепцію та області знань ММУП було використано 

при створенні систем управління проектами на підприємствах: ТОВ Карбон, 

ПАТ Тутковський та ТОВ Скаетон  (м. Київ, Україна). У рамках таких систем 

розроблялись: нова організаційна структура управління проектами, 

конкретизована методологія управління проектами, інформаційна технологія 
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управління проектами, яка включала інструментальні засоби MS Project та 

функціональну надбудову PrimaNad. Для визначення методологічних 

інструментів, найбільш затребуваних у цих компаніях, були проведені 

дослідження у відповідності з наведеною концепцією побудови 

конкретизованих методологій управління проектами. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

підтверджується проведеними експериментальними дослідженнями, збігом 

отриманих результатів із запланованими при створенні методології і 

технології управління проектами.  

Проведені дослідження були використані при розробці методичного 

забезпечення навчального процесу в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка для підготовки магістрів за спеціальностями 122 – 

Комп’ютерні науки (освітня програма «Управління проектами») у рамках 

дисциплін «Системний аналіз та прийняття управлінських рішень», 

«Управління програмами, портфелями та проектним офісом», «Методологія, 

методи і засоби управління проектами»  (акт впровадження від 10.12.2018). 

Особистий внесок автора у праці, які склали основу дисертації і 

виконані у співавторстві. 

Основні результати дисертаційної роботи отримані здобувачем 

самостійно. Робота містить теоретичні та методичні положення, висновки, які 

сформульовані дисертантом особисто. У наукових працях, написаних у 

співавторстві, здобувачу належать: у [226] запропоновано в програмах 

інформатизації використовувати конкретизовану методології управління 

проектами, що враховує особливості вищих навчальних закладів; у [229] 

визначено ролі в групі управління проектами; у [239, 260, 261, 251, 253] 

запропоновано інструменти планування інформаційних ресурсів проектно-

орієнтованого підприємства, з позиції практичного використання мета-

методології управління проектами; у [237] моделі та методи, які формують 

області знань з впровадження методологій управління проектами в діяльність 
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вітчизняних підприємств; у [231] розроблено ітераційний метод формування 

конкретизованої методології управління проектами; у [238] структуру 

областей знань ММУП та їх місце в процесі впровадження КМУП; у [250] 

сформовано конкретизовану методологію управління проектами 

технологічної підготовки виробництва машинобудівного підприємства; у 

[240] принципи до розробки та впровадження КМУП на проектно-

орієнтованих підприємствах; у [252] проектний підхід та інструменти ММУП 

для автоматизації процесів підготовки та реалізації закупівель у вищих 

навчальних закладах; у [224] єдина організаційна структура – центр розробки 

та впровадження конкретизованих методологій і корпоративних систем 

управління проектами; у [262, 270] технологічну підтримку конкретизованих 

методологій управління проектами у вигляді інформаційної технології 

управління проектами; у [263] методи адміністрування проекту впровадження 

КМУП; у [225] концепція побудови мета-методології управління проектами та 

метод формування конфігурації мета-методології управління проектами під 

умови конкретного проектно-орієнтованого підприємства; у [243] моделі 

інформаційних впливів на формування та впровадження конкретизованої 

методології управління проектами; у [264] організаційний компонент проекту 

впровадження конкретизованих методологій управління проектами; у [265] 

методологічний компонент проекту впровадження конкретизованих 

методологій управління проектами; у [248, 230] моделі взаємодії зацікавлених 

сторін; у [220, 221 – 223, 227, 228, 268] концепція побудови мета-методології 

управління проектами; у [267, 269] принципи розробки та впровадження 

КМУП; у [254] методологія управління проектами технологічної підготовки 

авіаційного та машинобудівного виробництва; у [255] методологія управління 

інформацією проектів. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях, 

зокрема: 
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Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в 

освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2016) (Черкаси, 2016, 2018), IEEE First 

International Conference on Data Stream Mining & Processing (Львів, 2016), 

World Congress "Aviation in the XXI-st Century" - "Safety in Aviation and Space 

Technology" (Київ, 2016),  Міжнародна науково-практична конференція 

«Інформаційні технології та взаємодії» (Київ, 2016 – 2018), Міжнародна 

науково-технічна конференція «АВІА-2017», (Київ, 2017), Всеукраїнська 

науково-методична конференція (присвячена 25 річниці створення кафедри 

інформатики та прикладної математики КДПУ) Комп’ютерне моделювання та 

інформаційні технології в освіті (Кременчуг 2017), Міжнародна науково-

практична конференція «Управління проектами розвитку суспільства» (Київ, 

2017),  Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні 

аспекти» (Київ, 2017), IEEE International Conference on Intelligent Data 

Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 

(Бухарест, Румунія, 2017), Міжнародна науково-практична конференція 

“Управління проектами: стан і перспективи”  (Миколаїв, 2017, 2018). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 40 наукових 

праць, з них 22 статі опубліковані у рецензованих фахових виданнях України 

та іноземних виданнях, у тому числі 3 статі одноосібно, 2 англійською мовою, 

що не є перекладом із інших мов у періодичному виданні, включеному до 

наукометричної бази даних Scopus, 3 наукові праці надруковані в іноземних 

виданнях та 3 праці у неперіодичних виданнях, які включені до 

наукометричної бази даних Scopus, 2 авторських свідоцтва на твір 

(комп’ютерні програми), 13 тез доповідей у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

7 розділів, висновків, списку літератури з 270 найменувань та 6 додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 403 сторінок, із них 327 сторінок 

основного тексту, який містить 80 таблиць, 46 рисунків на 34 повних 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЙ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

1.1. Системний аналіз сучасних методологій управління 

проектами з позицій їх налаштованості до умов функціонування 

проектно-орієнтованих підприємств 

 

Проектно-орієнтоване управління є одним із основних напрямків не 

тільки розвитку підприємства, а й становлення розвиненої держави з 

ринковою економікою [1-4]. Таке управління можливе при наявності чітких 

наборів моделей, методів, процесів, прийомів і підходів вивірених, як наукою 

так і практикою [5–8]. Наприклад, для досягнення практичної бізнес-цілі 

підприємства реалізується застосування методів та інструментів управління 

проектами на підприємствах, з одного боку, з іншого – динамічним 

вдосконаленням теоретичних основ управління проектами. Виходячи з цього, 

основною задачею керівників та менеджерів проектно-орієнтованих 

підприємств є прийняття ефективних управлінських рішень, які мають 

базуватись на фундаментальних теоретичних та практичних засадах. 

Застосування тих чи інших засад пов’язані з масштабами проекту [9], при 

чому навіть найменший проект повинен працювати за певними стандартами, 

за методологією управління проектами (далі – МУП) [10 – 16]. Тобто, 

ключовим у науці управління проектами є методологія. Основою гарантії 

успішності управлінського процесу є ефективне використання сукупності 

правил, принципів, методів, інструментів, які дозволяють управляти проектом 

упродовж усіх фаз і стадій його життєвого циклу [10, 17]. Визначена і 

належним чином використовувана методологія проектного менеджменту 

формує управлінський процес у цілому та гарантує його успішність. Ефект від 



34 

використання МУП наявний у роботах [17–23]. У роботі [17] представлено, 

що застосування МУП становить 22,3% успіху проекту, а використання МУП, 

яка задовольняє умови підприємства, призводять до більш високого рівня 

успіху проекту. У роботі [18] встановлено, що при використанні методологій 

управління економічний ефект в цілому для підприємства сягає 20% – 40%. В 

галузі великих енергетичних проектів цифра перевитрат часу та бюджетів до 

200%, що пов’язано не доцільною організацією роботи – відсутністю 

впровадженої МУП [19]. У [20–21] виокремлено, що загальна продуктивність 

праці підвищується на 30-32%, збільшення повернення від вкладень у проекти 

на 28% із використанням МУП. 

Поняття МУП представлено у роботах [24 – 28]. За ними основною 

задачею МУП є ефективне планування, реалізація, моніторинг та контроль, а 

також доводження проекту до успішного завершення, забезпечення проекту 

необхідним набором методів і прийомів. За допомогою нихвизначається 

напрям розвитку проектів, здійснюється дотримання часу та бюджету 

проекту, формуються вимоги замовників при виконанні проекту, здійснюється 

формалізація та стандартизація підходів до управління проектами проектно-

орієнтованого підприємства. Разом із тим представлення МУП не однозначне 

[24]. З однієї сторони поняття методології управління проектами досить 

широке та багатозначне, з іншої – доведено до рівня набору практик. Роботи 

[24 – 25] відображають, що в сучасну епоху розвитку людства, методологію 

слід трактувати у організаційно-діяльнісної парадигмі. Відповідно МУП 

пропонується розглядати, як сукупність підходів, методів і моделей 

управління проектами, програмами і портфелями проектів, відображених в 

професійних стандартах управління проектами глобального, міжнародного, 

національного, галузевого і корпоративного рівня, а також у різних наукових і 

практичних джерелах.  

Позицію практичної парадигми відображено у роботах [26 –31]. У 

роботі [26] методологія управління проектами являє собою поєднання логічно 
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пов'язаних практик та методів. Відповідно до стандарту PMBOK [27] 

методологія розглядається з практичної точи зору, як система практик, 

методів, процедур і правил, які використовуються в певній сфері діяльності. У 

роботах [28 – 30] сформовано методологічні основи на рівні практик моделі 

OPM3. Результати роботи [30] відображають, як перетворити 456 кращих 

практик із 586, представлених OPM3, на 38 типових найкращих практик. 

Продовження представлення методології, як практичної діяльності, 

висвітлено у роботі [31]. Її мета – розробка конвергентного підходу, як 

механізму конвергенції існуючих методологій практичної діяльності 

(PMBOK, OPM3, P2M, PRINCE II, ISO 21500 та ін.).   

Науковим підгрунттям трактування МУП стали роботи Щедровицького 

Г.П., Новикова А.М., Новикова Д.А., Рача В.А. [32 – 37]. У роботах [32–33]. 

Встановлено, що формалізація поняття «методології науки» забезпечує 

узагальнення існуючих в літературних джерелах підходів та визначень до 

понять «методологія». Його використання в самих різноманітних видах 

діяльності, в тому числі і в управлінні проектами. У представлених роботах 

[32, 34–35] визначена «відповідність» між методологією та управлінням. 

Методологія розглядається, як вчення про організацію діяльності, а 

управління – вид практичної діяльності. Встановлено, що цей вид діяльності 

повинен бути організований відповідно до загальних для будь-якої практичної 

діяльності закономірностей, тобто, повинен мати свої фази, стадії та етапи, 

свою логічну і часову структуру, свої характеристики. Ставиться акцент на 

«рефлексивну», по відношенню до методології, специфіку управління – 

управління є діяльністю по організації діяльності. «Методологом» є як вчений 

– фахівець із методології, так і фахівець-практик (управлінець, консультант), 

що займається організацією діяльності інших людей, їх груп і колективів [32]. 

Продовження пропонованого підходу, наукового підґрунтя розгляду поняття 

методології, у галузі науки управління проектами висвітлено у роботі [36]. 

Автор акцентує увагу на методологію наукової діяльності управління 
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проектами у розрізі спеціальності 05.12.06 – Управління проектами [37]. В 

іншому ключі – МУП зводиться до набору ефективних практик, які 

функціонують в окремих умовах. [18]. Автор роботи [38] уособлює 

методологію управління проектами сукупністю загальних положень про те, як 

ефективно управляти проектами, представляє МУП, як науку організації 

управлінської діяльності проекту.  

Виходячи з аналізу, в роботі підкреслюється важливість наукової та 

практичної парадигми МУП. Для практики важливими є інструменти, які 

сприятимуть підвищенню ефективності реалізації проектів.  

Методологія управління проектами має свою історію, зародження та 

становлення, що представлено у роботах [10, 25, 39 – 42].  

Історично сформовані та функціонально діючі методології сьогодення 

можна умовно розділити на: традиційні (жорсткі), гнучкі (адаптивні) та їх 

синергія – гібридні методології [26, 43 – 48]. 

Основні акценти відмінностей традиційних і гнучких методологій 

можна представити схемою на рис. 1.1 [49]. 

 

Рис. 1.1. Відмінності традиційних і гнучких МУП [49] 

 

Традиційна МУП полягає у виконанні робіт за чітко визначеними 

етапами [50–51]. При чому виконання наступного етапу настає виключно 

після завершення попереднього. Наприклад, при розробці програмного 
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забезпечення замовником погоджуються послідовність таких фаз робіт: 

визначення вимог до продукту, проектування, реалізація (кодування), 

інтеграція, тестування, відлагодження, інсталяція, експлуатація та підтримка 

[43]. 

Близько 20-40% часу виконання проекту іде на виконання перших двох 

фаз. Перехід до кожної наступної фази здійснюється лише після того, як 

замовником підтверджене завершення попередньої фази, повернення до 

попередньої фази, або перекриття фаз у даних методологіях не відбувається. 

Формалізований, послідовний перехід від початкової фази до наступної 

– це такий тип методології, який забезпечує набагато простіше управління 

масштабними проектами, злагоджену роботу команди проекту. 

Звичайно, перевагами такої методології є [26, 44, 52]:  

− прозорість проекту; 

− чітке узгодження і затвердження вимог замовника;  

− детальна документація; 

− впорядкований хід виконання проекту; 

− отримання точної оцінки вартості проекту і його термінів, що 

дозволяє точно спрогнозувати ефект, отриманий від запуску проекту; 

− зниження відхилень у проекті внаслідок ретельного планування. 

До недоліків відноситься: [26, 44, 52–53]: 

− час запуску проекту, що пов’язано з визначенням вимог до 

проекту, розробкою його плану та погодженням документації; 

− вимоги замовника на початковому етапі проекту можуть не 

відповідати його сподіванням. Відповідно проект буде потребувати 

додаткового часу та коштів. 

− регламентовані правила ускладнюють процес внесення змін. 

Наприклад, при внесенні змін до документації, виконання проекту 

зупиняється до завершення її остаточного погодження відповідними 

учасниками проекту. Відповідно зростає термін та витрати проекту; 
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− кінцевий результат замовник отримує наприкінці реалізації проекту. 

До даного типу методології можна віднести методологію PMBOK 

[27,  43, 54]. 

Традиційні методології недоцільно застосовувати при розробці 

програмного забезпечення, оскільки важко простежити послідовність у 

процесі розробки [50, 55]. Традиційні методології не масштабуються так як 

гнучкі. Їх краще використовувати, коли проект можна реально спланувати, 

коли він має чіткі вхідні дані, має мало змін.  

Суть гнучких методологій відображено у [43, 46 – 62] полягає в тому, 

що проектна діяльність поділяється на фази, так звані ітерації. Кожну з 

ітерацій можна розглядати як окремий проект. Замовник може отримувати 

продукт після виконання кожної ітерації. Разом із тим, у кінці кожної ітерації 

проводяться наради, де, зазвичай, здійснюється переоцінка продукту проекту 

та уточнення із замовником його вимог. Такі методології доцільно 

застосовувати тоді, коли замовник «не бачить кінцевої цілі», його вимоги 

постійно змінюються, вимоги досить складні та їх не можна відразу узгодити, 

складні проекти. 

До переваг гнучких методологій можна віднести [56 – 62]:  

− короткий час запуску проекту; 

− роботи проекту можуть виконуватися як послідовно так і 

паралельно; 

− незначна кількість документації; 

− у певних сферах постійне тестування продукту проекту в процесі 

виконання, що зменшує кількість доопрацювань. Прикладом може бути ІТ 

проект; 

− робота ініціюється й виконується за необхідністю і може бути 

виявлена на будь-якому етапі реалізації проекту; 

− можливість внесення змін на кожному з фаз проекту; 

− постійний зв'язок замовника та виконавців проекту. 
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Недоліками гнучких методологій є [43, 46, 58, 63]: 

− розпливчатість терміну кожної ітерації; 

− планування робіт проекту; 

− залучення замовника на кожній ітерації; 

− відсутність довгострокових деталізованих планів; 

−  «нераціональне» впровадження, коли вартість впровадження 

більша, ніж вигода компанії, що пов’язано з непідготовленістю підприємства; 

− формальне використання. 

Для використання таких методологій потрібно, щоб керівником проекту 

був висококваліфікований професіонал у галузі управління проектами, який 

має лояльну команду проекту. Такі методології знайшли широке 

розповсюдження в ІТ [56], інжинірингових, консалтингових компаніях, у 

внутрішній роботі відділів компанії [64].  

У проектах, які пов’язані з діяльністю, де є робота з великою кількістю 

клієнтів (банківська діяльність, сфера послуг, тощо) такі методології мають 

вагомий недолік, який пов'язаний із тим, що вони націлені на здійснення 

контролю над результатом, швидкий зворотній зв'язок, його аналіз від 

клієнтів, а у даних видах діяльності цього досягти важко.  

Із проаналізованих переваг та недоліків кожної з типів моделей, можна 

стверджувати про доцільність синергетичного використання каскадних та 

гнучких методологій одночасно [46]. Так, традиційна МУП уже практично не 

використовується в своєму початковому вигляді. Це пов’язано з недостатньою 

їх гнучкістю, відставанням відносно новітніх технологій та інформаційним 

розвитком суспільства. Але їх поєднання з більш сучасними методами мають 

своє поле використання, утворюючи гібридні моделі (Iterative Agile, Scrummer 

Fall, Water Scrum, Agile Fall, Water-Agile-Fall, тощо) [44, 47, 48]. Синергетичне 

представлення традиційної та гібридної МУП полягає в тому, що формування 

вимог, планування, фінансування, оцінка вартості всього проекту 

здійснюється за традиційною методологією, а гнучкі методології 
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функціонують у процесі виконання проекту. Часто на початкових фазах 

проекту (ітераціях) у гнучких методологіях використовується традиційний 

підхід. Це доцільно для створення загальної уяви про вимоги до проекту, 

обговорення та вибору рішення за параметрами проекту [57]. З аналізу 

встановлено, що в жодній із представлених типів методологій відсутній опис 

дій, по впровадженню. Кожне підприємство має вибрати методологію, яка 

враховує його специфіку. Тому розглянемо за представленими типами 

найбільш популярні МУП. 

До традиційних МУП віднесемо найбільш розповсюджені: РМВОК, 

OPM3 PMI, PRINCE2, Р2М, ІSО 21500  

Методологія РМВОК [27, 62, 65 – 67] – процесна методологія, яка 

представляє собою сукупність професійних знань із управління проектами, 

визнаних у вигляді зводу знань [27]. Процеси представлені у вигляді 

двухконтурної системи управління. Перший контур забезпечує регулярне 

управління по вибраній системі критеріїв, другий – управління змінами. Так 

званий другий контур може представити інтерес у період впровадження МУП, 

оскільки, процес впровадження МУП можна охарактеризувати як процес змін. 

В цілому, можна стверджувати, що РМВОК відображає основу проектного 

менеджменту, так як він і відображає: 

− стандарт управління проектами на проектно-орієнтованих 

підприємствах; 

− процеси на проектно-орієнтованих підприємствах, 

− області знань на проектно-орієнтованих підприємствах, 

− рекомендації щодо всіх фаз життєвого циклу проекту(ініціювання, 

планування, реалізації, моніторингу та завершення) на проектно-орієнтованих 

підприємствах. Перевагами методології є: значний обсяг документації, який 

детально формує алгоритми застосування інструментів управління проектами, 

має інформаційну підтримку МsProject. 
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Недоліком є: непередбачені вимоги для окремих випадків, відсутні 

принципи здійснення будь-якого проекту вцілому, велика кількість 

узагальнених характеристик, складність впровадження, відсутність вимог до 

знань специфіки проектів певної галузі [26, 68]. 

Методологія OPM3 PMI заснована на ідеї перенесення кращої світової 

практики в управління проектами конкретної організації і включає галузі 

знань, оцінки та покращень. [28, 30, 69–70]. OPM3 дозволяє компаніям 

зрозуміти концепцію зрілості управління проектами, оцінити рівень зрілості 

компанії та вибрати оптимальний шлях її підвищення. Перевагою цієї 

методології є те, що дана методологія є своєрідним ключем до організаційної 

зрілості управління проектами, що особливо важливо у період визначення 

готовності компанії до змін [69–70].  

Методологія PRINCE2 – позиціонується процесним підходом, легко 

адаптується та масштабується під умови будь-якого підприємства, має чітко 

визначену структуру команди проекту, орієнтована на великі організації та 

проекти [65, 71 –75]. За своїми принципами дана методологія має схожість із 

гібридом класичного підходу – 6 сигм. На відміну від PMBOK не містить: 

спеціалізованих аспектів управління проектом, наприклад, галузевих, 

конкретних практик та інструментів управління проектами, таких як діаграма 

Гантта, WBS і т.п. Методологія пропонує конкретні рекомендації щодо зміни 

життєвого циклу проекту, рольової моделі і набору обов'язкових документів 

відповідно до потреб проекту. PRINCE2 рекомендує адаптувати методологію 

під кожну конкретну організацію, але процес адаптації залишається 

відкритим. 

Дана методологія позиціонується 7 принципами, 7 процесами і 7 темами 

проекту [65, 73–74, 76], які представлені у табл. 1.1. 

По суті ця методологія спрямована на формування деякого 

«законодавчого» поля управління проектами у вигляді принципів, які 

конкретизуються умовами конкретного підприємства. 
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Таблиця 1.1 

Структура методології управління проектами PRINCE2 

Принципи 

база методології 

Процеси 

кроки просування по 

проектному циклу 

Теми 

 контроль для 

досягнення успіху 

Постійна оцінка 

доцільності – існує 

підтверджена причина 

для початку проекту. 

Обґрунтування може 

змінюватися, але має 

залишатися 

переконливим 

протягом усього 

життєвого циклу 

проекту. 

Початок проекту Економічне 

обґрунтування – 

описує цінність, яку 

принесе організації 

проект по завершенні. 

Облік попереднього 

досвіду – проектні 

команди PRINCE2 

постійно звертаються 

до попереднього 

досвіду. 

Керівництво проектом  Організація – описує 

ролі і обов'язки 

учасників проектної 

команди, необхідні для 

ефективного 

управління проектом. 

Управління по стадіях 

– проекти PRINCE2 

плануються, 

відстежуються і 

контролюються по 

стадіях. 

Контроль стадії  Плани – описує кроки, 

необхідні для розробки 

планів, і пропонує 

застосування методу 
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Таблиця 1.1 (закінчення)  

Принципи 

база методології 

Процеси 

кроки просування 

по проектному 

циклу 

Теми 

 контроль для 

досягнення успіху 

 

Управління по стадіях – 

проекти PRINCE2 

плануються, 

відстежуються і 

контролюються по 

стадіях. 

Контроль стадії  Плани – описує кроки, 

необхідні для розробки 

планів, і пропонує 

застосування методу 

Управління по виняткам 

– проект PRINCE2 має 

певні допуски для 

кожної конкретної мети, 

що встановлює межі 

делегування 

повноважень. 

Управління 

створенням 

продукту 

Ризики – описує, як 

управління проектом 

упорається з 

невизначеностями як в 

планах, 

Акцент на продуктах – 

проекти PRINCE2 

фокусуються на 

визначенні продукту, 

його створення і вимоги 

до його якості. 

Управління 

кордонами стадій 

Зміна – описує, як 

управління проектами 

оцінює інциденти і 

реагує на необхідність 

у змінах. 

Адаптація до зовнішніх 

умов проекту – PRINCE2 

адаптується до зовнішніх 

умов проекту, розміру, 

складності, важливості, 

можливості і ризику 

Закриття проекту Прогрес – постійне 

відстеження 

доцільності планів і 

того, як повинен 

розвиватися проект. 

 

Перевагами методології PRINCE2 є [26, 55, 65, 71 – 74, 77]: 

узагальнення знань, планування, що засноване на продуктовому підході, поділ 

проекту на керовані і контрольовані стадії, гнучкість стосовно масштабів 

проекту, визначена організаційна структура для команди управління 
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проектом, адаптованість до особливостей організації, наявність чіткого опису 

ролей і розподілу відповідальності, акцент на продуктах проекту, певні рівні 

управління, фокус на економічній доцільності, послідовність проектної 

роботи, акцент на фіксації досвіду і постійного вдосконалення. 

Недоліком даної методології є [26, 71–74]: складність отримання 

актуальної документації, впровадження, відсутність галузевих практик, 

конкретних інструментів для роботи в проекті. Це вимагає високого рівня 

знань у працівників підприємства, задіяних у проектах. 

Для того, щоб ця методологія почала «працювати» на підприємстві 

необхідно: розробити бізнес-процеси управління проектами, провести 

навчання і сертифікацію команд проектів, підготувати керівництво до 

«значних» змін в управлінні підприємством, навчитись протидіяти конфліктам 

і проблемам впровадження. Крім того, в методології майже відсутні 

інструменти управління ризиками, конфліктами, закупівлями, що в реальних 

умовах вимагає консолідації цієї методології з іншими. 

Методологія Р2М [76, 78 – 83] – методологія управління цінністю в 

інноваційному розвитку компаній. Ця методологія орієнтована не на продукт, 

а на покращання організації у результаті виконання проектів. Методологія 

описує, як поєднувати проекти і програми, що виконуються, з бізнес-

стратегією компанії і використовувати одержану статистику проектної 

діяльності для розвитку основних цілей проектно-орієнтоапних підприємств. 

Р2М будується на базі трьох основних понять: складність, цінність і опір, які 

складають так званий трикутник контекстних обмежень, у рамках яких 

здійснюється інноваційна діяльність. Чим складніше бізнес-проблема, тим 

більшу цінність мають її потенціальні рішення і тим менша кількість людей 

здатні це зрозуміти, щоб не здійснювати опір відповідній новаторській ідеї. 

Головна перевага Р2М – акцент на інноваційний підхід до управління і 

керування очікуваннями зацікавлених сторін. Модель управління 

інноваційними проектами та програмами показана на рис. 1.2 [83]. 
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Рис. 1.2. Модель управління інноваційними проектами та 

програмами  

 

Методологія «Шість сигм» [26, 84–85]. – МУП для управління 

відхиленнями (дефектами). Ця методологія передбачає чітке виконання 

процесів у проектінй діяльності за рахунок мінімізації дефектів у проекті. 

Перевагами такої методології є: суттєва мінімізація відхилень характеристик 

виконання проекту, поліпшення якості управління проектом. Недоліками є: 

ускладнення процесів управління параметрами якості, що пов’язано з тим, що 

для реалізації представленого параметру за даною МУП потрібний чималий 

досвід – статистика проектів.  

ІSО 21500 – керівництво з управління проектами, яке як і РМВОК 

вважається основою проектного менеджменту та носить назву Міжнародного 

стандарту з управління проетами. [26, 86]. В ІSО 21500, на відміну від 

РМВОК, значна увага приділяється знанням певної галузі, але такі знання 

важко перенести під умови конкретного підприємства. До переваг даного 

стандарту відноситься: можливість інтеграції з іншими стандартами ІSО, 

простота. Недоліками є: відсутність рекомендацій по стикування управління 

проектами, програмами і портфелями проектів [26]. 



46 

Найбільш розповсюдженою гнучкою методологією (фреймворком) є 

Scrum [46, 60-61,87-92, 105]. За даними [49] саме ця методологія є найбільш 

популярною та займає 58% у порівнянні з іншими (рис. 1.3.)  

 

Рис. 1.3. Популярність гнучких методологій 

 

Дана методологія набула особливої популярності в галузі розробки 

програмного забезпечення, адаптована до вимог замовника шляхом швидкого 

реагування самоорганізованої, багатофункціональної команди на зміни, які 

виникають. На рис.1.4. показані процеси управління проектами по Scrum [49].  

 

Рис.1.4. Процеси методології Scrum 
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Scrum+ХР (екстремальне програмування) являє собою набір практик, які 

умовно можна розділити на управлінські та інженерні. За цією методологією 

замовник повинен бути весь час на зв'язку, передбачено взаємозамінність 

членів команди. Особливостями цієї методології є і те, що для неї характерні 

маленькі команди проекту, неформальний тип комунікацій всередині 

команди, але немає регламентів, щоденні наради, постійне корегування 

проекту для підвищення його ефективності та адаптації до змін. [20, 69, 93–

94].  

Основними принципами є: 

1. Ітеративність. Розробка здійснюється короткими ітераціями із 

постійним взаємозв'язком із замовником. Ітерації як такі пропонується робити 

короткими, рекомендована тривалість – 2-3 тижні і не більше 1 місяця.  

2. Простота рішень. Приймається перше просте робоче рішення. 

Екстремальність методу пов'язана з високим ступенем ризику рішення, 

обумовленого поверховістю аналізу і жорстким тимчасовим графіком.  

3. Посилена розробка в невеликих групах, які зазвичай складаються з 3 

– 10 чоловік та активно спілкується в межах розробки та з групами, які 

працюють над іншими проетами. 

4. Зворотній зв'язок із замовником, представник якого фактично 

залучений в процес розробки. 

5. Достатня ступінь сміливості і бажання йти на ризик. 

На рис.1.5. показані процеси методології XP [95]. 

Перевага – спільне володіння практично всіма моделями проекту. В 

цьому випадку команди мають бути висококваліфікованими та 

добропорядними. При цьому, можлива зміна моделі одного члена команди 

змінити модель без узгодження з іншими є недоліком. Дана методологія не 

здатна маштабуватись і в основному підходить для окремих проектів [96]. 
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Рис.1.5. Процеси екстремального програмування  

 

Висновки з аналізу методологій. Аналіз типів та найбільш 

розповсюджених методологій дозволив встановити, що наукове поле 

існуючих методологій досить широке. Кожна з представлених методологій не 

ідеальна [97]. Питання вибору методологій представлено у роботах [97 –104]. 

У роботах [97, 99] проаналізовано й оцінено методології по ряду 

характеристик (область використання; розмір проекту; ризики виникнення 

проблем; складність впровадження; інтенсивність використання ресурсів; 

часті зміни в проекті; підтримка змін у змісті проекту; підтримка звітності по 

проекту; система ведення документообігу; використання інформаційних 

технологій; накопичений досвід і формування технологічної зрілості; 

процесний підхід; сценарний підхід; проектний підхід), які можуть стати 

інструментом для попереднього вибору підприємству потрібної методології. 

Вибір методології на базі аналізу інформації представлено у роботах [98, 100–

101]. Робота [102] уособлює побудову власної МУП. Спільним недоліком 

методологій та принципів їх вибору є відсутність інструментів управління 

процесом впровадження МУП. Тому доцільно розглянути наукові та 

практичні проблеми впровадження МУП у практику проектно-орієнтованих 

підприємств. Вироблення такої структури впровадження, яка буде містити 
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науково-методичне підгрунття, враховувати всі зовнішні та внутрішні 

фактори, що впливають на процес впровадження. З наведеного вище аналізу 

МУП [17-102] слідує, що в питанні переходу проектно-орієнтованого 

підприємства на використання методологій управління проектами є дві 

основні проблеми: 

1. Як правильно визначити інструменти управління проектами, які 

потрібні на цьому підприємстві і як реалізувати проект їх впровадження 

(створення конкретизованої методології управління проектами). 

2. Як вплинути на проектно-орієнтоване підприємство, на його 

працівників, на рівень технологічної зрілості, на навчання та підготовку 

персоналу до переходу на використання МУП, щоб проект її впровадження 

був успішним. 

Розглянемо, як вирішуються ці два основні питання впровадження МУП 

у світовій практиці проектного менеджменту. 

 

1.2. Проблеми впровадження методологій управління проектами на 

проектно-орієнтованих підприємствах 

 

1.2.1. Аналіз традиційних способів впровадження методологій і 

технологій управління проектами 

  

Проект впровадження МУП традиційно охоплює набагато ширший, ніж 

вибір МУП спектр завдань від упровадження ідеології, формалізації процедур 

збору та зберігання управлінської інформації до змін в організаційній 

структурі управління та розподілу ролей в команді проекту. Проекти по 

впровадженню МУП можна віднести до класу організаційних і від успіху його 

реалізації може залежати життєдіяльність підприємства в цілому, або його 

окремих підрозділів. Із цієї причини ретельне планування і контроль 
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впровадження МУП набуває особливої важливості. Характерні риси 

впровадження МУП, як проекту, подано в табл. 1.2. 

Впроваджувані в рамках методологій інструменти управління не дають 

того ефекту, на який розраховують стейкхолдери. Це пов’язано з рядом 

причин: не вистачає підготовлених професійних проектних менеджерів в 

Україні; серед управлінців більшість не мають професійної освіти з 

менеджменту; управлінці керують так, як керували їх попередники – не 

професійно. 

Мало хто з відповідальних за проекти знає хоча б якусь методологію 

управління проектами [20 – 21]. А якщо й знає, то до кінця не розуміє. 

Більшість вважає, що для використання методології управління проектами 

потрібно просто взяти її опис, і працювати відповідно до нього. 

Починають працювати, і нічого не виходить. Стверджують, що в умовах 

України методології управління проектами не працюють. І все тому, що 

зовсім не враховується той фактор, що для впровадження методології 

управління проектами потрібно і перебудовувати саме проектно- орієнтоване 

підприємство, і адаптувати методологію під його умови. Немає розуміння, що 

під впровадження методологій управління проектами потрібно піднімати 

рівень технологічної зрілості підприємства.  

Основними помилками впровадження МУП [106 – 108] є: 

- підбір із різних методологій інструментів, які не відповідають умовам 

підприємства і специфіці проектів (терміни, ресурси, ризики, команди, впливи 

і т.п.). 

- жорсткі часові обмеження, нетерплячість або непослідовність 

керівництва можуть не дозволити досягти цілей у повному обсязі. 

- мета впровадження та очікувані результати не визначені заздалегідь 

або визначені не в повному обсязі.  

У роботі [109] представлені методологічні труднощі, які пов’язані з тим, 

що практикуючі менеджери проектів дезорієнтовані в застосуванні 
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ефективних методологій, їм складно розібратися у «Зоопарку» підходів, 

методів, технологій управління проектами [110]. 

Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика проектів 

Компоненти 

проектів 

Класи проектів 

Інноваційні 

проекти 

Проекти в сфері 

ІТ 

Організаційні 

проекти 

Проекти 

впровадження 

МУП 

Продукт Новий об’єкт  Програмні 

засоби  

Організація Методологія 

Тривалість Довгостро-

кові, 

середньостро

кові, 

короткострок

ові 

Середньостро-

кові, 

короткостроко-

ві 

Довгостроко-

ві, 

середньостро

кові 

Короткостро-

кові 

Вартість Висока Низька Середня Низька 

Ризики Фінансові, 

терміни 

актуальності, 

конкуренти 

Зміни вимог 

замовника, 

відхилення у 

термінах, 

неактуальність 

у користувачів, 

технічні 

Помилки 

менеджерів, 

фінансові 

Конфлікти, 

помилки 

менеджерів, 

використання 

непотрібних 

інструментів, 

знань, процесів 

МУП, терміни 

впровадження 

Невизначені

сть 

Стосовно 

процесу і 

результату 

Стосовно 

продукту 

Стосовно 

реакції 

стейкхолдерів 

Стосовно 

процесу і 

результату; 

Стосовно 

продукту; 

Стосовно 

реакцій 

стейкхолдерів 

Зацікавлені 

сторони 

Інвестори, 

підприємство 

Замовники Замовники Підприємство 

Методологія Р2М Agile, SCRUM PMBok – 
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Кожен носій конкретної методології, виступає не просто 

загангажованим її прихильником, але, як правило, стверджує, що ця 

методологія найефективніша. Але потрібне чітке розуміння методологічних 

рівнів, які виокремлено у роботі [111] і являють собою модель методологій 

управління проектами, яка уособлює собою рівні, які ієрархічно вкладені один 

в одного (рис. 1.6). Наукове обґрунтування поєднання методологій управління 

проектами представлено у роботах [31, 109, 111 – 113]. Автори робіт 

пропонують використати об'єднання кращих елементів методологій, що 

забезпечує хороший рівень вимог до якості процесу управління з 

методологіями, які забезпечують вимоги до якості компетентності учасників 

проектної діяльності. Як приклад, у роботі [111] представлено поетапне 

формування методологій. Встановлено, що застосування механізмів 

конвергенції залежить від рівня зрілості управління проектами на 

підприємстві. 

На низьких рівнях зрілості методологія потрібна не в повному обсязі і 

може бути представлена не всіма елементами. 

 

Рис. 1.6. Концептуальна схема референтної моделі методологій 

управління проектами [111] 

На 4-му і, тим більше, на 5-му рівнях зрілості [31, 109] на 

підприємствах, що реалізують масштабні, комплексні програми і проекти 

потрібна методологія, що володіє глибоким рівнем зрілості елементів, і по їх 

набору з запасом покриває всю різноманітність необхідних елементів. Тобто 

для самого складного і гіпотетично різноманітного портфеля програм і 
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проектів методологія наближається до ГПСМ. Нова методологія, 

розробляється конвергентними механізмами, може використовувати три і 

більше базових методологій. Робота з великою кількістю методологій 

зводиться до роботи з двома. Разом із тим, робота не достатньо охоплює 

механізми конвергенції існуючих методологій із знаннями конкретного 

підприємства. Це унеможливлює процес приведення інструментів існуючих 

методологій до специфіки діяльності конкретного підприємства.  

Впровадження інструментів МУП – складний проект. Його успішність 

також залежить від специфічних інструментів, які забезпечують проведення 

значної аналітичної роботи, управляють впливами на працівників 

підприємств, вимагають додаткових знань відповідності впроваджуваних 

інструментів МУП управлінським функціям проектно-орієнтованого 

підприємства. Тобто потрібні методи управління проектами впровадження 

МУП під умови конкретних проектно-орієнтованих підприємств. 

Для унеможливлення проблем, пов’язаних із часовими обмеженнями, 

нетерплячістю або непослідовністю керівництва та для забезпечення 

очікуваних результатів від впровадження потрібен системний підхід [43, 114 – 

121] до проекту впровадження МУП, а саме: 

− створення термінології з впровадження МУП; 

− введення і постійна робота з ключовими показниками виконання 

проекту впровадження МУП; 

− визначення рольових описів учасників впровадження МУП і їх 

відповідальності; 

− визначення та опис типових способів організації впровадження МУП; 

− опис життєвого циклу впровадження МУП із необхідним ступенем 

деталізації; 

− визначення основних процесів і процедур впровадження МУП на 

різних стадіях життєвого циклу; 

− визначення принципів мотивації в проектах розвитку; 



54 

− впровадження відповідної інформаційної системи управління 

проектами розвитку [122 – 126]. 

Відповідно впровадження МУП у практику діяльності підприємства 

можна охарактеризувати періодом змін, коли підприємство переходить від 

звичних для нього способів управління на новий рівень. Разом з тим, близько 

70% всіх ініціатив щодо змін на підприємствах зазнають невдачі [127]. 

Причиною більшості цих невдач є поспішні зміни, поспішне впровадження 

МУП, коли менеджери заглиблюються у чисельних ініціативах. Тому перед 

впровадженням доцільно проаналізувати можливі проблемні ситуації. 

Відповісти на питання типу [106]: 

• Хто керуватиме впровадженням МУП зараз і хто буде забезпечувати 

методологічну підтримку? 

• Хто буде контролювати даний проект? 

• Де взяти кадри для правильної організації і виконання проекту 

впровадження МУП, як їх підготувати? 

• Що можна використовувати в якості підтримуючої інформаційної 

проекту впровадження МУП?  

•  Як буде фінансуватися сам проект впровадження МУП? 

• Якою є стратегія розвитку компанії в майбутньому? 

У роботах [114, 128] намічено підхід до впровадження корпоративних 

системи управління проектами (КСУПр) в рамках девелоперських компаній і 

портфелів їх проектів, пропонується технологія, яка б дозволила розв’язати 

три основні задачі:  

1. Визначити необхідний набір моделей, методів і засобів управління 

проектами для реалізації проектів компанії.  

2. Формалізувати процес розробки, впровадження і розвитку (КСУПр) у 

компанії.  

3. Реалізувати проект впровадження КСУПр компаніями на основі 

визначеного набору моделей, методів і засобів проектного управління. 
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Але у даних роботах не розкрито питання формування самої 

методології, впливу методологічних інструментів на проекти та програми 

підприємства, та дію впливів на процес впровадження МУП. Разом із тим, у 

роботі [114] сформовано акцент на організаційну структуру при впровадженні 

КСУПр. 

У літературі майже відсутні джерела, які б аналізували сам процес 

впровадження МУП, як деякий проект, не існує своєї методології 

впровадження.  

 

1.2.2. Організація впровадження методологій управління проектами 

 

Можливі такі варіанти впровадження методології [106, 115, 117, 129 – 

131]: силами підприємства; силами консалтингової компанії; силами 

внутрішнього консультанта. 

Впровадження силами підприємства ґрунтується на тому, що 

керівництво здійснює впровадження на власний розсуд без залучення 

сторонніх організацій. Перевагами такого способу впровадження є 

накопичення досвіду впровадження на підприємстві, конфіденційність, знання 

бізнес-процесів підприємства, незалежність в умовах функціонування 

методології. Недоліком виступає те, що часто відсутні професіонали 

впровадження і таке впровадження залишається на рівні «методологія є у 

вигляді стандарту – читайте і працюйте». В такій динаміці впроваджуються 

інструменти методології ті, які хочеться окремим представникам 

підприємства, а не ті, які дійсно потрібні. Для більш коректного впровадження 

за таким принципом можуть бути запрошені зовнішні консультанти.  

Впровадження силами спеціально запрошеної консалтингової компанії 

має перевагу в тому, що в цьому випадку працюють професіонали, що несе за 

собою мінімізацію ризиків невдалого впровадження, досвід управління 

проектами, «свіжий погляд» на завдання підприємства. Недоліком такого 
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впровадження є те, що сторонній фірмі потрібен час на аналіз підприємства, 

який може не врахувати усі нюанси його роботи, проблема контролю 

ефективного функціонування МУП після процесу впровадження. 

Впровадження силами внутрішнього консультанта полягає у введенні в 

штат внутрішнього фахівця, якому буде доручена організація всього 

впровадження і який буде працювати в якості внутрішнього консультанта, 

який розробляє і реалізує програму впровадження, а після фіксації змін буде 

забезпечувати методологічну підтримку впровадженої методології. Такий 

варіант буде дешевшим за варіант, коли впровадженням займається стороння 

організація.  

Можливий також і змішаний підхід у вигляді аутстаффінгу [131], коли 

зовнішні фахівці з методології управління проектами працюють у якості 

внутрішніх консультантів. Недоліком є те, що в такому випадку передачі 

знань не відбувається взагалі, з’являється ще більший супротив із точки зору 

працівників. Також методологічним недоліком є те, що в науковій літературі 

відсутній компонент дій консультантів на стадії впровадження, хоча у [132–

133] представлено основи професійних знань та компетентностей за трьома 

напрямками: концептуальними, технічними та поведінковими, запропоновані 

методи процесів управління проектами. Але в роботі не висвітлено питання, 

якою має бути поведінка менеджерів при впровадженні методології, як їм 

вплинути на цей процес. 

Наступним етапом є вибір початкового поля впровадження МУП, чи це 

буде підприємство в цілому, чи його структурний підрозділ, те ж саме 

стосується елементів (інструментів) МУП [106, 132]. А якщо при аналізі 

підприємства виникає потреба в інтеграції декількох МУП, у такому випадку 

виникає ще одне актуальне питання: які інструменти МУП впроваджувати 

першочергово. В роботі [106] представлено суть горизонтального, 

вертикального та змішаного впровадження корпоративних систем управління 
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проектами, які можна перенести і на впровадження МУП. Можлива і 

матрична організація [134–135]. 

Суть горизонтального впровадження (назва умовна і пов'язана з уявною 

матрицею, де по вертикалі перераховуються всі проекти розвитку компанії, а 

по горизонталі всі елементи обраної МУП, тобто всі елементи обраної МУП 

впроваджуються і випробовуються на одному, двох пілотних проектах. У 

роботі пропонується вибір пілотних проектів різних категорій або типів. Це 

знижує ризики отримання поганої репутації від впровадження методології, дає 

додатковий час для відпрацювання потрібних інструментів МУП і знижує 

чутливість до якості результатів. Після відпрацювання МУП на пілотних 

проектах інструменти МУП впроваджуються в інші пов'язані або схожі 

проекти, наприклад, по учасниках або типу проекту, поки всі проекти не 

будуть використовувати МУП.  

Вертикальне впровадження, має на увазі початкове впровадження 

декількох елементів МУП на всі проекти (або їх більшу частину) розвитку. 

Далі відбувається відпрацювання результату, оптимізація та послідовне 

застосування всіх інших елементів на інших системах. Першими 

впроваджуються інструменти МУП, які є найбільш зрозумілими і 

схвалюються співробітниками підприємства. 

Змішане (вертикальне та горизонтальне) впровадження, полягає в тому, 

що частина інструментів МУП застосовується на перших етапах життєвого 

циклу проектів, наприклад, ініціювання та планування. Подальший напрямок 

визначається після аналізу цього першого кроку. 

Підприємство здатне обрати той варіант впровадження, який буде 

найбільш для нього раціональним. Ним має займатись професіонал, який буде 

володіти знаннями підприємства, його технологічної зрілості, інформаційного 

середовища, психології персоналу, МУП, вибору першочерговості 

впроваджуваних її інструментів, знаннями дії впливів на впровадження.  
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Для того, щоб оцінка зацікавленими сторонами впровадження була 

високою та для уникнення різного роду помилок впровадження [43, 115, 136] 

пропонуються дотримуватися наступних основних принципів:  

1) чітка реалізація етапів впровадження у межах затвердженого плану та 

графіку;  

2) бізнес-процеси слід аналізувати до початку впровадження проекту, а 

не під час впровадження;  

3) впровадження повинно виконуватися там де здатне досить швидко 

показати ефективність цього процесу;  

4) успішне впровадження можливе лише за умови повної підтримки 

групи впровадження керівництвом. 

Дані принципи не враховують взаємодії відповідальних осіб у процесах 

впровадження, організаційно-рольову структуру при впровадженнях змін. 

У роботах [137 – 139] запропоновано такі етапи впровадження МУП: 

1) Оцінка необхідності впровадження методології УП 

Проблемами впровадження є: визначення необхідності впровадження 

методології УП без кількісних і якісних цілей, відсутність підтримки з боку 

керівництва проектно-орієнтованих підприємств. 

2) Планування впровадження 

Проблемами впровадження є: відсутність стратегії розвитку 

впровадження, планів по впровадженню інформаційної системи здатної 

підтримувати методології УП, недостатня увага до персоналу. 

3) Створення Офісу Управління Проектами (ОУП) 

Проблемами впровадження є: працівники ОУП не володіють належною 

репутацією, або не мають належної підготовки, організаційне 

підпорядкування ОУП обрано не правильно. 

4) Пілотне впровадження 
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Проблемами впровадження є: супротив зацікавлених сторін змінам, не 

досвідчена команда впровадження, не був проведений на належному рівні 

аналіз досвіду впровадження методології проекту . 

5) Впровадження в масштабі підприємства 

Проблемами впровадження є: розуміння зацікавленими сторонами цілей 

змін, що відбуваються, відсутність інформаційної системи, яка відповідає 

вимогам до проектного управління, бюрократизація. 

6) Постійний розвиток 

Проблемами впровадження є: відсутність інтересу до зворотного зв'язку 

від співробітників компанії, оцінка рівня розвитку методології УП у компанії 

не проводиться. 

У пропонованих етепах не ставиться акцент на технологічну зрілість 

підприємства, відсутній опис проблемних моментів при впровадженні на 

різних етапах технологічної зрілості підприємства.  

Висновки з аналізу особливостей проектів впровадження 

методологій управління проектами на проектно-орієнтованих 

підприємства. Як показав аналіз, для проектів впровадження методологій 

(стандартів) управління проектами не існує своєї методології. І досить часто 

відповідальні за проекти не знають, або не розуміють, як потрібно 

використовувати інструменти методології управління проектами. Починають 

впроваджувати MS Project не розробивши регламенти планування, чи 

шаблони планів проектів. Не призначивши відповідальних за внесення 

інформації в MS Project, за контроль за внесенням, і т. п. При цьому 

керівниками не враховується той фактор, що для впровадження методології 

управління проектами потрібно і перебудовувати саме проектно-орієнтоване 

підприємство, і адаптувати методологію під його умови. Немає розуміння, що 

під впровадження методологій управління проектами потрібно піднімати 

рівень технологічної зрілості підприємства. Потрібно підбирати із різних 

методологій саме ті інструменти, які найбільше відповідають умовам 
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підприємства і специфіці проектів (терміни, ресурси, ризики, команди, впливи 

і т. п.). По суті потрібна концепція, принципи, правила, регламенти, методи, 

засоби управління проектом створення та впровадження інструментів різних 

методологій управління проектами на конкретному підприємстві. 

 

1.3. Проблема готовності проектно-орієнтованих підприємств до 

впровадження методології управління проектами  

 

Існуюча різноманітність МУП не відображає оптимальну стратегію їх 

впровадження. Зокрема, в сфері ІТ, методології впровадження розробляються 

провідними виробниками інформаційних систем із урахуванням особливостей 

їх програмних продуктів, а також сфери застосування [115], чого не можна 

сказати про впровадження методологій управління ІТ проектами. Це ж саме 

стосується і інших проектів – у девелопменті, машинобудуванні, торгівлі і т.п. 

Із врахуванням [140], встановлено, що процес впровадження МУП 

певною мірою є унікальним і його доцільно розглядати як окремий проект. У 

якому завжди мають бути враховані особливості підприємства, зацікавлені 

сторони, його технологічна зрілість, визначена роль керівників та команд у 

проектах впровадження МУП, бізнес-процеси, які слід аналізувати до початку 

впровадження МУП. 

Тож, підприємство, яке взяло на озброєння впровадження тієї чи іншої 

методології зіштовхується з рядом проблем, що охоплюють різні аспекти його 

діяльності. Вони можуть виникати як у окремих відділах, так і на підприємстві 

в цілому. Оскільки, впровадження МУП вимагає певних змін на рівні 

підприємства, пов’язаних із перебудовою організаційної структури, зміною 

ролей учасників проекту, навчанні команди проекту, тощо. Зазначені процеси 

зумовлюють розвиток підприємства з позицій переходу на нові етапи 

розвитку підприємства [141 – 143]. Відповідно, новий етап  розвитку (виший) 

робить проектно-орієнтоване підприємство більш конкурентоспроможним, 
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здатним реагувати на вимоги ринку, при цьому раціонально використовувати 

свої внутрішні ресурси. В процесі впровадження підприємства має труднощі з 

впровадженням МУП, які зазвичай пов’язані з: 

- впровадження МУП не відповідає рівню технологічніої зрілості 

підприємства; 

- структура управління підприємства не є раціональною та потребує 

реорганізації; 

- не професійні підходи до організації роботи підприємством; 

- відсутність підтримки і участі з боку керівництва підприємства; 

- не сприйняття змін співробітниками; 

- тимчасове збільшення навантаження на співробітників під час 

впровадження методології; 

- відсутність усвідомлення співробітниками потреби в МУП;  

- відсутність навчання;  

- нераціонально сформована команда впровадження МУП, наприклад, 

відсутність у команді впровадження МУП працівників підприємства; 

- відсутні взаємодії зацікавлених сторін; 

- відсутність аналізу підприємства. 

Звичайно, проект впровадження МУП дуже сильно пов’язаний з 

питанням росту рівня технологічної зрілості проектно-орієнтованого 

підприємства. Розглянемо це питання. 

 

1.3.1. Технологічна зрілість проектно-орієнтованих підприємств 

 

Кожне проектно-орієнтоване підприємство має свої особливості, 

пов’язані з функціонуванням МУП. Такі особливості можна виокремити за: 

досвідом роботи з МУП, результативністю МУП, професійністю команди 

проекту. Вони корелюють з світовими розробками щодо ідентифікації 
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організації з позиції відповідності певній моделі зрілості управління 

проектами. 

Моделі, які описують набір параметрів, що відповідають певному етапу 

проектного розвитку тієї чи іншої організації, називаються моделями рівнів 

зрілості [1, 132, 144].  

На практиці поширення набули наступні моделі зрілості управління 

проектами [145 – 149]: 

- модель Г. Керцнера, сфокусована на ступені розвитку практик 

управління проектами ; має п'ять рівнів; 

- модель Каліфорнійського університету Берклі, за допомогою якої 

здійснюють кількісну оцінку зрілості управління проектами; має п'ять рівнів; 

- модель зрілості організаційного управління проектами ОРМЗ. 

Включає базу кращих практик, структуровану за трьома доменами (проект, 

програма, портфель проектів), п’ять рівнів формалізації проектів. 

Ці моделі мають багато спільних рис. Основним принципом їх побудови 

є перехід від нижчого рівня зрілості (загальне усвідомлення проектного 

управління) до вищого, що передбачає безперервне вдосконалення процесу 

управління проектами. Поясненням цьому є те, що первинною ціллю 

створення таких моделей було оцінювання технологічної зрілості 

підприємства, що являє собою ступінь готовності підприємства до 

ефективного управління власною діяльністю на основі використання сучасних 

управлінських технологій [70, 150 – 151]. 

Існують і інші організаційні моделі зрілості управління проектами, 

проте вони є або модифікаціями зазначених моделей (IPMA-СОВНЕТ, PM 

Solutions), або використовуються в певних сферах (SEI CMM – у сфері 

розробки програмного забезпечення). Тобто, під технологічною зрілістю 

підприємства розуміємо міру готовності підприємства до ефективного 

управління власною діяльністю на основі використання сучасних 

управлінських технологій. У світовій практиці управління існує близько 20 
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різноманітних моделей технологічної зрілості організації. Ключовими 

положеннями всіх моделей технологічної зрілості є такі [145, 152–153]:  

1. Рівень зрілості підприємства відображає певний етап його 

організаційного розвитку.  

2. Кожному рівню зрілості підприємства відповідають певні технології 

управління, основними серед них визнаються інформаційні.  

3. Ключовими критеріями, за якими виділено рівні зрілості, є вимоги до 

організації бізнес-процесів підприємства, наявність та зміст цільової функції, 

ступінь використання цільового управління, ступінь і характер використання 

накопиченої інформації.  

4. Рівні зрілості компанії мають чітку послідовну ієрархію: наступний 

рівень не може бути початий, поки не опановано попередній.  

5. Рівні технологічної зрілості не мають чітких меж, можуть 

перекриватися.  

6. На кожному рівні зрілості можуть виникати ризики, перешкоди, опір 

із боку персоналу щодо нововведень у процесі переходу до наступного рівня 

зрілості. 

Аналіз станів зрілості [109] показує нерівномірний рівень основних 

метрик. Оцінку зрілості наведено на рис. 1.7 за 10 основними параметрами. 

 

Рис. 1.7. Приклад оцінки рівня зрілості управління проектами 

підприємства [109 ] 
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Цей типовий приклад, характерний для підприємств, які 

використовують у якості базових методологій PMBOK PMI і / або ICB IPMA, 

демонструє мінімальний рівень зрілості в області цілепокладання, управління 

інтеграцією, здатності накопичення колективних компетентностей.  

 

1.3.2. Роль керівників і команди в проектах впровадження 

методологій управління проектами 

 

Впровадження, будь яких інновацій на підприємстві можливе маючи 

підтримку керівництва [154 – 158]. Впровадження МУП, ув свою чергу, 

можна розглядати, як щось нове у роботі підприємства. Керівники завжди 

бажають отримати результат за найменший проміжок часу, з мінімальними 

затратами. Філософію процесу змін із точки зору керівників та команди 

проекту представлено у [159–161], яку можна відобразити теоріями Е та О.  

Управління змінами за теорією Е полягає в реалізації мотиву зверху 

вниз, де керівники самі ставлять цілі та завдання щодо змін. Такі принципи 

змін підтримано роботами [162–163], у яких встановлено, що ефективність 

змін можлива завдяки кардинальним змінам організаційної структури і 

системи управління. У роботах [159–161, 164 – 170] представлено інші, базові 

моделі управління змінами, в яких ключовим є робота керівників та команди 

проекту, що грунтуються на жорсткому компоненті. До цих моделей 

віднесено: три-етапну модель К. Левіна, що включає послідовні етапи: 

розмороження – рух (самі зміни) – замороження [165]. У цій моделі діє 

суворий контроль за дотриманням плану змін. Продовженням даної моделі є 

модель Дж. Коттера [166], погляди Г. В. Осовської та О. А. Осовського щодо 

управління змінами [167], модель управління змінами Р. Ліппіта [168], модель 

П. Друкера [169], цикл Демінга [169 – 170] та ін. Зазвичай, керівниками 

використовуються так звані силові впливи – адміністративні примуси. Це 

призводить до того, що співробітниками введені зміни не сприймаються. 
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У теорії О значна увага приділяється культурі, цілям та мотивам 

співробітників, у якій співробітники стають емоційно прив’язаними до 

завдань розвитку підприємства. ЇЇ прихильники [171], вважають, що акцент 

тільки на фінансовий стан компанії при проведенні організаційних змін є 

помилкою. Для розвитку організаційних здібностей впровадження МУП 

необхідно навчання співробітників, створення атмосфери співробітництва і 

довіри. У роботах [172 – 176] знайшли відображення моделі змін, які 

грунтуються на теорії О, а саме на підвищенні професіоналізму працівників, 

посиленні важливості особистого розвитку персоналу підприємств. У основі 

цих моделей є забезпечення рівноваги між індивідуальними та 

організаційними потребами та цілями впровадження МУП. У свою чергу, 

управління м’яким компонентом є трудомістким [177 – 182]. 

Питання, які пов’язані з роботою трудових ресурсів, несприйняття ними 

роботи в період змін висвітлено у роботах [120–121, 129, 132, 149, 159, 183 – 

186]. Представлено психологічні проблеми, що перешкоджають 

впровадженню сучасних систем управління в будівельних організаціях [94]. 

Сформовано ази їх рішення через мотивацію персоналу і поведінку 

співробітників при започаткуванні змін у компанії. Запропоновано 

використовувати модель Е. Голдратта «Шість шарів опору» для вирішення 

проблем не сприйняття змін із боку співробітників будівельної організації. 

Автор [120] зосереджує увагу тільки на будівельних компаніях. Для 

формування усвідомлення тимчасовості збільшення навантаження на 

співробітників під час впровадження методології доцільно представити 

ефективні практики від впроваджених методологій. У роботі [121] 

пропонується рішення у вигляді так званих дорожніх карт, які 

представляються співробітникам. Під дорожньою картою розуміється наочне 

уявлення покрокового сценарію впровадження МУП.  

Продовженням вирішення питання щодо несприйняття змін на 

підприємстві пропонується в роботах [177 – 182]. Відзначено, що відсутність 
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корпоративної культури гальмує впровадження МУП. Рішенням є розробка 

простих та дієвих інструментів зміни корпоративної культури, які направлені 

на визначення ступеню несприйняття працівниками підприємства.  

Для досягнення максимального ефекту впровадження МУП доцільна 

комбінація жорстких і м'яких методів, поєднання ролей керівників та команди 

проекту в процесі впровадження МУП. Вміння комбінувати ці методи, з 

огляду на протиріччя між теоріями, залишаються справою найбільш 

талановитих і підготовлених керівників [164], яких, на жаль, небагато. 

Невдала і непродумана комбінація жорсткого і м'якого компонентів може 

привести до повного провалу впровадження МУП. Тому потрібне виважене 

визначення взаємодій не тільки керівників та команди проекту, а й 

зацікавлених сторін у цілому та управління ними, для того, щоб впровадження 

МУП було здійснено з найменшим опором. Управління взаємодією – це 

специфічний вид управлінської діяльності, який реалізується в проектних 

ситуаціях і потребує володіння спеціальних компетенцій зацікавлених сторін 

[77, 187–188]. Управління взаємодією полягає в розумінні сутності та 

особливостей взаємодії зацікавлених сторін [189–190] у процесі впровадження 

МУП. Розглянемо суть зацікавлених сторін в проектах впровадження МУП.  

 

1.3.3. Зацікавлені сторони в проектах впровадження методологій 

управління проектами 

 

Теорія зацікавлених сторін, у сучасному вигляді бере початок після 

публікації роботи «Стратегічний менеджмент: концепція зацікавлених сторін» 

Р. Е. Фрімена. Полягає в представленні підприємства, його зовнішнього і 

внутрішнього оточення, як набору 20 зацікавлених у її діяльності сторін, 

інтереси та вимоги яких менеджери повинні брати до уваги і задовольняти 

[191–192]. Єдиного визначення, яке відображає зацікавлені сторони немає, 

термінологія даного поняття висвітлена у [193 – 195]. Перелік зацікавлених 
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сторін залежить від проекту. Натепер відсутнй загальноприйнятий розподіл 

функцій між зацікавленими сторонами, а також перелік цінностей, які вони 

бажають отримати від проекту, тим паче він відсутній у проекті впровадження 

МУП. Але є ті, які обов’язкові для кожного проекту. У загальному зацікавлені 

сторони представлено у роботі [196] (рис. 1.8), які адаптовані для проектів 

регіонального розвитку.  

 

Рис. 1.8. Схема основних зацікавлених сторін проекту [196] 

 

Відповідно, до зацікавлених сторін віднесено: ініціатор проекту, 

замовник проекту, інвестор, керівник проекту, команда управління проектом, 

сторони, які виконують продуктнотехнологічні роботи з проекту, сторони, які 

організаційно забезпечують можливість реалізації проекту, сторони, які 

відшкодовують витрати з проекту, сторони, які не отримують прямих вигод 

від проекту. В умовах впровадження МУП варто врахувати особливості 

даного проекту, в цілому він не потребує додаткових ресурсів, інвестицій, але 

за його результатами можливе збільшення інвестиційних проектів, так як 

проект націлений на розвиток проектно-орієнтованого підприємства. 

Із розглянутих МУП у підрозділі 1.1 встановлено, що аспекти, пов‘язані 

з зацікавленими сторонами, знайшли найбільш повне відображення в PMBOK 

та PRINCE2 [27, 65, 71–72]. У PMBOK представлено наступні процеси: 
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визначення зацікавлених сторін, планування управління зацікавленими 

сторонами, управління залученням зацікавлених сторін, контроль залучення 

зацікавлених сторін. За PRINCE2 проект має три основні зацікавлені сторони 

– Business sponsors, Users та Suppliers. В PRINCE2 сформовано процес 

залучення зацікавлених сторін. У стандарті A Guide To The Business Analysis 

Body Of Knowledge [197], виокремлено критерії для класифікації вимог до 

зацікавлених сторін: Business Value, Business or Technical Risk, Implementation 

Difficulty, Likelihood of Success, Regulatory Compliance, Relationship to other 

requirements, Urgency, Stakeholder Agreement.  

На основі проведеного аналізу пропонуються такий перелік 

зацікавлених сторін проекту впровадження МУП (рис. 1.9): керівництво, 

команди проектів, працівники функціональних підрозділів, група управління 

проектом впровадження. За запропонованим переліком ініціатором може бути 

будь-хто.  

Враховуючи, що проект впровадження МУП носить в основному 

організаційний характер, тому прийнято таке визначення зацікавлених сторін 

– це окремі особи, групи осіб, які активно залучені до проекту впровадження 

МУП та здатні на нього впливати в результаті чого такий проект здатний 

вплинути на них. 

 

 

Рис. 1.9. Зацікавлені сторони проекту впровадження МУП 

Зацікавлені 

сторони 

проекту 

впроваджен

-ня КМУП 

Працівники 

функціональних 

підрозділів 

Команди 

проектів 

  

Керівництво 

Група управління проектом впровадження МУП 



69 

 

Важливим є те, щоб проект впровадженя МУП мав узгодженості – 

створював цінністі для всіх зацікавлених сторін [198 – 201] та формував 

розвиток проектно-орієнтованих підприємств [106, 202–203].  

Тому необхідно максимально можливо визначити роль впливу [204 – 

207] зацікавлених сторін та досягти узгодженості реалізації проекту 

впровадження МУП. А саме: 

– визначити зону відповідальності зацікавлених сторін та їх вплив на 

проект впровадження МУП; 

– збалансувати цінності впровадження МУП таким чином, щоб вони 

задовольняли всіх учасників; 

– розробити систему взаємодій зацікавлених сторін впровадження 

МУП; 

– сформувати організаційно-рольову структуру зацікавлених сторін.  

Тобто, потрібні моделі взаємодії зацікавлених сторін у проектах 

впровадження МУП, які будуть налаштовані на умови конкретних проектно-

орієнтованих підприємств. 

У роботі [208] пропонується взаємодію зацікавлених сторін розглядати 

не відокремлено, а як діяльність, спрямовану на розвиток проектно-

орієнтованого підприємства. Запропоновано інструмент цілісної формалізації 

середовища взаємодії між зацікавленими сторонами – елементами ієрархічної 

мережі як частини проектного середовища. Продовженням даного 

дослідження стали роботи [209–210], дозволяють реалізувати прогнозування 

проявів сформованих зацікавлених сторін.  

Проаналізувавши проблеми готовності проектно-орієнтованих 

підприємств до впровадження МУП, постає питання визначення готовності 

підприємства до впровадженння МУП – до змін. Таке визначення має 

грунтуватись на методах, які будуть налаштовані на умови конкретного 

підприємства. Комплексна та своєчасна оцінка рівня готовності підприємства 
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до впровадження МУП є однією з найважливіших складових впровадження 

МУП.  

 

1.4. Оцінка готовності проектно-орієнтованих підприємств до 

впровадження методології управління проектами 

 

У роботах [211 – 214] закладено ґрунтовні теоретичні та методологічні 

основи для дослідження різних аспектів готовності підприємства до змін. 

Проте системне врахування таких факторів готовності, як компетентісна 

готовність зацікавлених сторін до впровадження МУП та загальна 

організаційна сприятливість змінам, не знайшло достатнього відображення.  

У більшості робіт ставиться акцент на соціально-психологічних 

складових готовності до змін. У роботі [215] представлено багатофакторний 

підхід, що визначає рівень готовності працівників до змін без конкретизації 

системи показників. Відзачено, що важливими елементами готовності 

зацікавлених сторін до змін є ступінь їхньої задоволеності існуючим станом 

справ на проектно-орієнтованому підприємстві та сприйняття особистого 

ризику, пов’язаного з можливим проведенням перетворень. Комбінація цих 

елементів і визначає характер готовності персоналу до змін. Відповідно, 

автором виділено такі оцінки: низька готовність, помірно невизначена 

готовність та висока готовність. Інтегративний підхід до оцінки готовності 

персоналу до змін із визначенням системи показників запропоновано у [216]. 

Автор пропонує оцінку готовності до змін у таких категорій зацікавлених 

сторін як: директори, менеджери, службовці, проектні команди. 

Обґрунтування готовності за трьома рівнями: зона готовності до змін, зона 

можливих проблем, зона перешкод представлено у роботі [217]. Обґрунтовано 

методичний підхід, що розкриває загальні здатності підприємства до змін та 

структурує складові готовності персоналу. Інтегративний підхід [218] 

дозволяє визначити готовність персоналу до змін на особистому, груповому і 
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системному рівнях з конкретизацією системи параметрів. Дані роботи [215 – 

218] націлені на визначення оцінки рівня готовності підприємства до змін 

дослідженням готовності персоналу. Охоплення більш ширшого спектру 

оцінки готовності до змін, представлено у роботі [108]. У якості змін у 

дослідженні представлено впровадження КСУП. Авторами пропонується 

система оцінки готовності компаній до впровадження ключових факторів 

успіху проекту впровадження КСУП. Оцінка здійснюється на початку 

проекту, експертним методом, де оціночні листи заповнюються 

консультантами на підставі власних експертних оцінок та інтерв'ю зі 

співробітниками компанії. По кожному з факторів підраховується сума балів. 

Отримані результати візуалізуються з використанням технології відображення 

«Троянда», «пелюстками» якої є: наявність узгоджених цілей і результатів 

проекту; підтримка з боку вищого керівництва; робота в умовах спільної 

команди; наявність планів (стратегічного, першочергових дій, реагування на 

ризики); врахування вимог зацікавлених сторін; кваліфікація зацікавлених 

сторін; система мотивації зацікавлених сторін; система комунікацій, контролю 

та управління змінами; апробація на пілотному проекті; використання 

відповідних інформаційних технологій. 

Розгорнутість «троянди» дозволяє оцінити готовність проектно-

орієнтованих підприємств до впровадження МУП (рис. 1.10). Чим вищі 

показники, чим більш повна троянда, тим вищий коефіцієнт готовності 

проектно-орієнтованих підприємств до впровадження МУП. 

У цілому в проаналізованих працях представлено різні аспекти 

готовності підприємства до змін. Проте питання організаційної сприятливісті 

змінам (впровадження МУП) не знайшло достатнього відображення. Тому 

потрібно сформувати методичні засади та області знань, які забезпечать 

підвищення рівня сприятливості змінам. Ці знання можна виокремити, як 

знання з: психології змін, управління впровадженням, управління 

технологічною зрілістю, інформаційним середовищем та впливів. 
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а б в 

а – модель «бутон» – підприємство не готове до впровадження; 

б, в – модель «повна троянда» 

Рис. 1.10. Оцінка готовності проектно-орієнтованих підприємств до 

впровадження МУП за моделлю «Троянда» [108] 

 

1.5. Постановка задачі дослідження 

 

Проведений аналіз показав, що використання методологій управління 

проектами на практиці дозволяє командам проектів успішно і ефективно 

управляти всіма процесами, що забезпечують отримання потрібних 

результатів. У світі існує велика кількість методологій управління 

проектами, які створювались вченими та практиками [25–26, 31, 43 – 48, 56 

– 62, 65 – 67, 69 –75, 78 – 86, 96, 266]. Методології управління проектами 

створювались і створюються професіоналами і вченими в галузі управління 

проектами. Виходячи з того, що умови, в яких вони викороистовуються 

різні і постійно змінюються. Розвиток військової сфери привів до 

виникнення методу ПЕРТ, а розвиток галузі ІТ-гнучких методологій. 

Необхідінсть реалізації інноваційних проектів і програм дала поштовх до 

виникнення методології Р2М. І це все мова про інструментальні, шаблонні, 

типові методології. Причому, найвідоміші. Ці методології створюються для 

того, щоб проектні менеджери – науковці і практики мали інструменти для 

покращення управління тими чи іншими проектами. Але ж жодна з 

методологій не адаптована під конкретне підприємство, оскільки кожне 
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підприємство має різний досвід професійного управління проектами, різний 

рівень технологічної зрілості, свою специфіку. Та й проекти одного і того ж 

підприємства можуть істотно відрізнятись.  

Методології містять специфічні інструменти. Але які саме 

інструменти, як і у яких умовах використовувати – це вже мистецтво 

управління проектами. Мистецтво, яке базується на досвіді тих менеджерів, 

які їх і використовують. І тут виникає одна проблема. Зазвичай проектні 

менеджери працюють на різних типах проектів. І, як відомо, проекти, це 

тимчасові заходи. Значить і проектні менеджери переходять з одних 

проектів на інші. І досить часто у них немає досвіду застосування 

методологій, які характерні для тих типів проектів, у які вони прийшли 

працювати. Звідси помилки в виборі інструментів та в їх використанні. А 

значить, неефективне управління проектами. І незадоволеність керівництва 

компаній. 

В Україні, практично на всіх конференціях із управління проектами, 

хто небудь із практиків виступає з тезою, що методологія управління 

проектами не працює на національному грунті. Є проблеми з впровадження 

методологій управління проектами й у розвинених країнах. Інакше б не 

виникало все нових і нових методологій. 

Але поки що ніхто не розв’язав, і навіть не поставив задачу більш 

високого рівня. Як реалізовувати проекти впровадження методологій 

управління проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих 

підприємств? Адже за всіма ознаками таке впровадження є проектом. 

Тимчасовий, унікальний, обмежений у ресурсах захід, який має конкретні 

цілі. І такими проектами потрібно професійно керувати.  

І тут виявляється цікава особливість існуючих типових методологій. У 

жодній із них не прописано, а як потрібно управляти проектом їх 

впровадження? Як будувати взаємодію зацікавлених у такому впровадженні 

сторін?  
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У математиці існує теорема Геделя про неповноту формальних теорій 

[219]. Вона говорить про те, що в рамках формальної теорії не можна 

довести несуперечливість цієї теорії. Приблизно це ж відбувається і в 

методологіях управління проектами. У них немає методологій 

впровадження методологій управління проектами. Для проектів 

впровадження методологій (стандартів) управління проектами не існує своєї 

методології. І досить часто зацікавлені сторони не знають, або не 

розуміють, як потрібно використовувати інструменти методології 

управління проектами. При цьому керівниками не враховується той фактор, 

що для впровадження методології управління проектами потрібно і 

перебудовувати саме проектно-орієнтоване підприємство, і адаптувати 

методологію під його умови. Немає розуміння, що під впровадження 

методологій управління проектами потрібно піднімати рівень технологічної 

зрілості підприємства. Потрібно підбирати із різних методологій саме ті 

інструменти, які найбільш відповідають умовам підприємства і специфіці 

проектів (терміни, ресурси, ризики, команди, впливи і т. п.).  

Виходить, якщо методологій багато, і в них не прописані інструменти 

впровадження цих методологій, і якщо для кожного підприємства 

необхідний підбір своїх інструментів (необхідна конкретизована умовами 

підприємства методологія), то, мабуть, необхідно створити методологію, 

яка опише, а як реалізовувати, як керувати проектом впровадження 

методологій управління проектами в умовах конкретного підприємства.  

Необхідно створити мета-методологію управління проектами. 

По суті така методологія міститиме концепцію, принципи, правила, 

регламенти, методи, засоби управління проектом створення та 

впровадження інструментів різних методологій управління проектами на 

конкретному підприємстві. Така методологія буде спрямована на такі 

специфічні проекти, як проекти підвищення рівня технологічної зрілості 

підприємств за рахунок впровадження методологій управління проектами. 
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У ній основним компонентом буде компонент підвищення 

ефективності взаємодії зацікавлених сторін у процесі впровадження в 

практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств методології 

управління проектами, який враховуватиме і організаційні зміни, і 

реінжиніринг бізнес-процесів, і технологічне та технічне переозброєння і 

т.п.  

До сих пір у науковій літературі питання про створення мета-

методології управління проектами не стояло. Питання впровадження 

методологій управління проектами, зазвичай, розглядалось у порядку 

підвищення рівня технологічної зрілості підприємств. Причому, саме 

впровадження не розглядалось як проект, який містить організаційну 

компоненту, розбитий на фази життєвого циклу, свої інструменти, які 

базується на специфічних областях знань. Відсутність такої методології 

призводила до того, що: 

− впроваджувались не ті інструменти, які були найбільш необхідні 

на підприємстві; 

− саме впровадження затягувалось і не використовувало інструменти 

управління проектами. 

А це, в свою чергу, призводило до того, що погіршувалась 

ефективність управління проектами підприємвства, і, відповідно, падала 

ефективність самих проектів. 

Це все стало передумовою виникнення наукової проблеми, яку 

необхідно розв’язати в цій дисертаційній роботі. Адже є прикладна 

проблема – низька ефективність використання методологій управління 

проектами в практиці діяльності проектно-орієнтованих підприємств.  

Основна ідея роботи полягає в тому, що для підвищення 

ефективності управління проектами на проектно-орієнтованих 

підприємствах необхідно впроваджувати адаптовані під таке підприємство 

методології управління проектами. А для цього необхідно розробити деяку 
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мета-методологію управління проектами (ММУП) – у якій описуватимуться 

процеси впровадження методологій управління проектами (МУП) на 

конкретному підприємстві і міститимуться відповідні інструменти.  

Із цього випливає науково-прикладна проблема дисертаційної 

роботи: створення мета-методології управління проектами на моделях 

взаємодії зацікавлених сторін, яка б стала науково-методичним стандартом 

впровадження методологій управління проектами на проектно-орієнтованих 

підприємствах.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення 

ефективності реалізації проектів за рахунок використання конкретизованої 

методології управління проектами, налаштованої на умови конкретного 

проектно-орієнтованого підприємства інструментами мета-методології 

управління проектами. 

Об’єктом дослідження є процеси впровадження методологій 

управління проектами, орієнтованих на конкретне підприємство. 

Предметом дослідження є інструменти мета-методології управління 

проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін.   

Науково-прикладна проблема створення мета-методології управління 

проектами буде вирішуватися в рамках сучасних концепцій управління 

проектами і програмами. Для її реалізації і досягнення цілей роботи 

необхідно вирішити ряд наукових і науково-прикладних завдань: 

− аналіз існуючих підходів та способів впровадження методологій 

управління проектами у практику діяльності проектно-орієнтованих 

підприємств; 

− створення концепції побудови мета-методології управління 

проектами, орієнтованої на удосконалення процесів управління проектами 

впровадження стандартів проектного менеджменту в роботу проектно-

орієнтованих підприємств; 
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− розширення понятійного базису проектного менеджменту за 

рахунок введення нових дефініцій, що формалізують процеси створення 

методологій управління проектами під умови конкретного проектно-

орієнтованого підприємства; 

− розробки моделей взаємодії зацікавлених сторін у проектах 

впровадження КМУП; 

− розробки методу управління проектом впровадження 

конкретизованої методології управління проектами; 

− створення методу управління конфігурацією конкретизованої 

методології управління проектами; 

− формування методичних засад та областей знань мета-методології 

управління проектами; 

− створення та перевірки на практиці мета-методології управління 

проектами. 

Вирішення цих задач дозволить досягти мети дисертаційної роботи за 

рахунок впровадження і використання наукових і практичних інструментів 

мета-методології управління проектами. Ці інструменти дадуть змогу: 

− розробити структури: продуктову, організаційну, ресурсну, часову 

робіт проекту впровадження методологій управління проектами в практику 

діяльності проектно-орієнтованих підприємств; 

− створити організаційні моделі управління такими проектами; 

− запропонувати шаблони планів робіт та структурувати фінансові 

ресурси по етапам та статтям витрат; 

− чітко контролювати дії всіх виконавців на проекті впровадження 

методологій управління проектами; 

− інтегрувати діяльність зацікавлених сторін у проектах 

впровадження методологій управління проектами за рахунок використання 

моделей, що базуються на знаннях мета-методології управління проектами; 
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− розробити схеми реалізації проекту впровадження методологій 

управління проектами. 

Вирішення наукової проблеми виконуватиметься на основі вивчення і 

використання знань з існуючих типових методологій управління проектами 

щодо підбору їх інструментів на конкретному підприємстві, розробки 

науково-методичних основ мета-методології управління проектами в рамках 

яких будуть створені моделі взаємодії зацікавлених сторін та методи 

управління проектом впровадження методологій управління проектами, 

створення практичних інструментів мета-методології управління проектами 

та перевірка їх на практиці. 

 

Висновки до 1-го розділу 

 

1. Аналіз типів та найбільш розповсюджених методологій дозволив 

встановити, що наукове поле існуючих методологій досить широке. Кожна з 

представлених методологій має, як переваги, так і недоліки. Спільним 

недоліком методологій та принципів їх вибору є відсутність інструментів 

управління процесом впровадження МУП. 

2. Встановлено, що в питанні переходу проектно-орієнтованого 

підприємства на використання методологій управління проектами є дві 

основні проблеми: 

- правильного визначення інструментів управління проектами, які 

потрібні на цьому підприємстві і як реалізувати проект їх впровадження 

(створення конкретизованої методології управління проектами); 

- впливу на проектно-орієнтоване підприємство, його працівників, 

рівень технологічної зрілості, навчання на підготовку персоналу до 

переходу на використання МУП, щоб проект впровадження був успішним. 

3. У літературі майже відсутні джерела, які б аналізували сам процес 

впровадження МУП, як деякий проект. Виокремлено роботи, в яких 
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пропонується впровадження інструментів із різних МУП. Визначено 

проблеми такого використання.  

4. Встановлено, що для впровадження МУП не існує своєї 

методології. По суті, для впровадження МУП потрібна концепція, 

принципи, правила, регламенти, методи, засоби управління проектом 

створення та впровадження інструментів різних методологій управління 

проектами на конкретному підприємстві. 

5. Встановлено, що проект впровадження МУП дуже сильно 

пов’язаний з питанням росту рівня технологічної зрілості проектно-

орієнтованого підприємства. Показано, що підвищення рівня технологічної 

та методологічної зрілості проектно-орієнтованих підприємств вимагає 

створення спеціальної методології, яка б стандартизувала процеси 

впровадження орієнтованих на конкретні підприємства методологій 

управління проектами. 

6. Виокремлено роль керівників і команди в проектах впровадження 

методологій управління проектами. Встановлено, що для досягнення 

максимального ефекту впровадження МУП доцільна комбінація жорстких і 

м'яких методів, поєднання ролей керівників та команди проекту в процесі 

впровадження МУП. Потрібне виважене визначення взаємодій не тільки 

керівників та команди проекту, а й зацікавлених сторін у цілому та 

управління ними, для того, щоб впровадження МУП було здійснено з 

найменшим опором. 

7. Із аналізу зацікавлених сторін проекту запропоновано перелік 

зацікавлених сторін проекту впровадження МУП. До зацікавлених сторін 

проекту впровадження МУП віднесено: керівництво, команди проектів, 

працівники функціональних підрозділів, група управління проектом 

впровадження. Введено визначення зацікавлених сторін. 

8.  Проаналізовано аспекти готовності підприємств до впровадження 

методології управління проектами. Встановлено, що для підвищення 
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готовності підприємства до впровадження методології управління 

проектами потрібно підвищити організаційну сприятливість, для цього 

запропоновано сформувати області знань. 

9. Сформульовано задачу дослідження.  
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕТА-МЕТОДОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА МОДЕЛЯХ ВЗАЄМОДІЇ 

ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

 

2.1. Концепція побудови мета-методології управління проектами 

 

Ініціація, розробка, реалізація та завершення проектів, різних масштабів 

і типів, оперує методологією управління проектами. У методології управління 

закладений базис, який дозволяє чітко визначити мету, цілі, завдання, 

результати проекту, одночасно мінімізуючи ризики, через поглиблений аналіз 

проблем, що вирішуються, через раціональне планування проектної 

діяльності. Команда, яка бере на озброєння методологію управління 

проектами завжди орієнтована на головну мету пов’язану із отриманням 

деякого результату, на постійну увагу до якості проекту, на стандартизацію 

формату проектної документації, на ризики, закупівлі і т. п. Це все дозволяє 

командам проектів успішно і ефективно управляти всіма процесами, що 

забезпечують отримання потрібних результатів [231]. 

Методологія управління проектами створювалась десятками, сотнями, 

тисячами професійних менеджерів упродовж декількох поколінь. Вона була 

локалізована вченими у вигляді книг, документів, лекцій і т. п. Так, зокрема, 

звід знань з управління проектами PMBOK (який ми частіше всього 

приймаємо за методологію управління проектами) включає 10 галузей, які 

об’єднують накопичений у світі досвід по управлінню проектами. Але, 

практично, ні в цій, ні в інших методологіях не висвітлюються питання, а 

як зробити, щоб методологія управління проектами ефективно 

впроваджувалась і використовувалась проектно-орієнтованими 

підприємствами?  
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Більшість вітчизняних організацій у своїй діяльності ще не 

використовують отриманий у розвинених країнах досвід професійного 

управління, який і закладено в сучасні методології управління проектами. Це 

призводить до того, що у більшості керівників вітчизняних підприємств 

складається думка, що методологія управління проектами в Україні «не 

працює».  

Чому це так відбувається? По перше, багато хто вважає, що методологію 

треба вивчити і перенести на процеси підприємства. Насправді будь яка 

методологія – це набір інструментів, які потрібно підібрати і налаштувати на 

умови проектно-орієнтованого підприємства. По-друге, потрібно не тільки 

«налаштовувати» методологію на умови використання. Але ще й змінювати 

саме підприємство, змінювати відношення до своїх професійних дій 

працівників підприємств у зв’язку з тим, що методологія «встановить» нові 

закони управління.  

Тому впровадження МУП вимагає від працівників підприємств змінити 

той спосіб, яким вони звикли виконувати свою роботу. А для того, щоб його 

змінити, на них потрібно «правильно» вплинути.. Виходячи з цього, 

впровадження методології управління проектами слід розглядати як деякий 

проект, який пов’язаний із інформаційним впливом на всіх зацікавлених 

сторін, які задіяні у проектій діяльності підприємства [231]. Успішність такого 

проекту залежить від специфічних інструментів, які забезпечують проведення 

значної аналітичної роботи, управляють впливами на зацікавлених сторін, 

вимагають додаткових знань відповідності впроваджуваних інструментів 

МУП управлінським функціям проектно-орієнтованого підприємства. Тому, 

необхідний цілісний і комплексний підхід, який включає розробку правильної 

стратегії впровадження та плану впровадження методології і технології 

управління проектами, що враховує всі особливості підприємства, а також 

довгострокове спонсорство і наполегливість керівництва.  
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Для цього пропонується створити деяку надбудову над методологією 

управління проектами у вигляді мета-методології, яка буде містити науково-

методологічний базис використання інструментів управління впливами на 

зацікавлених сторін для підвищення ефективності впровадження методологій 

управління проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих 

підприємств [266]. Ця мета-методологія повинна визначати, як краще 

впровадити стандартні процеси управління проектами, щоб вони максимально 

відповідали потребам і специфіці конкретної організації і міститиме 

концепції, принципи, теоретичні моделі та практичні методи управління 

впливами. Інструменти такої мета-методології будуть орієнтовані не на 

управління конкретним проектом чи програмою підприємства. Вони будуть 

орієнтовані на реалізацію заходів по впровадженню методологій управління 

проектами, програмами, чи їх портфелями на проектно-орієнтованих 

підприємствах з метою забезпечення отримання максимального результату 

проектів за обмежених ресурсів.  

По суті, мова йде про створення деякої методології, яку візьмуть на 

озброєння не ті, хто керує проектами, а ті, хто впроваджує методологію 

управління проектами на конкретному підприємстві [220].  

Визначення 2.1. Мета-методологія управління проектами (ММУП) – 

це систематизована сукупність концептуальних представлень, принципів, 

теоретичних моделей, методів та практичних інструментів із врахуванням 

взаємодій зацікавлених сторін, спрямованих на управління впровадженням 

методологій управління проектами в діяльність проектно-орієнтованих 

підприємств. 

ММУП буде визначати, як краще впровадити стандартні процеси 

управління проектами, для максимальної відповідності потребам і специфіці 

конкретної організації. Включатиме концепції, принципи, теоретичні моделі 

та методи і практичні засоби управління методологами в процесі роботи по 

аналізу проектно-орієнтованого підприємства, підбору інструментів 
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управління проектами, моделюванню бізнес-процесів, організаційної 

реорганізації підприємств, та ін. ММУП буде містити інструменти і 

механізми, орієнтовані на реалізацію заходів по впровадженню методологій 

управління проектами, програмами, чи портфелями на проектно-орієнтованих 

підприємствах з метою забезпечення отримання максимального результату 

проектів за обмежених ресурсів [220 – 223] .  

Результатом застосування ММУП є формування та впровадження 

методології управління проектами, що інтегрує інструменти, процеси, знання 

існуючих методологій управління проектами з умовами реалізації проектів на 

конкретному підприємстві. Таку методологію будемо називати 

конкретизованою методологією управління проектами (КМУП) [224].  

Визначення 2.2. Конкретизована методологія управління проектами 

(КМУП) проектно-орієнтованого підприємства – сукупність підходів, 

принципів, концепцій, структур, моделей і способів управління проектами, що 

відповідають потребам конкретного проектно-орієнтованого підприємства і 

дозволяють успішно завершувати його проекти.  

Мета-методологія є інструментом управління проектом формування та 

впровадження КМУП з врахуванням інтересів та взаємодій зацікавлених 

сторін. 

Визначення 2.3. Взаємодія зацікавлених сторін – системні, 

регламентовані  комунікативні зв'язки, які грунтуються на організаційних 

структурах ММУП. 

Налаштування КМУП на умови реалізації проектів на проектно-

орієнтованому підприємстві та налаштування проектно-орієнтованих 

підприємств на умови застосування КМУП передбачає врахування усіх 

організаційних, комунікаційних систем та інформаційних технологій, що 

функціонують на підприємстві. Все це використовується для розробки 

процесів управління проектами КМУП за рахунок використання інструментів 

впливу та їх взаємодій. 
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Разом із тим, проект формування та впровадження КМУП уособлює 

взаємодію технологічних, людських, методологічних (ТЛМ) компонентів у 

середовищі ММУП. Концептуальну структуру взаємодії ТЛМ компонентів 

зображено на рис. 2.1. 

Роботу з технологіями та методологіями можна представити, як роботу з 

твердим компонентом, а саме: бізнес-процесами, регламентами, правилами, 

знаннями. 

Робота з людьми, які працюють із методологіями і технологіями – 

м’який компонент, який представляє взаємодію зацікавлених сторін проекту. 

Даний компонент пов'язаний з вирішенням конфліктів, формуванням 

готовності до впровадження КМУП. 

 

 

 
Робота з 

технологіями 
 

 
Робота з 
людьми 

ММУП 

Робота з людьми, які працюють з 
технологіями та методологіями 

 
Робота з 

методологіями 

 

 

Рис. 2.1. Концептуальна структура взаємодії ТЛМ компонентів у 

середовищі ММУП 

 

Важливим елементом мета-методології управління проектами є 

життєвий цикл проекту впровадження КМУП. Виходячи із специфіки таких 

проектів, у життєвому циклі обов’язково повинні бути наступні фази: аналіз, 

ініціація, планування, , реалізація та завершення. Звичайно, фази проекту 

впровадження КМУП можуть розширюватися залежно від умов конкретного 

підприємства, його технологічної зрілості, досвіду менеджерів проекту та ін.  
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Фаза аналізу проекту впровадження КМУП у середовищі ММУП 

уособлює дії по вивченню й аналізі підприємства, з метою визначення ступеня 

готовності підприємства до використання ММУП та виокремлюються 

необхідні інструменти для впровадження. 

У фазі ініціації проекту впровадження КМУП у середовищі ММУП 

визначається необхідність впровадження, формулюються цілі, підсумовується 

аналіз витрат та вигод від впровадження. Здійснюється системний аналіз 

стану в управлінні: підприємством, проектами підприємства, прогнозування 

впливу впроваджуваної методології управління проектами на якість та 

ефективність управління підприємством та проектами підприємства. 

Фаза планування проекту впровадження КМУП у середовищі ММУП. 

Визначаються виконавці, зацікавлені сторони, інструменти методології 

управління проектами, які доцільно впроваджувати на проектно-

орієнтованому підприємстві. Плануються впливи на зацікавлених сторін із 

метою їх залучення до процесу впровадження конкретизованої методології 

управління проектами. Розробляється процес формування КМУП під впливом 

ММУП, підбираються впливи ММУП на формування КМУП та формується 

план підбору інструментів КМУП, який найбільш доцільний для управління 

проектами та програмами заданого підприємства. 

У фазі реалізації проекту впровадження КМУП у середовищі ММУП 

здійснюються роботи для реалізації плану проекту впровадження КМУП та 

контроль його виконання. У процесі реалізації задіяні у проекті оцінюють 

міру досягнення цілей, за необхідності вносять корективи до плану. 

У фазі завершення проекту впровадження КМУП у середовищі ММУП 

досягається ціль – впровадження КМУП, підбиваються підсумки, готується 

документація у вигляді регламентів, правил по використання КМУП та 

здійснюється закриття проекту. 

Концепцію створення та використання мета-методології управління 

проектами можна представити у вигляді моделі «ПОТОК» (модель проектно-
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орієнтованої технологічної організації компанії) (рис. 2.2) [225].  
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Рис. 2.2. Модель проектно-орієнтованої технологічної організації 

компанії – «ПОТОК» 

 

За запропонованою концепцією продукт (результат) кожного проекту 

залежить від його ресурсів і управління (див.рис.2.2): 

П = 𝑓(𝑅,𝑈), 

 

де П – результати проектів;  

 𝑅 – ресурси проектів; 

 𝑈 – управління. 

Під управлінням будемо розуміти поєднання ресурсів управління та 

інструментів конкретизованої методології управління проектами (див.рис.2.2). 

Тобто: 

𝑈 = 𝑓(𝑅𝑢, 𝑀), 

де 𝑅𝑢 – ресурси управління; 

 𝑀 – КМУП; 
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 𝑈 – управління. 

У свою чергу 

𝑀 = 𝑓(�̅�, 𝐹), 

де �̅� – мета-методологія управління проектами; 

 𝐹 – підприємство. 

Основна задача, пов’язана з формуванням КМУП полягає у 

впровадженні тих інструментів різноманітних методологій управління 

проектами, які будуть найбільш ефективними в умовах конкретного діючого 

підприємства. І тут виникає наукова задача, яка полягає в оцінці ефективності 

підібраних інструментів управління проектами. Підбір доцільних в умовах 

конкретного підприємства інструментів і буде свідчити, наскільки корисною 

для управління проектами є мета-методологія управління проектами.  

Визначення 2.4. . Конфігурація КМУП – сукупність організаційних, 

методологічних та технічних інструментів управління проектами, які доцільно 

застосовувати в умовах конкретного проектно-орієнтованого підприємства, та 

які сприяють успішному завершенню проектів цього підприємства.  

Визначення 2.5. Конфігурація проекту впровадження КМУП – 

сукупність процесів формування та управління формуванням організаційних, 

методологічних та технічних інструментів управління проектами, які доцільно 

застосовувати в умовах конкретного проектно-орієнтованого підприємства.  

Складність вирішення цієї задачі полягає в тому, що безпосередньо 

оцінити «правильність» підбору інструментів управління проектами 

неможливо. Це можливо зробити тільки за результатами виконання проектів 

(рис. 2.3).  
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Рис.2.3. Оцінка мета-методології управління проектами по результатам 

проектів 

 

Необхідно розробити інструменти оцінки ММУП по конфігурації 

КМУП із точки зору її впливовості на результати проектів підприємства. 

Дійсно, якщо без впровадження КМУП успішність проектів можна оцінити 

деякою інтегрованою величиною x-, а після впровадження – величиною x+, і 

при цьому оцінка успішності проектів після впровадження набагато вища, ніж 

до впровадження (x+>>x-), то можна говорити, що КМУП ефективна. А 

значить використання ММУП виправдане.  

Звичайно, конфігурація КМУП може бути різною, і відповідно може 

бути оцінена різними величинами. Нехай альтернативними конфігураціями 

КМУП є: Ψ1,…, Ψi,…, Ψn. Якщо задані відповідні оцінки ефективності 

управління проектами при використанні цих конфігурацій х1,…, хi,…, хn, то 

ММУП буде дійсно ефективною, якщо її використання дозволить впровадити 
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𝑥𝑖𝑥𝑗: 𝑥𝑗 ≥ 𝑥𝑖 , 

де xi – оцінка ефективності управління проектами при використанні 

КМУП з конфігурацією Ψi; 

 xj – оцінка оптимальної конфігурації КМУП Ψj. 

Тож, наведені оцінки ефективності управління можна отримати через 

оцінку результатів самих проектів. Але результати проектів залежать не 

тільки від ефективності управління, але й від зовнішніх впливів, від 

непрогнозованих та важко передбачуваних факторів, більшість з яких є 

випадковими, залежать від ресурсного забезпечення та ін. Тому підвищення 

ефективності управління лише з деякою ймовірністю призведе до поліпшення 

результатів проектів. Виходячи з цього доцільно використати для оцінки 

конфігурації КМУП ймовірнісний підхід. Будемо вважати, що впровадження 

КМУП підвищує ймовірність отримання запланованих вигод від проектів. 

При цьому вимагає додаткових витрат на створення і впровадження КМУП. 

Для визначення оцінки вигод від покращення всіх параметрів проекту як 

результат дії підмножини інструментів КМУП доцільно скористатись 

формулою: 

𝑥𝑚
+ = ∑ [𝑆𝑘 ⋅ (𝑝(𝑅𝑘/𝛹𝑚) − 𝑝(𝑅𝑘/𝛹𝑚))]П𝑘∈П ,

   

(2.1) 

де 𝑥𝑚
+  – цінка сумарних вигод від проектної діяльності при 

використанні КМУП з конфігурацією Ψm; 

 П – портфель проектів підприємства; 

 Пk – проект; 

 Sk – планові вигоди проекту Пk; 

 𝑝(𝑅𝑘/𝛹𝑚) – умовна ймовірність отримати заплановані результати 

в проекті Пk при умові, що буде впроваджена КМУП 

із конфігурацією Ψm; 

 𝑝(𝑅𝑘/𝛹𝑚) – умовна ймовірність отримати заплановані результати 

в проекті Пk при умові, що НЕ буде впроваджено 
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КМУП із конфігурацією Ψm. 

Витрати на конфігурацію КМУП можна оцінити через витрати на 

дослідження підприємства з метою створення та впровадження КМУП, на 

розробку самої КМУП та на її впровадження 

𝑥𝑚
− = 𝑆𝑚

𝑑 + 𝑆𝑚
𝑟 + 𝑆𝑚

𝑤,      (2.2) 

де 𝑥𝑚
−  – оцінка сумарних витрат на створення та впровадження 

КМУП з конфігурацією Ψm; 

 𝑆𝑚
𝑑  – витрати на дослідження підприємства з метою створення та 

впровадження КМУП з конфігурацією Ψm; 

 𝑆𝑚
𝑟  – витрати на створення КМУП з конфігурацією Ψm; 𝑆𝑚

𝑤 – 

витрати на впровадження КМУП з конфігурацією Ψm. 

Із врахуванням вигод від підвищення ефективності управління за 

рахунок використання інструментів КМУП та витрат на їх створення та 

впровадження отримаємо оптимальну конфігурацію КМУП, яка повинна 

створюватись у рамках ММУП 

∑П𝑘 ∈ П [𝑆𝑘 ⋅ (𝑝(𝑅𝑘/𝛹𝑚) − (𝑝(𝑅𝑘/�̄�𝑚))] − 𝑆𝑚
𝑑 − 𝑆𝑚

𝑟 − 𝑆𝑚
𝑤 → 𝑚𝑎𝑥, (2.3) 

при обмеженнях: 

П𝑘 ∈ П; 

𝑆𝑚
𝑑 − 𝑆𝑚

𝑟 − 𝑆𝑚
𝑤 ≤ 𝑆0, 

де S0 – бюджет проекту створення та впровадження КМУП; 

 П𝑘 ∈ П – множина проектів, які реалізуються на проектно-

орієнтованому підприємстві в даний момент часу. 

Формула (2.3) відображає оцінку ефективності інструментів КМУП не 

по якомусь одному проекту, а по всім проектами підприємства, оскільки 

проекти можуть мати свою специфіку і вимагати для управління різних 

інструментів КМУП. 

Відповідно – задачею оптимізації є підбір підмножини інструментів 

КМУП, які забезпечать максимальне збільшення ймовірності отримання 
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бажаних результатів проектів при мінімальних витратах на впровадження. 

Інструменти повинні максимізувати ефективність управління проектами, 

зменшувати втрати від нераціональних рішень по проектам, давати максимум 

потрібної для менеджерів інформації.  

Тренд залежності вигод від інструментів КМУП та витрат на 

впровадження показано на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Залежність вигод від інструментів конкретизованої методології 

управління проектами та витрат на їх впровадження 

 

У цьому випадку вигоди від впровадження КМУП можна представити 

трендом, показаним на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Залежність вигод від проектного управління від витрат на 

проект впровадження КМУП 

 

Точка Х на рис. 2.5 відповідає оптимальній конфігурації КМУП:  

𝑆+ − 𝑆− → 𝑚𝑎𝑥. 

Звичайно, для різних інструментів КМУП графіки (рис.2.4) будуть різні. 

І будуть різні оптимальні значення. Тому задача, яка повинна вирішуватись в 

ММУП полягає в виборі такої конфігурації КМУП Ψm, для якої цільове 

значення (2.3) буде максимальним. По суті з інструментів управління 

проектами, які є в різноманітних методологіях доцільно вибрати такі, які 

забезпечать отримання цільового значення (2.3). Для вирішення цієї задачі 

необхідно: 

1. На основі дослідження методологій управління проектами та 

особливостей діяльності проектно-орієнтованого підприємства виокремити та 

формалізувати інструменти КМУП, які можуть бути використані на 

підприємстві. 

2. Оцінити, наскільки стане ймовірнішою успішність проектів від змін у 
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системі управління цими проектами. 

3. Оцінити, як впливають інструменти КМУП на позитивні зміни в 

системі управління проектами. 

4. Розробити модель проектного управління на базі ММУП, яка 

дозволить розробити раціональну стратегію вибору та впровадження 

інструментів управління проектами підприємства. 

Впровадження будь-якої методології управління проектами повинна 

покращувати показники всієї системи управління проектами за рахунок 

використання нових інструментів організаційного розвитку, планування, 

забезпечення інформацією та ін. По суті інструменти КМУП повинні 

«позитивно впливати» на параметри системи управління проектами. А саме, 

на роботу команди проекту, рішення менеджерів, задоволеність зацікавлених 

сторін, достовірність, своєчасність та повноту інформації, на зменшення 

ризиків проекту, і т. п. У свою чергу зміни в системі управління позитивно 

вплинуть на параметри проектів, зокрема: на роботу виконавців проекту, його 

тривалість, на вартість проекту, рівень якості проекту, на доведення до 

завершення більшості проектів, і т. п. А в сумі все це спрямоване на 

досягнення цільового значення (2.3). Проблема лише в тому, що різні 

інструменти різних  методологій по різному впливають на цільове значення 

(2.3). Відповідно ММУП повинна містити інструменти оцінки впливу різних 

інструментів різних методологій на покращення системи управління 

проектами [225]. 

Математичні моделі та метод управління конфігурацією КМУП будуть 

розглянуті в наступних розділах роботи. 

Тепер розглянемо концепцію реалізації процесу впровадження КМУП. 

До основних особливостей формування та реалізації проекту впровадження 

конкретизованої методології управління проектами, які формують зміст мета-

методології управління проектами, можна віднести: 

1. Визначальна роль інформаційних впливів. Механізми впровадження чи 
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то інформаційних технологій, чи інновацій, чи нової організації базуються на 

інформаційних впливах на зацікавлених сторін. Те ж саме стосується і 

конкретизованої методології управління проектами.  

Визначення 2.6. Вплив на процес впровадження конкретизованої 

методології управління проектами – сукупність зовнішніх, внутрішніх, 

комбінованих, позитивних та негативних, прямих та зворотних, керованих та 

не керованих інформаційних дій на процес впровадження КМУП. Такі дії 

визначають реакцію стейкхолдерів на формування КМУП. 

Впровадження КМУП вимагає від працівників підприємств змінити 

звичний темп виконання своєї роботи. Необхідний цілісний і комплексний 

підхід, який включає розробку правильної стратегії та наукових основ 

впровадження та плану організації впровадження конкретизованої методології 

управління проектами, що враховує всі особливості підприємства, його 

інформаційну інфраструктуру [226]. І все це формується інформаційними 

впливами на стейкхолдерів.  

2. Вчені і практики. Зазвичай методолог – це науковий працівник, який 

на основі досягнень у науці управління проектами формує і впроваджує 

КМУП. Тому впровадження методології управління проектами слід 

розглядати на перетині управлінських функцій, менеджерів-практиків, із 

функціями науковців, які розробляють методології управління проектами.  

3. Аналітична робота. Впровадження КМУП може базуватися лише на 

досконалій аналітичній роботі. Це дозволить отримати інформацію про 

готовність підприємства в цілому і його структурних підрозділів до 

формування КМУП, визначити управлінські функції, які потребують 

реінжинірингу. І визначити ті інструменти КМУП, які найбільше підійдуть 

для реалізації цих функцій. 

4. Частина завдань і робіт проекту переноситься в методологічне 

середовище. Це вимагає:  

– розподіляти функції впровадження між традиційними способами 
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управління, та функціями ММУП;  

– навчити команди проектів не тільки управляти проектами, але ще й 

взаємодіяти з командою впровадження КМУП.  

Виходячи з наведених особливостей проектів впровадження КМУП 

мета-методологія управління проектами повинна містити області знань, які 

дають можливість будувати цілеспрямовані системи впливів на задіяних у 

проектах із метою формування КМУП [226].   

Задачі мета-методології управління проектами у процесі впровадження 

методологій і технологій управління проектами у практику діяльності 

вітчизняних підприємств: 

1. Системний аналіз стану «як є» в управлінні: підприємством; 

проектами підприємства. 

2. Прогнозування впливу впроваджуваної методології управління 

проектами на якість та ефективність управління підприємством та проектами 

підприємства. 

3. Визначення інструментів методології управління проектами, які 

доцільно впроваджувати на проектно-орієнтованому підприємстві. 

4. Визначення та реалізація впливів на стейкхолдерів з метою їх 

залучення до процесу впровадження відібраних інструментів методології 

управління проектами. 

5. Організація, планування та контроль процесів впровадження 

методології управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві. 

Для вирішення наведених задач і створюється мета-методологія 

управління проектами, яка містить інструменти і механізми впровадження 

методологій управління проектами. Об’єктом управління в ММУП є 

проектно-орієнтоване підприємство та процеси управління проектами на 

ньому. Продуктом впровадження методології управління проектами є нові 

процеси управління на проектно-орієнтованому підприємстві. В ММУП 

повинні бути розроблені свої інструменти впливу на процес впровадження 
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методології управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах. 

Для цього необхідно: 

1. Обґрунтувати застосування науково-методологічного базису 

управління впливами до підвищення ефективності застосування методології 

управління проектами на практиці.  

2. Знайти оцінку спільної дії впливів (одночасна реалізація багатьох 

впливів) та побудувати модель впливу консолідованої інформації на реакцію в 

системі управління підприємством (проектами підприємства). 

3.  Розробити модель спільної дії впливів інструментів ММУП на 

процеси впровадження методології управління проектами на проектно-

орієнтованому підприємстві.  

4. Розробити модель та метод налаштування методологій управління 

проектами на умови управління проектами на проектно-орієнтованому 

підприємстві. 

5. Розробити метод планування процесів реалізації інструментів ММУП 

у процесі впровадження методології управління проектами. 

Оскільки, будь-яке проектно-орієнтоване підприємство це складна 

динамічна система, тому актуальним є аналіз стану методології, можливих 

впливів та виокремлення чинників проекту, які позиціонуватимуть 

управлінський вплив на впровадження методології управління проектами.  

Функціонально управлінський вплив реалізується в умовах існування і 

інших впливів. Тому реакція об’єкту управління (проектно-орієнтованого 

підприємства) залежить від дії усіх впливів (рис. 2.6). 

Таким чином, мета-методологія буде базуватись на формалізованих 

інструментах впливу на різноманітні процеси, пов’язані із впровадженням 

методології управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві. 

По суті, вона забезпечить проектних менеджерів-практиків шаблонами, 

правилами, алгоритмами, схемами орієнтованими на вироблення у всіх 
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учасників процесу впровадження позитивного мотивованого відношення до 

нової методології управління проектами з однієї сторони. 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Функціональна модель керованого впливу при 

впровадженні методології управління проектами на проектно-

орієнтованому підприємстві 

 

А з іншої дозволить вибирати в методологіях управління проектами 

саме ті інструменти, які найбільше впливають на підвищення ефективності 

діяльності цього проектно-орієнтованого підприємства. У будь-якому випадку 

ключове слово в мета-методології управління проектами, це слово «вплив». 

І ці впливи розділяються на дві великі групи: вплив із-за меж системи 

управління, вплив системи управління. Розглянемо їх в розрізі побудови 

системи управління процесом створення ММУП. 
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2.2.Управління створенням конкретизованої методології управління 

проектами 

 

Мета-методологія управління проектами є основним інструментом 

впливу на зацікавлених сторін проектно-орієнтоваого підприємства з метою 

удосконалення всіх процесів управління [227–228]. Але сама ММУП не 

удосконалює процеси управління. Вона дозволяє підібрати та впровадити ті 

методологічні інструменти, які найбільш ефективно покращують всі процеси 

управління, в першу чергу, процеси управління проектами [229].  

Взаємозв’язок методології управління проектами з системою впливів на 

процес впровадження методології управління проектами можна представити 

так, як показано на рисунку 2.7. 

Створення КМУП базується на інформаційній аналітиці [230] – 

вивченню особливостей методологій управління проектами та особливостей 

управління проектно-орієнтованим підприємством та застосуванні 

інструментів впливу мета-методології управління проектами для 

впровадження відібраних інструментів у практику діяльності підприємства. 

Загальна схема впливу на стейкхолдерів при впровадженні КМУП у 

практику діяльності проектно-орієнтованого підприємства включає рівні 

(рис.2.7):  

− мета-методології управління проектами;  

− конкретизованої методології управління проектами;  

− управління проектами. 

Цю схему доповнюють зовнішні, внутрішні та додаткові впливи 

(позитивніV+, негативні V-) на процеси, що реалізуються при створенні КМУП 

та її реалізації в управлінні конкретними проектами [231].  
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Якщо розглянути схему з позицій управління створенням КМУП, то в 

ній з’являються зворотні зв’язки (рис.2.8), які базуються на реакціях на вплив, 

та можуть збільшувати або ж зменшувати ймовірність ефективного 

управління.  

Якщо впливи представити як: 

𝑉 = {𝑣𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛,       (2.4) 

де 𝑉 – впливи на систему управління; 

 𝑣𝑖 – система впливів на управління; 

 n – кількість систем впливів на управління. 

КОНКРЕТИЗОВАНА 

МЕТОДОЛОГІЯ  

УПРАВЛІННЯ  

ПРОЕКТАМИ 

Проекти 

Процеси 

управління 

проектами 

 

Управління 

проектами 

Інструменти 

управління 

проектами 

 

Знання по 

управлінню 

проектами 

 

МЕТА-МЕТОДОЛО- 

ГІЯ 

УПРАВЛІННЯ  

ПРОЕКТАМИ 

Процеси 

 

Предметна 

область 

проектів 

Інструменти 

впливів 

 

Знання по 

впровадженню 

методологій УП 

 

Рис.2.7. Взаємозв’язок методологій в управлінні проектами 
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Рис. 

2.8. Схема управління створенням КМУП із звортніми зв’язками 

 

Тоді реакція зацікавлених сторін на вплив: 

𝑅 = 𝑓(𝑉); 

𝑅 = {𝑟𝑗}, 𝑗 = 1, 𝑘,       (2.5) 

де 𝑅 – реакція на впливи, при впровадженні методології управління 

проектами;  

 𝑟𝑗 – дія системи управління; 

 k – кількість дій в системі управління. 

Введемо ще одне поняття. 

Визначення 2.5. Реакція на вплив – це зміна ймовірності тієї чи іншої 

дії системи управління при реалізації впливу (p(rj/vi) ≠p(rj)). 
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Величина впливу визначається різницею між абсолютною та умовною 

ймовірностями дій системи управління впровадженням МУП (СУВМУП) 

Для оцінки величини впливу використаємо ідеї алгоритмічної теорії 

інформації. Різницю між умовною і безумовною ймовірністю представимо як 

кількість інформації, яка передається СУВМУП (інформаційний вплив на 

СУВМУП) [232] 

𝑑(𝑟𝑗/𝑣𝑖) = 𝑓(𝑝(𝑟𝑗), 𝑝(𝑟𝑗/𝑣𝑖)), (2.6) 

де 𝑑(𝑟𝑗/𝑣𝑖) – величина дії системи впливів 𝑣𝑖 на дію системи управління 𝑟𝑗; 

𝑓(𝑝(𝑟𝑗), 𝑝(𝑟𝑗/𝑣𝑖)) – функція, що відображає різницю в умовній і 

безумовній ймовірності дії системи, як вплив на цю реакцію; 

𝑝(𝑟𝑗)– безумовна ймовірність дії системи 𝑟𝑗; 

𝑝(𝑟𝑗/𝑣𝑖)– умовна ймовірність (при реалізації впливу 𝑣𝑖) дії системи 𝑟𝑗. 

Позитивні впливи будемо називати бажаними впливами на 

впровадження методології управління проектами, оскільки вони збільшують 

ймовірність оптимальної реакції на вплив СУВМУП. 

Реакціями в процесі впровадження методологій та технологій 

управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві є рішення, які 

більш повно відповідають вимогам підприємства. Причому, якщо рішення 

забезпечують впровадження методології вчасно, в межах бюджету, з 

досягненням необхідного рівня якості та виконання вимог, то тоді реакцію в 

системі управління на впливи будемо вважати оптимальною. Позначимо її 

через R*. Зрозуміло, що така реакція представляється множиною 

управлінських дій 

𝑅∗ = {𝑟𝑗
∗}, 𝑗 = 1, 𝑘∗,      (2.7) 

де 𝑅∗ – реакція на впливи, яка забезпечує оптимальне впровадження 

методології управління проектами;  

 𝑟𝑗
∗ – дія системи управління; 

 k – кількість дій у системі управління впровадження методології. 
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Таку реакцію можуть забезпечити впливи, які будемо вважати 

оптимальними 

𝑝(𝑅∗/𝑉∗) = 1; 

𝑉∗ = {𝑣𝑖
∗}, 𝑖 = 1, 𝑛∗, 

(2.8) 

де 𝑉∗ – оптимальні впливи на систему управління; 

 𝑣𝑖
∗ – система оптимальних впливів на управління; 

 n* – кількість оптимальних систем впливів на управління; 

 𝑝(𝑅∗/𝑉∗)  ймовірність оптимальної реакції за оптимального 

впливу. 

В загальному випадку ймовірність оптимальної реакції на всі впливи:   

𝑝(𝑅∗/𝑉 ) = 𝑓(𝑝(𝑅∗), 𝑑(𝑅∗/𝑉 )),     (2.9) 

де 𝑑(𝑅∗/𝑉 )– величина впливу V на реакцію R*; 

𝑝(𝑅∗)– безумовна ймовірність реакції R*; 

𝑝(𝑅∗/𝑉 )– умовна ймовірність (при реалізації впливів V) реакція 𝑅∗. 

Впливи для яких ймовірність успішного впровадження методології 

вища, ніж без цих впливів, якщо 

𝑝(𝑅∗/𝑉∗) >> 𝑝(𝑅∗/𝑉∗),    (2.10) 

де 𝑝(𝑅∗/𝑉∗) – ймовірність оптимальної реакції 𝑅∗ на впливи 𝑉∗; 

 𝑝(𝑅∗/𝑉∗) – ймовірність оптимальної реакції R*, якщо впливи V* 

не будуть реалізовані. 

Реакцією системи управління є впровадження компонентів методології 

управління проектами: 

𝑈 = {𝑢𝑠}, 𝑠 = 1, 𝑙,      (2.11) 

де 𝑈 – конктеризована методологія управління проектами; 

 𝑢𝑠 – компоненти кнкретизованої методології управління 

проектами; 

 s – кількість компонентів конкретизованої методології 

управління проектами. 
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Причому реакції (ймовірності потрібних рішень) збільшують 

ймовірність впровадження саме потрібних підприємству компонентів 

конкретизованої методології управління проектами (ККМУП). Таку 

методологію будемо називати оптимальною: 

𝑈∗ = {𝑢𝑠
∗}, 𝑠 = 1, 𝑙∗; 

𝑝(𝑈∗/𝑅∗) = 1, 

(2.12) 

де 𝑈∗ – оптимальна КМУП;  

𝑢𝑠
∗– компоненти оптимальної КМУП; 

s* – кількість компонентів оптимальної КМУП; 

𝑝(𝑈∗/𝑅∗)– ймовірність впровадження оптимальної методології за оптимальної 

реакції системи управління. 

Звичайно, якби зразу можна було визначити, яка методологія 

оптимальна, які рішення (дії) забезпечать її впровадження з найменшими 

витратами часу і коштів, і які впливи забезпечать реалізацію цих дій то 

система управління була б автоматичною і однорівневою. Все розрахували і 

реалізували. Але це неможливо. Тому система управління повинна 

наближатись до оптимального рішення ітераційно, з врахуванням впливів, які 

виникають від впровадження і реалізуються як зворотні зв’язки (рис.2.5).  

Опишемо ітераційний метод впровадження КМУП на основі зворотніх 

зв’язків в ММУП: 

1. Нехай реалізовані початкові впливи на ММУП 

𝑉0 = {𝑣0𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛0,     (2.13) 

де 𝑉0 – початкові впливи на систему управління;  

 𝑣0𝑖 – система початкових впливів на управління; 

 n – кількість початкових систем впливів на управління. 

2. Ці впливи формують початкові реакції ММУП 

𝑅0 = {𝑟0𝑗}, 𝑗 = 1, 𝑘0 ⇒ 𝑝(𝑅0/𝑉0) > 𝑝(𝑅0),   (2.14) 

де 𝑅0 – початкова реакція на впливи, при впровадженні 
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методології управління проектами; 

 𝑟0𝑗 – початкова дія системи управління; 

 k0 – кількість початкових дій в системі управління; 

 𝑝(𝑅0/𝑉0) – ймовірності початкової реакції системи управління 

при реалізації початкового впливу; 

 𝑝(𝑅0) – ймовірності початкової реакції системи управління без 

початкової дії впливу. 

3.Встанвлюємо початкове значення індексу q=0. 

4.Сформовані реакції ММУП дозволяють із деякою ймовірністю 

отримати КМУП із заданими властивостями (оптимальну). 

𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞) ≤ 1,     (2.15) 

де 𝑝(𝑈∗/𝑅0 )– ймовірність оптимального впровадження методології за 

початкової реакції системи управління. 

Якщо 𝑝(𝑈∗/𝑅0) = 1, то з (2.9) R0=R*, то мети досягнуто і впроваджено 

оптимальну КМУП. Завершення. 

4.Наявність зворотного зв’язку в системі залежить від відхилення між 

оптимальною КМУП та фактично отриманою. Якщо  

𝑝(𝑈∗/𝑅0) < 1,     (2.16) 

то можна сказати, що отримана цими рішеннями КМУП відрізняється від 

оптимальної. Із (2.9) 

𝑝(𝑈1/𝑅0) = 1, 𝑈1 ≠ 𝑈
∗ ⇒ 𝑅0 ≠ 𝑅

∗,     (2.17) 

де 𝑝(𝑈1/𝑅0 ) – ймовірність впровадження інших (не оптимальних) 

компонентів методології за початкової реакції системи управління; 

𝑈1 – не оптимальні компоненти методології управління. 

Якщо сформована множина компонентів КМУП U1, і U1≠U*, то 

формується додаткові впливи на ММУП 

𝑉1 = 𝑓(𝑈1, 𝑈
∗) = {𝑣1𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛1,     (2.18) 

де 𝑉1 – додаткові впливи на систему управління; 
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 𝑓(𝑈1, 𝑈
∗) – функція оптимальних та не оптимальних компонентів 

методології управління; 

 𝑣1𝑖 – система додаткових впливів на управління; 

 n1 – кількість додаткових систем впливів на управління. 

Множина таких впливів формує зворотній зв'язок на ММУП і дає 

можливість підвищити ймовірність потрібних реакцій на процес 

впровадження КМУП. Встановлюємо індекс нової реакції 

q=q+1. 

4.Обчислення ймовірності нової реакції 

𝑝(𝑅𝑞/𝑉0, 𝑉1) = 1; 

𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞) > 𝑝(𝑈
∗/𝑅𝑞−1),    (2.19) 

де 𝑝(𝑅𝑞/𝑉0, 𝑉1) – ймовірність реакції Rq на процес впровадження 

КМУП за початкових та додаткових впливів; 

 𝑝(𝑈∗/𝑅1) – ймовірність впровадження оптимальної методології 

на основі додаткової реакції на процес 

впровадження КМУП; 

 𝑝(𝑈∗/𝑅0) – ймовірність впровадження оптимальної методології 

на основі попередніх реакцій на процес 

впровадження КМУП. 

Ймовірність ефективної реакції збільшується, якщо вона прогнозована 

за рахунок чітко сформованої мети та спланованого впливу. Перехід до п.3. 

Управлінські впливи на зацікавлених сторін призводять до того, що 

із системи знань, що є на підприємстві та системи знань, що є в 

методології управління проектами формується єдина система знань, 

спрямована на професійне управління проектами в умовах саме цього 

проектно-орієнтованого підприємства [231]. 

Розглянемо ці системи знань. 
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2.3. Управління знаннями в ММУП 

  

Проаналізувавши основні методології управління проектами виділено їх 

ключові елементи: інструменти, процеси, знання (рис.2.9). Ці елементи 

сприяють ефективному управлінню на всіх життєвих циклах проекту та 

присутні у різноманітних методологіях (PRINCE2, Р2М, ОРМ3, PMBok, Agile, 

та ін) [52, 67, 69, 72, 78].  

В функціональному розрізі в управлінні проектами виділяють наступні 

групи процесів: ініціації, планування, виконання, контролю, завершення. 

𝑃 = {𝑃𝑖н., 𝑃пл,𝑃вик., 𝑃а, 𝑃зав.},    (2.20) 

 

 

 

У розрізі життєвого циклу проекту серед процесів управління проектами 

можна виділити класи: 

𝑈𝑜 = {𝑈𝑖н., 𝑈пл,𝑈вик., 𝑈а, 𝑈зав.},   (2.21) 

де Uі – управління ініціацією проекту;  

МЕТОДОЛОГІЯ  

УПРАВЛІННЯ  

ПРОЕКТАМИ 

Проекти 

Процеси 

управління 

проектами 

 

Знання по 

управлінню 

проектами 

 

Управління 

проектами 

Інструменти 

управління 

проектами 

 

Рис.2.9. Ключові елементи методології управління проектами 
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Uпл – управління плануванням;  

Uвик – управління виконанням проекту; 

Uа – управління аналізом (контролем) проекту; 

Uзав – управління завершенням проекту. 

У реальному проекті ці класи будуть перетинатись.  

До інструментів управління проектами відносяться: організаційні Io, 

технічні It, фінансові If  та методологічні Im: 

𝐼 = {𝐼𝑜 , 𝐼𝑡 , 𝐼𝑓 , 𝐼𝑚}.     (2.22) 

Застосування інструментів визначається процесами та знаннями по 

управлінню проектами. Основною задачею використання інструментів є 

підвищення ефективності управління проектами. Спільною властивістю всіх 

інструментів є те, що вони «підсилюють» вплив менеджменту на зацікавлених 

сторін проектів. 

Процеси і інструменти визначаються знаннями по управлінню 

проектами. Наприклад, в методології PMBOK [27] областями знань (Uz) є: 

управління інтеграцією (Uі), внутрішнім середовищем проекту (Uв.с), 

термінами проекту (Uт), вартістю (Uв), якістю проекту (Uя), інформаційним 

зв'язком в проекті (Uі.з), трудовими ресурсами (Uт.р), ризиками (Uр) в проекті, 

закупівлями в проекті (Uз) , зацікавленими сторонами (Uс). Представимо їх як: 

𝑈𝑧 = {𝑈𝑖 , 𝑈в.с.,𝑈т, 𝑈в, 𝑈я, 𝑈𝑖.з, 𝑈т.р, 𝑈р, 𝑈з, 𝑈с}.  (2.23) 

Аналіз, проведений у 1.1  показав, що у всіх розповсюджених 

методологіях відсутній компонент, пов'язаний з «мистецтвом» впровадження 

цих методологій у практику роботи проектно-орієнтованих підприємств. 

Звичайно, є моделі технологічної зрілості підприємства, які показують, 

наскільки саме підприємство готове до впровадження методології управління 

проектами. Але серед цих інструментів теж відсутні такі, що 

взаємопов’язують методологію управління проектами з процесами проектно-

орієнтованого підприємства і адаптують її знання до знань працівників цього 

підприємства. В методології управління проектами відсутній компонент, 



109 

пов'язаний з управлінням самими знаннями. Точніше, з організацією та 

плануванням застосування знань з методології управління проектами при 

реалізації проектів впровадження КМУП.  

Дослідження механізму формування областей знань [206, 233 – 236] 

базується на розумінні того, що будь-який проект – це складна, відкрита, 

нелінійна система і впровадження методології управління ним залежить саме 

від знань. Для цього пропонується розробити модель знань ММУП, в основі 

яких будуть інструменти впливів на процес впровадження методології 

управління проектами. Предметна область такої методології особлива, 

оскільки, в ній визначаються вимоги до знань і описується в термінах її 

складових. І вона застосовується для конкретизації всього інформаційного 

багажу методології управління проектами тією сферою знань, яка найбільш 

підходить для управління конкретним проектом чи проектно-орієнтованим 

підприємством.  

Порядок розробки областей знань ММУП по впровадженню процесів та 

інструментів управління проектами в практичну діяльність вітчизняних 

підприємств, може бути представлений алгоритмом, який складається із 

наступних кроків [237] : 

1. Визначення ключових елементів знань методології в управлінні 

проектами. 

2. Дослідження інструментів впливу на систему знань методології 

управління проектами. 

3. Формування областей знань ММУП.  

4. Побудова математичної моделі впливів на процес впровадження 

методології управління проектами. 

Знання ММУП конкретизують інструменти і процеси, які розроблені в 

тій чи іншій методології управління проектами і найліпшим чином підходять 

для цього проектно-орієнтованого підприємства.  

В загальному випадку 
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𝐸(Пм) + Е(Ім) < 𝐸(Пм𝑝) + Е(Ім𝑝); 

𝐸(П𝑝) + Е(І𝑝) < 𝐸(Пм𝑝) + Е(Ім𝑝), 

(2.24) 

де Пм – процеси управління, визначені на основі знань з 

методології управління проектами; 

 Пр – процеси управління, визначені знаннями працівників 

підприємства; 

 Ім – інструменти управління, визначені на основі знань з 

методології управління проектами; 

 Ір – інструменти управління, визначені знаннями працівників 

підприємства; 

 Е(Пм) – ефективність процесів управління, визначених на основі 

знань з методології управління проектами; 

 Е(Пр) – ефективність процесів управління, визначені знаннями 

працівників підприємства; 

 Е(Ім) – ефективність інструментів управління, визначених на 

основі знань з методології управління проектами; 

 Е(Ір) – ефективність інструментів управління, визначені 

знаннями працівників підприємства; 

 Е(Пмр) – ефективність процесів управління, визначених на основі 

знань з методології управління проектами, 

конкретизованих знаннями по проектно-орієнтованому 

підприємству; 

 Е(Імр) – ефективність інструментів управління, визначених на 

основі знань з методології управління проектами, 

конкретизованих знаннями по підприємству. 

Визначення 2.6. Під знаннями конкретизованої методології 

управління проектами будемо розуміти знання з методології управління 

проектами, які враховують особливості використання цієї методології на 

конкретному проектно-орієнтованому підприємстві. 
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Формування знань КМУП залежить від впливів на процес впровадження 

методології управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві 

(рис.2.10):  

𝑈𝑧
𝑗
= 𝑑𝑗(𝑍𝑚, 𝑍𝑝, 𝑉𝑧 , 𝑉𝑣),     (2.25) 

де 𝑈𝑧
𝑗
 – знання в конкретизовані методології управління 

проектами; 

 𝑍р – знання працівників підприємства; 

 𝑍𝑚 – знання методології управління проектами; 

 𝑑𝑗 – вплив на процес формування знань у конкретизованій 

методології управління проектами. 

 𝑉𝑧 – зовнішні впливи на впровадження КМУП; 

 𝑉𝑣 – внутрішні впливи на впровадження КМУП. 

Формування нових конкретизованих процесів, інструментів та дій 

менеджменту на виконавців за проектами є наслідком сформованих знань у 

конкретизованій методології управління проектами:  

𝑟𝑗
д = 𝑓д(𝑈𝑧

𝑗
); 

𝑟𝑗
п = 𝑓п(𝑈𝑧

𝑗
); 

𝑟𝑗
з = 𝑓з(𝑈𝑧

𝑗
), 

 

 

(2.26) 

де  𝑟𝑗
д– управлінські дії в проекті; 

𝑓д(𝑈𝑧
𝑗
) – функція формування управлінських дій, на основі знань у 

конкретизованій методології управління проектами; 

𝑟𝑗
п– процеси управління проектами; 

 



112 

 

𝑓п(𝑈𝑧
𝑗
) – функція формування процесів управління проектами, на основі 

знань у конкретизованій методології управління проектами; 

𝑟𝑗
з– засоби управління проектами; 

Проектно-орієнтоване підприємство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: РП – результат проекту 

Знання з МУП 
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Рис.2.10. Схема впливу ММУП на ефективність управління 

проектами 
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𝑓з(𝑈𝑧
𝑗
) – функція формування засобів управління проектами, на основі 

знань у конкретизованій методології управління проектами.  

Вплив знань на результат проекту через дії, процеси та інструменти 

зобразимо як: 

𝐻(𝑈𝑧
𝑗
) = 𝑑(𝑟𝑗

д, 𝑟𝑗
𝑛, 𝑟𝑗

з), (2.27) 

де 𝐻(𝑈𝑧
𝑗
)– результат проекту, що визначається дією знань 𝑈𝑧

𝑗
; 

𝑑(𝑟𝑗
д, 𝑟𝑗

𝑛, 𝑟𝑗
з)– вплив дій, процесів та інструментів на результат проекту. 

Це ідеальний варіант, коли методологія ідеально впроваджується та 

функціонує, але це утопічний варіант, оскільки на проект впровадження 

завжди є додатковий вплив непередбачуваних обставин, ситуацій, станів 

проектно-орієнтованого підприємства, тому формулу (2.27) зобразимо як  

𝐻∗(𝑈𝑧
𝑗
, 𝑉𝑑) = 𝑑(𝑟𝑗

д, 𝑟𝑗
𝑛, 𝑟𝑗

з) + 𝑉𝑑,   (2.28) 

де 𝐻∗(𝑈𝑧
𝑗
, 𝑉𝑑) – результат проекту, що визначається дією знань 𝑈𝑧

𝑗
 та 

впливом 𝑉𝑑; 

𝑉𝑑 – додатковий вплив на проект. 

В загальному випадку 

𝐸(𝐻∗(𝑈𝑧
𝑗
, 𝑉𝑑)) < 𝐸(𝐻(𝑈𝑧

𝑗
)),    (2.29) 

де 𝐸(𝐻∗(𝑈𝑧
𝑗
, 𝑉𝑑))– ефективність результату проекту, що визначається 

дією знань 𝑈𝑧
𝑗
 та додатковим впливом 𝑉𝑑; 

𝐸(𝐻(𝑈𝑧
𝑗
))– ефективність результату проекту, що визначається дією 

знань 𝑈𝑧
𝑗
 

Таким чином, у+- мета-методології управління проектами необхідно 

формалізувати класи впливів (рис. 2.11):  

1. знань з ММУП на впровадження КМУП (Zm);  

2. знань стосовно діяльності проектно-орієнтованого підприємства 

на КМУП (Zp);  

3. зовнішніх впливів на процес впровадження КМУП (Vz); 
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4. внутрішніх впливів на процес впровадження КМУП (Vv); 

5. додаткових впливів на управління проектами (Vd). 

 

Рис. 2.11. Технологія дії впливів на ММУП в управлінні 

 

В загальному випадку впливи першого і другого класів є позитивними 

(V+) і становлять основу ММУП. Інші впливи, впливи класу 3 – 5 – (V-)  

найчастіше призводять до втрат в ефективності управління проектами. І 

можуть розглядатися в ММУП в розрізі управління впливами (ризиками).  

Розглянемо знання, що формують КМУП більш детально. 

 

2.4. Знання в мета-методології управління проектами стосовно 

впровадження КМУП 

 

Управління знаннями ММУП уособлює сукупність організаційних 

процедур і технічних реалізацій, які забезпечують інтеграцію знань проектно-

орієнтованого підприємств, систем впливів, знань МУП в КМУП. 

Процес руху знань впровадження методології управління проектами 

можна зобразити схемою, яка відображена на рисунку 2.12. Управління 

знаннями в мета-методології управління проектами на базі інструментів 

впливу, які взаємопов’язужуть методологію управління проектами з 
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процесами проектно-орієнтованого підприємства і адаптують її знання до 

знань працівників цього підприємства. 

 

 

Рис.2.12. Процес руху знань при впровадженні методології управління 

проектами 

 

Дана схема відображає відкритість процесу формування нових областей 

знань в КМУП  

Область знань є всеосяжною системою понять, термінів і дій, що 

становлять професійну область, область управління проектами або область 

діяльності [27]. Задіяні в проектах повинні в міру необхідності 

використовувати області знань і інші галузі знань для свого конкретного 

проекту. 

Області знань з позицій створення методологічної надбудови – мета-

методології, направлені на ефективне впровадження методології в практику 

діяльності проектно-орієнтованих підприємств, та повинні забезпечувати 

[238]: 

• управління психологією змін; 
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• управління впровадженням; 

• управління методологічною зрілістю; 

• управління інформаційним середовищем КМУП; 

• управління впливами.  

Мета-методологія формує наповнення кожної області знань та їх 

взаємодію із процесами управління проектами (табл.2.1). 

За аналогією з роботою [239], пропонується розглянути додаткові 

елементи, де області знань мають опис входу та виходу процесів з описом 

інструментів та методів, які використовуються для формування кожного 

виходу процесу, тобто алгоритм оцінки кожного процесу має: вхід, 

інструменти та методи, вихід. 

Управління психологією змін. 

Управління психологією змін включає в себе прийняття рішень 

стосовно готовності колективу, його психологічної зрілості до впровадження 

КМУП та застосування знань з інформаційних впливів на стейкхолдерів для 

прискорення психологічної зрілості зацікавлених сторін проекту. Наповнення 

даної області знань та їх взаємодію із процесами управління проектами 

відображені в таблиці 2.1. 

Оцінка особистостей задіяних в проектах з точки зору роботи в умовах 

змін – процес, який полягає в застосуванні знань з МУП та психології 

особистості.  

За встановленим алгоритмом оцінки, виявлено, що входом є знання з: 

МУП, динаміки розвитку зацікавлених сторін проекту, особисті, 

взаємовідносин членів команди з оточенням; звіти про виконані роботи 

командами проектів. 

Інструментами та методами є: аналітичні методи, психологічне 

спостереження, психологічне тестування, методи інформаційного впливу. 
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Таблиця 2.1 

Взаємодія областей знань мета-методології з групами процесів 

управління проектами 

Області 

знань в 

ММУП 

Групи процесів в КМУП 

Ініціація 

впровадже

ння КМУП 

Плануван-

ня впровад-

ження 

КМУП  

Процес 

впровад-

ження 

КМУП 

Моніто-ринг 

та контроль 

впроваджен

ня КМУП 

Заверше-

ння впро-

вадження 

КМУП 

Управлін-

ня психоло-

гією змін 

Оцінка 

особистосте

й команд 

проектів з 

точки зору 

роботи в 

умовах змін 

Уявлення 

про загаль-

не усвідом-

лення нео-

бхідності 

впровадже-

ння КМУП 

у зацікав-

лених сто-

рін проекту 

Підвищен-

ня рівня ус-

відомлення 

необхідно-

сті впрова-

дження 

КМУП у 

зацікавле-

них сторін 

проекту 

Моніторинг 

та контроль 

задіяних у 

проекті 

впровадженн

я КМУП 

Оцінка ві-

дношення 

до впрова-

дження 

КМУП у за-

цікавлених 

сторін 

проекту. 

Мотивація 

Управлін-

ня впровад-

женням 

Вибір 

критеріїв 

КМУП 

Плануван-

ня етапів 

впроваджен

ня КМУП 

Впроваджен

ня КМУП 

 

Моніто-ринг 

та контроль 

впровад-

ження КМУП 

 

Управлін-

ня 

методоло-

гічною 

зрілістю 

 Повна 

підтримка з 

боку ке-

рівництва 

Навчання 

КМУП і 

ММУП 

Відношення 

до КМУП та 

прийняття 

ММУП 

Професій-не 

управ-ління 

проектами 
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Таблиця 2.1 (закінчення) 

Області 

знань в 

ММУП 

Групи процесів в КМУП 

Ініціація 

впровадженн

я КМУП 

Плануван-

ня впровад-

ження 

КМУП  

Процес 

впровад-

ження 

КМУП 

Моніто-ринг 

та контроль 

впроваджен

ня КМУП 

Заверше-

ння впро-

вадження 

КМУП 

Управлін-

ня інформа-

ційним 

середови-

щем КМУП  

Аналіз 

інформацій-

ного 

середовища 

КМУП 

Проектуван

ня 

інформаційн

ого 

середовища 

КМУП 

Формуван-

ня 

інформаційн

ого 

середовища 

КМУП 

Моніторинг 

та контроль 

інформаційно

го 

середовища 

КМУП 

 

Управлін-

ня 

впливами 

Оцінка 

можливих 

впливів (по-

зитивних та 

негативних) 

Плануван-

ня впливів.  

Плануван-

ня реакції на 

впливи 

Управління 

впливами  

Контроль 

зворотнього 

зв’язку 

реакції на 

вплив 

 

 

Виходом даного процесу є: психологічна картка зацікавлених сторін 

проекту щодо загального усвідомлення необхідності впровадження КМУП, 

уявлення про загальне усвідомлення необхідності впровадження КМУП, 

класифікація задіяних у проекті на ентузіастів та скептиків щодо необхідності 

впровадження КМУП. 

Для уявлення про загальне усвідомлення необхідності впровадження 

КМУП задіяних у проекті потрібні застосування знань із психології.  

У даному процесі входом є: психологічна картка зацікавлених сторін 

проекту, уявлення про загальне усвідомлення необхідності впровадження 

КМУП, класифікація зацікавлених сторін проекту на ентузіастів та скептиків. 
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Інструментами та методами будуть: експертна оцінка, методи 

інформаційної взаємодії (навчання, організація групової роботи ентузіастів та 

скептиків), методи управління конфліктами. 

Вихід: план дій, по підвищенню рівня усвідомлення необхідності 

впровадження КМУП, задіяними в проекті. 

Підвищення рівня усвідомлення необхідності впровадження КМУП 

зацікавленими сторонами проекту полягає у підвищенні рівня корпоративної 

культури щодо нових способів роботи, роботи за встановленою МУМ.  

Входом є: знання з психології, КМУП, теорії конфліктів, план дій по 

підвищенню рівня усвідомлення необхідності впровадження КМУП задіяних 

у проекті, представлення задіяним у проекті бенчмаркінгу інших успішних 

проектів із застосуванням КМУП. 

Інструментами та методами будуть: методи інформаційної взаємодії, 

методи управління конфліктами. 

Виходом є: усвідомлення необхідності впровадження КМУП задіяними 

в проекті. 

Моніторинг та контроль задіяних в проекті впровадження КМУП – 

процес підтримки корпоративної культури, психологічної зрілості щодо 

необхідності впровадження КМУП задіяними в проекті. 

Входом є: усвідомлення необхідності впровадження КМУП 

зацікавленими сторонами проекту, план дій, по підвищенню рівня 

усвідомлення необхідності впровадження КМУП зацікавленими сторонами 

проекту. Звіти про психологічний клімат в колективі, тести, які 

характеризують відношення задіяних в проекті до впровадження КМУП. 

Інструментами та методами є: аналітичні методи, експертна оцінка, 

навчання, наради, тести. 

Виходом стане: оцінка відношення зацікавлених сторін проекту. 
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Оцінка відношення зацікавлених сторін проекту полягає у виявленні та 

заохочені зацікавлених сторін у впровадженні КМУП та покаранні не 

зацікавлених. 

Входом буде: оцінка відношення зацікавлених сторін проекту. 

Інструментами та методами є: методи психологічного аналізу, експертна 

оцінка, аналітичні методи. 

Виходом є рекомендації по підвищенню рівня усвідомлення 

впровадження КМУП задіяними в проекті необхідності впровадження КМУП, 

виявлення та заохочення зацікавлених сторін у впровадженні КМУП та 

покарання не зацікавлених. 

Управління впровадженням. 

Управління впровадженням базується на знаннях про рівень готовності 

до змін (рівня усвідомлення впровадження КМУП задіяними в проекті), на 

знаннях КМУП та КМУП. 

Наповнення даної області знань та їх взаємодію із процесами управління 

проектами відображені в таблиці (див.табл. 2.1). 

Вибір критеріїв КМУП базується на знаннях теоретичних моделей, 

методів та практичних інструментів, направлених на управління 

впровадженням методологій управління проектами в діяльність проектно-

орієнтованих підприємств.  

Входом є: знання КМУП, знання підприємства, способи управління 

проектами що застосовуються на підприємстві у всіх проектах.  

Інструментами та методами являються: експертна оцінка щодо вибору 

критеріїв для КМУП, аналітичні методи, наради, методи інформаційної 

взаємодії. 

Вихід – критерії вибору КМУП, концепція впровадження. 

Планування етапів впровадження КМУП – полягає у створенні базових 

регламентуючих документів впровадження КМУП. 
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Вхід: критерії вибору КМУП, знання підприємства, концепція 

впровадження, психологічні картки задіяних у проекті. 

Інструментами та методами при плануванні етапів впровадження 

будуть: методи управління проектами (зокрема, метод критичного шляху), 

методи організації групової роботи; 

Вихід – план впровадження КМУП. 

Впровадження КМУП полягає у дотриманні плану впровадження 

КМУП, регулюванні відхилень від плану КМУП інструментами 

інформаційного впливу. 

Вхід: план впровадження КМУП, план проекту. 

Інструменти та методи впровадження КМУП: методи інформаційної 

взаємодії та алгоритмічної теорії інформації, методи адміністрування, методи 

організації групової роботи. 

Вихід – КМУП. 

Моніторинг та контроль впровадження КМУП полягає у контролі 

впровадження КМУП, дотриманні бюджету та термінів проекту, забезпеченні 

оптимальних реакцій у системі управління для оптимального впровадження 

КМУП. 

Входом буде: план впровадження КМУП, хід впровадження КМУП, дані 

про виконання плану. 

Інструменти та методи: метод освоєного обсягу, методи інформаційного 

впливу, аналітичні методи, методи адміністрування.  

Вихід – відхилення в конфігурації проекту, відхилення в плані, контроль 

наявності зворотного зв’язку в системі управління, який залежить від 

відхилення між запланованою КМУП та фактично отриманою, ітераційне 

наближення до оптимального рішення з врахуванням впливів, які виникають 

від впровадження і реалізуються як зворотні зв’язки, впровадження КМУП 

згідно плану. 
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Причому реакції (ймовірності потрібних рішень) збільшують 

ймовірність впровадження саме потрібних підприємству компонентів 

конкретизованої методології управління проектами (ККМУП). 

Управління методологічною зрілістю 

Управління методологічною зрілістю полягає у плануванні, управлінні 

та контролі рівня знань з КМУП у задіяних у проекті, наданні знань з 

методологій управління проектами задіяним у проекті (особливо – 

керівництву), залученні керівництва до проекту впровадження КМУП, 

підвищенню рівня професійності управлінських працівників (див.табл.2.1). 

Повна підтримка з боку керівництва полягає у розумінні керівництвом 

основ методологій управління проектами, зокрема методології впровадження 

КМУП. 

Вхід: концепція впровадження, план впровадження КМУП, методології 

управління проектами (УП), відомості (фінансові, часові, організаційні, тощо) 

про успішне впровадження КМУП на інших підприємствах, фактичний рівень 

методологічної зрілості підприємства. 

Інструменти та методи: методи інформаційного впливу (навчання), 

експертна оцінка рівня методологічної зрілості, тести.  

Вихід – професійний рівень засвоєння КМУП задіяними у проекті, 

підтримка з боку керівництва та задіяними у проекті проекту впровадження 

КМУП, дотримання єдиної мета-методології впровадження КМУП. 

Навчання КМУП полягає у систематизації сукупності концептуальних 

представлень, принципів, теоретичних моделей, методів та практичних 

інструментів методології управління проектами та впливів, які доцільно 

впроваджувати на проектно-орієнтованому підприємстві, освоєнні принципів 

адаптації існуючих методологій до особливостей проектно-орієнтованого 

підприємства. В мета-методології повинні бути розроблені свої інструменти 

навчання КМУП, зокрема навчання впровадженню КМУП. 
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Вхід – повна підтримка з боку керівництва по впровадженню КМУП, 

стандартні процеси управління проектами, існуючі методології УП, знання 

про інформаційні впливи. 

Інструментами та методами будуть: методи інформаційного впливу 

(навчання та контроль знань, задіяних у проекті).  

Вихід – розуміння КМУП, знання ММУП. 

Відношення до КМУП та прийняття ММУП забезпечує розуміння 

задіяними у проекті ММУП та КМУП та переваги вигод над витратами на 

впровадження. 

Вхід – КМУП та ММУП. 

Інструменти та методи: аналітичні методи, методи інформаційного 

впливу. 

Вихід – мотивація до впровадження КМУП. 

Професійне управління проектами полягає в умінні застосовувати 

сучасні методології управління проектами на практиці. 

Входом стане – КМУП. 

Інструменти та методи: методи професійного управління проектами. 

Вихід – система проектного управління на підприємстві.  

Управління інформаційним середовищем КМУП  

Управління інформаційним середовищем КМУП направлене на 

створення документів, баз даних, аналітичних записок, які базуються на 

інформаційній аналітиці – вивченню методологій управління проектами та 

особливостей їх застосування на практиці для управління проектно-

орієнтованими підприємствами та створюють інформаційний базис ММУП. 

За допомогою системи управління інформацією створюється релевантне 

інформаційне середовище [239], що підвищує ефективність впровадження 

КМУП. Наповнення даної області знань та їх взаємодію із процесами 

управління проектами відображені в таблиці (див.табл. 2.1). 
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Аналіз інформаційного середовища КМУП засноване на виокремленні 

ключових показників інформаційного середовища КМУП та інформаційного 

середовища підприємства для створення інформаційного середовища КМУП. 

Вхід: КМУП, знання підприємства та його інформаційного середовища. 

Інструменти та методи: інструменти КМУП, інформаційні системи 

підприємства, способи збереження інформації на підприємстві, аналітичні 

методи.  

Вихід – опис інформаційного середовища КМУП. 

Проектування інформаційного середовища КМУП здійснюється на базі 

експертної оцінки вибору критеріїв інформаційного середовища КМУП та 

підприємства. 

Входом є: критерії вибору для розробки інформаційного середовища 

КМУП. 

Інструменти та методами: інформаційні системи, електронний 

документообіг, аналітичні методи, інструменти впливу для впровадження 

відібраних інструментів у практику діяльності підприємства, метод 

декомпозиції. 

Вихід – проект інформаційного середовища КМУП, план формування 

інформаційного середовища КМУП. 

Формування інформаційного середовища КМУП базується на 

інформаційних процесах і процесах управління інформацією. 

Входом є: проект інформаційного середовища КМУП, КМУП, план 

формування інформаційного середовища КМУП. 

Інструменти та методи є: аналітичні методи, інформаційні системи та 

технології, методи адміністрування. 

Вихід – релевантне інформаційне середовище, що підвищує 

ефективність впровадження та використання КМУП, інформаційна система 

управління проектами підприємства (в тому числі проектом впровадження 

КМУП). 
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Моніторинг та контроль інформаційного середовища КМУП базується 

на одержанні інформації про впровадження КМУП, здійсненні 

інформаційного впливу на процес впровадження КМУП.  

Входом є інформаційне середовище підприємства, інформаційна 

система управління проектами підприємства (в тому числі проектом 

впровадження КМУП), проект інформаційного середовища КМУП, план 

формування інформаційного середовища КМУП. 

Інструменти та методами є: метод освоєного обсягу, методи 

адміністрування, методи обробки інформації. 

Виходом стане: контроль роботи задіяних у проекті впровадження 

КМУП. 

Управління впливами  

Суть управління впливами полягає у формуванні систем впливів, які 

забезпечать оптимальну реакцію зацікавлених сторін проекту на 

впровадження КМУП. 

У таблиці (див.табл. 2.1) відображено наповнення даної області знань і 

взаємодію із процесами управління проектами. 

Оцінка можливих впливів являє собою роботу з зовнішніми, 

внутрішніми впливами, які можуть бути як залежними так і незалежними від 

зацікавлених сторін проекту, як позитивними так і негативними. Оцінка 

полягає у визначенні дії впливу на реакцію впровадження КМУП. 

Вхід: інформаційне середовище підприємства, впливи та їх наслідки, 

бажаний результат впливу. 

Інструментами та методами є: методи теорії інформаційної взаємодії та 

алгоритмічної теорії інформації, методи управління ризиками, статистичні та 

аналітичні методи. 

Вихід: систематизація та класифікація впливів і їх оцінка щодо 

впровадження КМУП.  

Планування впливів уособлює вибір необхідного класу впливу, який 
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забезпечить підсилення позитивної дії на проект та зменшення негативної, 

разом з тим створення передумов для розвитку реакцій у системі 

впровадження КМУП.   

Входом є: систематизація та класифікація впливів і їх оцінка щодо 

впровадження КМУП, знання підприємства, знання задіяних у проекті. 

Інструменти та методами є: методи управління проектами, методи теорії 

інформаційної взаємодії та алгоритмічної теорії інформації, інструменти 

впливу.  

Вихід: структура взаємодій у проекті в часі. 

Планування реакції на впливи передбачає зміну ймовірності тієї чи іншої 

дії системи управління при реалізації окремого впливу, або ж їх класів.  

Входом є: структура взаємодій у проекті в часі, систематизація та 

класифікація впливів і їх оцінка щодо впровадження КМУП. 

Інструменти та методами є: спостереження, моделі спільної дії впливів 

на реакцію в системах управління проектами. 

Вихід: план змін на проектно-орієнтованому підприємстві. 

Реалізація впливів полягає у виборі необхідного впливу для 

забезпечення оптимальної реакції підприємства на впровадження КМУП. 

Входом є: план змін на проектно-орієнтованому підприємстві. 

Інструменти та методами є: аналітичні методи, ітераційний метод 

формування конкретизованої методології управління проектами, методи 

планування проектів. 

Вихід: оптимальний процес впровадження КМУП. 

Контроль зворотного зв’язку реакції на вплив залежить від відхилення 

між цільовою КМУП та фактично отриманою. Якщо підібрані впливи не 

забезпечують впровадження цільової КМУП, через зворотній зв'язок 

виконується підбір додаткових впливів.  

Входом є: цільова КМУП, відхилення між цільовою КМУП та фактично 

отриманою. 
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Інструменти та методами є: аналітичні методи, ітераційний метод 

формування конкретизованої методології управління проектами. 

Вихід: максимально наближена до цільової КМУП. 

Ці області знань дозволять ефективно управляти проектом 

впровадження конкретизованої методології управління проектами. Правильно 

будувати його середовище, структури [238].  

Налаштування КМУП на умови реалізації проектів на проектно-

орієнтованому підприємстві та налаштування проектно-орієнтованих 

підприємств на умови застосування КМУП передбачає врахування усіх 

організаційних, комунікаційних систем та інформаційних технологій, що 

функціонують на підприємстві. Все це використовується для розробки 

процесів управління проектами КМУП за рахунок використання інструментів 

впливу та їх взаємодій. 

 

Висновки до 2-го розділу 

 

1. Введено поняття мета-методології управління проектами та 

конкретизованої методології управління проектами. Суть мета-методології 

полягає у систематизації сукупностей концептуальних представлень, 

принципів, теоретичних моделей, методів та практичних інструментів, 

направлених на управління впровадженням методологій управління 

проектами в діяльність проектно-орієнтованих підприємств. Конкретизована 

методологія управління проектами являє собою сукупність підходів, 

принципів, концепцій, структур, моделей і способів управління проектами що 

застосовуються цілеспрямовано на певному підприємстві відносно всіх 

проектів. По суті, мова йде про створення деякої методології, яку візьмуть на 

озброєння не ті, хто керує проектами, а ті, хто впроваджує методологію 

управління проектами на конкретному підприємстві. 
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2. Сформовано концепцію побудови мета-методології управління 

проектами, яка орієнтована на удосконалення процесів управління проектами 

впровадження стандартів проектного менеджменту в роботу проектно-

орієнтованих підприємств. У основі концепції модель проектно-орієнтованої 

технологічної організації компанії (модель «ПОТОК»), яка описує процес 

підбору та впровадження тих інструментів управління проектами, які 

найбільш підходять під специфіку діяльності і підприємств, і проектів. 

3. Запропоновано ітераційний метод формування конкретизованої 

методології управління проектами на основі зворотніх зв’язків, які базуються 

на реакціях на вплив, та можуть збільшувати або ж зменшувати ймовірність 

ефективного управління. 

4. Запропоновано порядок розробки областей знань ММУП по 

впровадженню процесів та інструментів управління проектами в практичну 

діяльність проектно-орієнтованих підприємств. Встановлено, що формування 

знань цієї методології залежить від впливів на процес впровадження 

методології управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві. 

Формалізовано класи впливів. Встановлено, що для підвищення ефективності 

впровадження мета-методології необхідна система управління інформацією, 

яка сприяє створенню релевантного інформаційного середовища.  

5. Формалізовано знання мета-методології управління проектами. 

Представлено структуру областей знань ММУП та їх місце в процесі 

впровадження КМУП. Встановлено, що запропонована структура знань 

направлена на ефективне впровадження методології управління в практику 

діяльності проектно-орієнтованих підприємств, та повинна забезпечувати: 

управління психологією змін, управління впровадженням КМУП, управління 

методологічною зрілістю проектно-орієнтованого підприємства, управління 

інформаційним середовищем КМУП, управління впливами. Показано, що 

мета-методологія управління проектами забезпечує формування цільової 
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КМУП на основі реалізації постійних взаємодій, задіяних у проекті відповідно 

до правил, описаних у областях знань ММУП. 

6. Результати досліджень опубліковані в: [220], [221], [221], [223], 

[224], [226], [227] ,[229], [230], [231],[237],[238], [239].  
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛІ ВПЛИВУ МЕТА-МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ НА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

 

 3.1. Впливи на формування конкретизованої методології 

управління проектами  

 

Традиційно, впровадження методологій управління проектами вважався 

як процес, пов'язаний із розвитком, модернізацією, реінжинірингом бізнес-

процесів, організаційною перебудовою, та ін. Не дивлячись на те, що, по суті, 

вивченням впливів на проект займається вся наука управління проектами, і 

давно відомо, як треба реагувати на виникнення ризикових подій, відхилення у 

плані, появу дезорганізаторів в командах проекту і т. п. цілісного наукового 

підґрунтя управління впливами на процес впровадження методологій 

управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах як окремої 

категорії немає. Оскільки, впровадження методологій не можна відокремити 

від умов роботи та функціонування підприємства в цілому, тому існує 

нагальна потреба в дослідженні впливів на ці впровадження. Впровадження 

методологій управління проектами – це особливий проект, від якого залежить 

наявність та розвиток проектного управління на підприємстві. При цьому, 

ключовою є роль впливу. Аналіз, систематизація і прогнозування результату 

впливів є одним із основних факторів успішного формування КМУП та її 

використання на проектно-орієнтованих підприємствах. Практично ніколи 

впровадження КМУП не розглядався через призму теорії інформації. Адже 

нова методологія – це нова інформація, нові знання про те, як управляти 

проектами в умовах конкретної компанії. А її впровадження – це процес 

інформаційного (в т.ч.психологічного) впливу на працівників компанії з метою 

сприйняття і прийняття її інструментів, принципів, правил, регламентів і т.п. 

Тобто, це такий процес, який супроводжується безліччю інформаційних 
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впливів, які можуть бути позитивними та негативними, незалежними та 

залежними від команд проекту та зацікавлених сторін проекту впровадження 

КМУП. У свою чергу можна виділити такі інформаційні впливи, які не 

плануються керівництвом і найчастіше виникають як небажані і шкідливі для 

проекту, а також такі, що формуються задіяними у проекті та командою 

впровадження КМУП для того, щоб досягти цілей проекту формування 

оптимальної КМУП. Усі ці впливи утворюють систему інформаційних впливів 

і визначають функціональність системи управління проектами. Тому доцільно 

буде розглянути процес впровадження методологій управління проектами, як 

процес інформаційний, який описується існуючими теоріями і інформації, і 

інформаційної взаємодії. 

Задаймося визначенням впливу на процес впровадження методології 

управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах, як 

об’єктивної категорії зміни його реальності:  

Визначення 3.1.  Вплив на впровадження методологій управління 

проектами – сукупність зовнішніх, внутрішніх, комбінованих, позитивних та 

негативних, прямих та зворотних, керованих та не керованих інформаційних 

дій на процес впровадження КМУП, які визначають реакцію СУВМУП у ході 

формування КМУП.  

Відповідно, реакція СУВМУП залежить від розумного застосування 

такого інструменту мета-методології як вплив. Від створення та реалізації 

системи оптимальних впливів на управління формуванням КМУП (𝑣𝑖
∗). 

Система оптимальних впливів забезпечить досягнення максимального 

результату впровадження методології за обмежених ресурсів. По суті мета-

методологія формує систему впливів на працівників таким чином, щоб вони 

позитивно сприймали інструменти ММУП, налаштовуючи так менеджмент 

проектів, щоб було мотивоване впровадження методології управління 

проектами [240]. Формування оптимальної КМУП потрібно проводити так, 
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щоб використовувати ті впливи, які відповідають конкретним обставинам та 

мають здатність протидіяти негативним впливам. 

Задачею команди впровадження є вибір таких впливів [241 – 242], які 

істотні для формування оптимальної КМУП за класифікацією представленою 

на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Класифікація впливів при формуванні КМУП  

 

У такому розумінні впливи можуть бути позитивними та негативними, 

незалежними та залежними від команд проекту та зацікавлених сторін проекту 

впровадження КМУП. У свою чергу можна виділити такі впливи, які не 

плануються керівництвом і найчастіше виникають як небажані і шкідливі для 

проекту, а також такі, що формуються задіяними у проекті та командою 

впровадження КМУП для того, щоб досягти цілей проекту формування 

оптимальної КМУП. Всі ці впливи утворюють систему впливів і визначають 

функціональність системи управління проектами. 

Разом із тим, немає досліджень, присвячених вивченню питання 

синергетики комбінацій впливів, підсиленню чи послабленню позитивного чи 

негативного результату від того, що впливів буде багато. Крім того, спільна дія 
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інформаційних впливів за своїми наслідками (позитивним чи негативним) 

може істотно перевищувати реакцію від дії кожного окремого інформаційного 

впливу. Тобто виникає синергетичний ефект, який команда проекту може 

використовувати для протидії негативним інформаційним впливам при 

формуванні оптимальної КМУП за обмежених ресурсів. Але, з іншого боку, 

можлива і ситуація виникнення негативної синергетики, коли посилюється 

негативний інформаційний вплив окремих факторів на проект впровадження. 

Щоб зменшити наслідки таких інформаційних впливів, необхідно визначати 

позитивні інформаційні впливи на формування КМУП та сформувати 

«оболонку» їх позитивної дії. Таку «оболонку» пропонується реалізовувати 

через принципи ММУП, які будуть в основі забезпечення позитивних 

інформаційних впливів та протидії негативним при формуванні КМУП. Ці 

принципи дозволять спрямувати основні управлінські зусилля на 

нейтралізацію дії небажаних інформаційних впливів та їх комбінацій.  

Таким чином, необхідна модель інформаційних впливів у процесі 

впровадження КМУП, використовуючи яку в практичній діяльності можна 

підвищити успішність будь якого проекту [243 – 244]. 

Розглянемо інформаційні впливи на формування КМУП, 

використовуючи наведену в підрозділі 2.3 їх класифікацію та формалізацію та 

опишемо їх синергетичні властивості. Крім того, виділимо результати 

інформаційних впливів, та охарактеризуємо компоненти проектів формування 

КМУП, які будуть змінюватись під дією цих інформаційних впливів. Зокрема: 

як зміниться тривалість проекту, знизиться чи підвищиться якість, що буде з 

вартістю проекту, чи виникне загроза реалізуємості, і т.п. 

1. Впливи знань із ММУП на формування КМУП (Zm) – база 

спеціально підібраних знань, які ґрунтуються на інструментах ММУП, 

зорієнтовані на формування КМУП через прогнозовані впливи. Виокремлені в 

підрозділі 2.4 знання з ММУП, сприяють впровадженню КМУП та реалізації 

ітераційного методу формування КМУП. По суті, знання формують тільки 
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позитивні впливи, які не вимагають протидії. Ці впливи визначають позитивні 

зміни у всіх компонентах проекту впровадження КМУП і забезпечують 

підвищення ймовірності отримання наступних результатів: 

 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏); 

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏); 

𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏); 

𝑝(𝑊/𝑍𝑚) > 𝑝(𝑊); 

𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0); 

𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0); 

𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0/𝑍
𝑚) < 𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0); 

𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆𝑏/𝑍
𝑚) = 1, 

де 𝑍𝑚 – знання з ММУП; 

 tf – фактична тривалість проекту; 

 tb – обмеження тривалості проекту; 

 Sf – фактична вартість проекту; 

 Sb – обмеження вартості проекту; 

 Rf – фактичний рівень якості продукту проекту; 

 Rb – заданий рівень якості продукту проекту; 

 Eu – ефективність управління; 

 E0 – вимоги до ефективності управління; 

 Ru – якість управління; 

 R0 – вимоги до якості управління; 

 K – фактичний рівень конфліктів у проекті; 

 K0 – допустимий рівень конфліктів у проекті; 

 W – продукт проекту; 
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 Su – витрати на управління; 

 S0 – рівень витрат на управління без впровадження 

КМУП; 

 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑍
𝑚) – ймовірність того, що фактична тривалість проекту 

при використанні знань 𝑍𝑚 зменшиться; 

 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏) – ймовірність того, що фактична тривалість проекту 

задовільнить обмеження при не впровадженні 

КМУП; 

 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑍
𝑚) – ймовірність того, що фактична вартість проекту при 

використанні знань 𝑍𝑚 зменшиться; 

 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏) – ймовірність того, що фактична вартість проекту 

задовільнить обмеження при не впровадженні 

КМУП; 

 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑍
𝑚) – ймовірність того, що фактична якість продукту 

проекту при використанні знань 𝑍𝑚 буде 

відповідати заданій; 

 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏) – ймовірність того, що фактична якість продукту 

проекту буде відповідати заданій при не 

впровадженні КМУП; 

 𝑝(𝑊/𝑍𝑚) – ймовірність того, що продукт проекту при 

використанні знань 𝑍𝑚 буде отриманий; 

 𝑝(𝑊) – ймовірність отримання продукту проекту; 

 𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0/𝑍
𝑚) – ймовірність того, що витрати на управління при 

використанні знань 𝑍𝑚 збільшиться; 

 𝑝(𝐸𝑢 > 𝐸0) – ймовірність того, що ефективність управління буде 

відповідати вимогам при не використанні знань 𝑍𝑚; 

 𝑝(𝐸𝑢 > 𝐸0/𝑍
𝑚) – ймовірність того, що ефективність управління буде 
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відповідати вимогам при використанні знань 𝑍𝑚; 

 𝑝(𝑅𝑢 > 𝑅0) – ймовірність того, що якість управління буде 

відповідати вимогам при не використанні знань 𝑍𝑚; 

 𝑝(𝑅𝑢 > 𝑅0/𝑍
𝑚) – ймовірність того, що якість управління буде 

відповідати вимогам при використанні знань 𝑍𝑚; 

 𝑝(𝐾 > 𝐾0) – ймовірність того, що рівень конфліктів у проекті 

перевищить допустимі норми при не використанні 

знань 𝑍𝑚; 

 𝑝(𝐾 > 𝐾0/𝑍
𝑚) – ймовірність того, що рівень конфліктів у проекті 

перевищить допустимі норми при використанні 

знань 𝑍𝑚. 

Тобто, впливи знань з ММУП на формування КМУП визначають 

позитивні зміни у всіх компонентах проекту впровадження КМУП і 

забезпечують отримання таких результатів: 

Компоненти проектів: всі. 

Тривалість проекту: зменшиться. 

Вартість проекту: зменшиться. 

Якість проекту: підвищиться. 

Вартість управління проектом: збільшиться. 

Ефективність управління проектом: підвищиться. 

Якість управління проектом: підвищиться. 

Ймовірність конфліктів: зменшиться. 

Загроза реалізуємості: знизиться. 

Результат впливу без використання ММУП: цей вплив можна 

реалізувати тільки в рамках ММУП.  

2. Внутрішні впливи на процес формування КМУП (інформаційні 

взаємодії в процесі формування КМУП) (Vv)  – взаємодії, які виникають 

між безпосередньо задіяними у проекті впровадження КМУП та командою 
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проекту. Зрозуміло, що знання фахівців, які впроваджують КМУП, їх 

інформованість стосовно КМУП вища, ніж у команди проекту. З іншого боку 

команди проекту більш зацікавлені в їх результатах, тому більш обізнані в 

умовах їх реалізації, потребах, проблемах і процесах. Тому, з одного боку, 

команда впровадження КМУП надає інформацію про правила професійного 

управління проектами, а команди проекту надають інформацію про 

особливості кожного проекту стосовно побудови системи управління. В 

загальному випадку в результаті інформаційних впливів: 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑉
𝑣) < 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏); 

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑉
𝑣) < 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏); 

𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏/𝑉
𝑣) > 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏); 

𝑝(𝑊/𝑉𝑣) > 𝑝(𝑊); 

𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0/𝑉
𝑣) > 𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0); 

𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0/𝑉
𝑣) > 𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0); 

𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0/𝑉
𝑣) > 𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0); 

𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0/𝑉
𝑣) > 𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0), 

де 𝑉𝑣  – інформаційний вплив задіяних у проекті в процесі 

формування КМУП; 

 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑉
𝑣) – ймовірність того, що фактична тривалість проекту 

в інформаційних взаємодіях 𝑉𝑣 зменшиться; 

 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑉
𝑣) – ймовірність того, що фактична вартість проекту в 

інформаційних взаємодіях 𝑉𝑣 зменшиться; 

 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑉
𝑣) – ймовірність того, що фактична якість продукту 

проекту в інформаційних взаємодіях 𝑉𝑣 буде 

відповідати заданій; 

 𝑝(𝑊/𝑉𝑣) – ймовірність того, що продукт проекту в 

інформаційних взаємодіях 𝑉𝑣буде отриманий; 
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 𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0/𝑉
𝑣) – ймовірність того, що витрати на управління при 

реалізації інформаційних взаємодій 𝑉𝑣 

збільшиться; 

 𝑝(𝐸𝑢 > 𝐸0/𝑉
𝑣) – ймовірність того, що ефективність управління 

буде відповідати вимогам при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑣; 

 𝑝(𝑅𝑢 > 𝑅0/𝑉
𝑣) – ймовірність того, що якість управління буде 

відповідати вимогам при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑣; 

 𝑝(𝐾 > 𝐾0/𝑉
𝑣) – ймовірність того, що рівень конфліктів у проекті 

перевищить допустимі норми при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑣. 

Для формування оптимальної КМУП команда проекту має провести 

аналіз внутрішніх впливів. Основними з яких є: вплив зацікавлених сторін 

проекту, вплив команди проекту, вплив різних «професійних мов» між 

задіяними у проекті та командою впровадження КМУП, вплив методів і 

засобів комунікації, вплив бюджетних та соціально-економічних умов 

впровадження КМУП. Розглянемо ці впливи більш детально. 

2.1. Інформаційний вплив зацікавлених сторін проекту (V1
v)  полягає у 

тому, що вони реалізують різні цілі, формують різні вимоги до КМУП, 

впливають на проект впровадження КМУП у відповідності зі своїми 

інтересами, компетенцією і ступенем «залученості» у процес формування 

КМУП.  

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані цими впливами: 

Компоненти проектів: трудові ресурси. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: збільшиться. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: збільшиться. 
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Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: знизиться. 

Ймовірність конфліктів: збільшиться. 

Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: цей вплив може породити 

безліч конфліктів між задіяними у проекті, навіть призвести до його зупинки. 

Адже від впливу команди проекту багато в чому залежить прогрес і успіх 

формування КМУП.  

Для забезпечення позитивного впливу, задіяних у проекті, на 

формування КМУП пропонується реалізовувати наступні принципи: 

• підбір кваліфікованого керівника проекту формування КМУП; 

• чіткий розподіл функцій, відповідальності та задач, які потрібно 

розв’язати; 

• проведення тренінгів, семінарів, навчань зацікавлених сторін проекту 

формування КМУП; 

• мотивація за результати спільної діяльності. 

2.2. Інформаційний вплив різних «професійних мов» (V2
v) між задіяними 

у проекті та командою формування КМУП має значення у всіх процесах 

ММУП. Використання єдиної мови сприяє оптимальному формуванню мети 

та основних вимоги до методології управління проекту та використання 

методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах. 

А відсутність такої «єдиної мови» створює безліч проблем як в управлінні 

таким проектом, так і в його реалізації. 

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані цим впливом: 

Компоненти проектів: трудові ресурси. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: збільшиться. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: збільшиться. 
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Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: знизиться. 

Ймовірність конфліктів: збільшиться. 

Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: цей вплив може призвести 

до неправильного розуміння завдань, розпоряджень і т.п. Що, в свою чергу, 

знизить рівень виконавської дисципліни і збільшить кількість невчасно 

виконаних завдань.  

Для усунення цього негативного впливу через використання єдиної 

професійної мови менеджерів і спеціалістів, задіяних у проекті впровадження 

КМУП пропонується реалізовувати наступні принципи: 

• вчитись, вчитись і ще раз вчитись професійному проектному 

менеджменту; 

• контроль за рівнем професійних знань, задіяних у проекті; 

• регулярне проведення корпоративних зустрічей команди проекту та 

задіяних у проекті; 

• взаємопроникнення сфер діяльності задіяних у проекті та команди 

проекту; 

• введення ролі тренера по професійному проектному менеджменту 

для задіяних у проекті. 

2.3. Інформаційний вплив методів і засобів комунікації (V3
v) полягає у 

визначені повноти, достовірності та оперативності обміну інформацією між 

задіяними у проекті, щодо формування КМУП. 

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані цим впливом: 

Компоненти проектів: трудові ресурси. 

Тривалість проекту: зменшиться. 

Вартість проекту: зменшиться. 

Якість проекту: підвищиться. 
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Вартість управління проектом: збільшиться на суму, яку потрібно 

витратити на розробку цих методів та засобів. 

Ефективність управління проектом: збільшиться. 

Якість управління проектом: підвищиться. 

Ймовірність конфліктів: зменшиться. 

Загроза реалізуємості: зменшиться. 

Результат впливу без використання ММУП: цей вплив дасть можливість 

задіяним у проекті отримувати своєчасну, достовірну, повну інформацію про 

проект. Цей вплив явно є позитивним.  

Для реалізації цього позитивного впливу пропонується використовувати 

наступні принципи: 

• доступності; 

• простоти; 

• протоколювання обміну інформацією; 

• системності; 

• здатності швидкого пошуку необхідної інформації та надання її в 

потрібний час. 

2.4. Бюджетні інформаційні впливи (V4
v) пов'язані з кошторисом і 

бюджетом проекту впровадження КМУП, стимулами і пільгами та іншими 

економічними факторами, що діють всередині проекту формування КМУП і 

визначають вартісні характеристики цих документів. Раціоналізація 

економічних інформаційних впливів має забезпечити досягнення 

максимального результату проектів за обмежених ресурсів. 

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані цим впливом: 

Компоненти проектів: управління вартістю. 

Тривалість проекту: не впливає. 

Вартість проекту: стане достовірною. 

Якість проекту: не впливає. 

Вартість управління проектом: не впливає. 
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Ефективність управління проектом: збільшиться. 

Якість управління проектом: підвищиться. 

Ймовірність конфліктів: зменшиться. 

Загроза реалізуємості: зменшиться. 

Результат впливу без використання ММУП: цей вплив є позитивним і 

дає можливість чітко спланувати проект впровадження КМУП. Тому він дуже 

потрібен. 

Для реалізації цього позитивного впливу пропонується використовувати 

наступні принципи: 

• чотирьох рівностей: план=бюджет=виконання=оплата; 

• в основі проектів модель витрат-вигод; 

• обов’язково передбачати статтю непередбачуваних витрат; 

• формувати бюджет знизу вгору; 

• розпоряджатись бюджетом повинен керівник проекту. 

2.5. Інформаційний вплив соціально-економічної ситуації у проекті 

формування КМУП (V5
v) полягає у забезпеченні достойних умов життя для 

зацікавлених сторін проекту. Бачення того, що після формування КМУП, їх 

умовами праці та техніки безпеки покращаться.  

Якщо соціально-економічна ситуація незадовільна – то і вплив буде 

негативним. У цьому випадку будуть здійснені наступні зміни у проекті 

впровадження КМУП: 

Компоненти проектів: трудові ресурси. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: зменшиться. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: зменшиться. 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: знизиться. 

Ймовірність конфліктів: зменшиться. 
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Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: цей вплив призводить до 

небажання працівників виконувати роботу у проекті.  

Якщо соціально-економічна ситуація у проекті гарна – то вплив буде 

позитивним. У цьому випадку будуть здійснені наступні зміни у проекті 

впровадження КМУП: 

Компоненти проектів: трудові ресурси. 

Тривалість проекту: не впливає. 

Вартість проекту: збільшиться. 

Якість проекту: підвищиться. 

Вартість управління проектом: збільшиться. 

Ефективність управління проектом: підвищиться. 

Якість управління проектом: підвищиться. 

Ймовірність конфліктів: зменшиться. 

Загроза реалізуємості: знизиться. 

Результат впливу без використання ММУП: цей вплив є позитивним і 

гуртує команду навколо спільних цінностей, створених позитивною 

соціально-економічною ситуацією у проекті. 

Принципи ММУП забезпечення позитивних (і усунення негативних) 

впливів соціально-економічної ситуації у проекті на формування КМУП: 

• проект – частина життя задіяних у проекті. Жоден проект не повинен 

погіршувати їх соціальних стандартів; 

• ні слова про політику. На роботі не потрібно ініціювати розгляд 

питань, які розділяють колектив на різні соціальні групи; 

• медичне страхування; 

• дотримання зобов’язань.  

3. Зовнішні інформаційні впливи на процес формування КМУП (Vz) 

– породжуються взаємодіями, які знаходяться за межами проекту 
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впровадження методології управління проектами та впливають безпосередньо 

чи опосередковано на процес формування КМУП.  

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑉
𝑧) >  𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏); 

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑉
𝑧) > 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏); 

𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏/𝑉
𝑧) < 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏); 

𝑝(𝑊/𝑉𝑧) < 𝑝(𝑊); 

𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0/𝑉
𝑧) < 𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0); 

𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0/𝑉
𝑧) < 𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0); 

𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0/𝑉
𝑧) > 𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0); 

𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0/𝑉
𝑧) > 𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0), 

де 𝑉𝑧  – зовнішній інформаційний вплив на процес 

формування КМУП; 

 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑉
𝑧) – ймовірність того, що фактична тривалість проекту 

в інформаційних взаємодіях 𝑉𝑧 зменшиться; 

 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑉
𝑧) – ймовірність того, що фактична вартість проекту в 

інформаційних взаємодіях 𝑉𝑧 зменшиться; 

 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑉
𝑧) – ймовірність того, що фактична якість продукту 

проекту в інформаційних взаємодіях 𝑉𝑧 буде 

відповідати заданій; 

 𝑝(𝑊/𝑉𝑧) – ймовірність того, що продукт проекту в 

інформаційних взаємодіях 𝑉𝑧буде отриманий; 

 𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0/𝑉
𝑧) – ймовірність того, що витрати на управління при 

реалізації інформаційних взаємодій 𝑉𝑧 

збільшиться; 

 𝑝(𝐸𝑢 > 𝐸0/𝑉
𝑧) – ймовірність того, що ефективність управління 

буде відповідати вимогам при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑧; 
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 𝑝(𝑅𝑢 > 𝑅0/𝑉
𝑧) – ймовірність того, що якість управління буде 

відповідати вимогам при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑧; 

 𝑝(𝐾 > 𝐾0/𝑉
𝑧) – ймовірність того, що рівень конфліктів у проекті 

перевищить допустимі норми при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑧. 

Команда проекту, яка впроваджує методологію стежить за зовнішніми 

впливами, з метою використання прямих та опосередкованих позитивних 

впливів, та виявлення і створення умов для протидії негативним впливам, а 

також складає прогноз формування КМУП при дії цих впливів.  

Зовнішні впливи розділимо на: впливи постійної організації та впливи, 

які існують поза межами підприємства. 

3.1. Інформаційний вплив постійної організації (V11
z)  визначає 

продуктову структуру КМУП та конфігурацію всього проекту впровадження 

КМУП. Крім того, інформаційний вплив постійної організації визначає 

взаємовідносини між задіяними у проекті, розподіл прав, відповідальності та 

обов'язків між ними і впливає на формування КМУП. Інформаційний вплив 

постійної організації залежить від організаційної структури самої організації 

та ваги в цій структурі різних підрозділів. Формування КМУП не 

моноструктура, а мультиструктура, у якій деякі компоненти КМУП будуть 

унікальними для кожного відокремленого підрозділу.  

Впливи постійної організації, за результатами, можуть бути, як 

позитивними, так і негативними. Позитивними результатами впливу постійної 

організації є: 

• повні вимоги до формування КМУП із точки зору підприємства; 

• забезпечення інформацією про КМУП усіх зацікавлених сторін 

проекту формування КМУП; 

• визначення можливості і ступеня задоволення вимог з боку 

підприємства до КМУП; 
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• визначення форми і масштабів збору інформації про вимоги до 

КМУП і їх змінах; 

• формування критеріїв оцінки пріоритетів та ієрархії вимог до 

формування КМУП: від обов'язкових для виконання до «дрібних побажань». 

Негативними результатами впливу постійної організації є: 

• кадрова політика, в основі якої уподобання керівництва, а не 

професіоналізм; 

• інтереси сьогодення, а не розвитку в майбутнє. Відповідно 

зацікавленість у КМУП, яка відображає поточні потреби, а не орієнтована на 

майбутнє; 

• впровадження КМУП тільки «на папері»; 

• постійні зміни в баченні КМУП; 

• відсутність об’єктивних оцінок результатів впровадження КМУП. 

Розглянемо позитивні і негативні впливи постійної організації більш 

детально. 

3.1.1. Інформаційний вплив керівництва підприємства V12
z визначає мету 

та основні вимоги до методології управління проектами, узагальнює окремі 

вимоги експертів та команди, яка впроваджує методологію до результатів 

впровадження, використання методологій управління проектами, методики і 

порядку коригування мети та вимог до процесу впровадження КМУП та 

функціонування з боку відділів та фахівців проектно-орієнтованого 

підприємства, виходячи зі стратегії розвитку організації. 

Сформуємо варіанти формування КМУП за відомими стилями 

керівництва – демократичний, авторитарний і ліберальний [245]. Розглянемо 

їх позитивні і негативні сторони. 

Якщо формування КМУП буде реалізовано за демократичного стилю 

керівництва, з точки зору керівника-лідера, який зацікавлений у впровадженні 

КМУП, то команда проекту має так організувати свою роботу, щоб повністю 
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підтримати даний стиль керівництва, враховуючи думки та побажання 

підлеглих.  

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані демократичним стилем 

керівництва: 

Компоненти проектів: всі компоненти. 

Тривалість проекту: зазвичай зменшиться, але може збільшитись. 

Вартість проекту: зазвичай зменшиться, але може збільшитись. 

Якість проекту: зазвичай знижується. 

Вартість управління проектом: збільшиться (знижується рівень 

«обов’язковості» директивно заданих значень). 

Ефективність управління проектом: підвищиться. 

Якість управління проектом: підвищиться. 

Ймовірність конфліктів: досить висока. 

Загроза реалізуємості: знизиться. 

Результат впливу без використання ММУП: вплив цього стилю, в 

основному, є позитивним і гуртує команду навколо «розумного» стилю 

керівника. 

Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу на формування 

КМУП для демократичного стилю керівництва: 

• добровільне сприйняття команди проекту задіяними у проекті та 

навпаки, 

• вільне спілкуванні між командою проекту та задіяними у проекті; 

• добровільність підпорядкування; 

• формування КМУП виконується через психологічний вплив, на 

основі сприйняття, наслідування, навіювання, розуміння, ведучи за собою 

зацікавлених сторін проекту. 

За авторитарного стилю керівництва команда проекту зустрінеться з 

такими труднощами: недовіра, втручання та постійний контроль її дій. Разом з 

тим, якщо такий керівник зацікавлений у впровадженні КМУП, то команда 
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проекту має менше супротиву, щодо формування КМУП, зі сторони усіх 

інших, хто задіяний у проекті. 

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані авторитарним стилем 

керівництва: 

Компоненти проектів: всі компоненти. 

Тривалість проекту: зменшиться. 

Вартість проекту: зменшиться. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: зменшиться. 

Ефективність управління проектом: підвищиться. 

Якість управління проектом: підвищиться. 

Ймовірність конфліктів: низька. 

Загроза реалізуємості: знизиться. 

Результат впливу без використання ММУП: вплив цього стилю є 

позитивним у тому випадку, коли команда розуміє, що цей стиль потрібен для 

підвищення дисципліни, відповідальності і т.п.  

До принципів ММУП забезпечення позитивного впливу на формування 

КМУП для авторитарного стилю керівництва можна віднести: 

• «прийняття» пропозицій керівника, щодо впровадження КМУП; 

• розробка плану впровадження КМУП командою проекту та його 

затвердження після погодження керівником; 

• призначення відповідальних за впровадження КМУП у відділах 

підприємства; 

• принципові рішення приймаються тільки з подачі керівника 

підприємства; 

• формування КМУП виконується через вказівки керівника, 

залишаючи для працівників тільки невелику можливість для прояву 

ініціативи. 
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За ліберального стилю керівництва команда проекту працюватиме із 

усіма, окрім керівника, оскільки роль керівника за такого стилю керівництва – 

роль посередника при здійсненні контактів між командою проекту та 

працівниками. 

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані ліберальним стилем 

керівництва: 

Компоненти проектів: всі компоненти. 

Тривалість проекту: зазвичай збільшиться, але може зменшитись. 

Вартість проекту: зазвичай збільшиться, але може зменшитись. 

Якість проекту: зазвичай підвищується. 

Вартість управління проектом: збільшиться (команда бере на себе 

більше функцій). 

Ефективність управління проектом: підвищиться. 

Якість управління проектом: підвищиться. 

Ймовірність конфліктів: досить висока. 

Загроза реалізуємості: дуже низька. 

Результат впливу без використання ММУП: вплив цього стилю, 

вцілому, є позитивним для команди, але може розхолоджувати колектив. 

До принципів ММУП забезпечення позитивного впливу на формування 

КМУП для ліберального стилю керівництва відносяться: 

− встановлення на самому початку проекту у взаємодії з керівником 

вимог та правил роботи  відповідно до проекту; 

− чітке визначення зон відповідальності керівництва проекту; 

− призначення відповідальних у відділах за впровадження КМУП; 

− збір пропозицій у відділах щодо впровадження КМУП; 

− розробка плану впровадження КМУП командою проекту та його 

затвердження, на основі отриманої інформації із відділів; 

− формування КМУП виконується у спільній співпраці з працівниками 

відділів. 
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3.1.2. Вплив керівництва підприємства V12
z визначає мету та основні 

вимоги до методології управління проектами, узагальнює окремі вимоги 

експертів та команди, яка впроваджує методологію до результатів 

впровадження, використання методологій управління проектами, методики і 

порядку коригування мети та вимог до процесу впровадження КМУП та 

функціонування з боку відділів та фахівців проектно-орієнтованого 

підприємства, виходячи зі стратегії розвитку організації. 

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані керівництвом 

постійної організації: 

Компоненти проектів: команда проекту. 

Тривалість проекту: зменшиться (економія коштів). 

Вартість проекту: зменшиться (економія коштів). 

Якість проекту: знизиться (економія коштів). 

Вартість управління проектом: зменшиться (економія коштів). 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: зменшиться. 

Ймовірність конфліктів: зменшиться. 

Загроза реалізуємості: зменшиться. 

Результат впливу без використання ММУП: якщо керівник зацікавлений 

у проекті – позитивний. Вирішує проблеми, допомагає, захищає. Якщо 

керівник не приділяє проекту значної уваги – то його вплив перетворюється в 

недовіру і контроль. Що негативно впливає на проект впровадження МКП. 

Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу керівництва 

підприємства на формування КМУП: 

• зацікавленість керівника підприємства у впровадженні КМУП; 

• погодження плану впровадження КМУП керівником підприємства та 

командою впровадження; 

• абсолютна довіра керівника підприємства до керівника проекту та 

надання йому повноважень прийняття рішення та відповідальності за нього; 
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• надання прав доступу команді впровадження до документації 

підприємства, на умовах її не розголошення; 

• звітування керівника проекту перед керівником підприємства у 

встановлені терміни завершення етапів впровадження КМУП; 

• встановлення керівником підприємства штрафних санкцій перед 

керівником проекту, щодо не дотримання термінів впровадження КМУП. 

3.1.3. Впливи відділів та фахівців проектно-орієнтованого 

підприємства (V13
z), які висувають свої вимоги до методології управління 

проектами та впливають на формування КМУП. Зазвичай, це негативні 

впливи.  

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані впливом відділів та 

фахівців постійної організації: 

Компоненти проектів: команда проекту. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: не впливає. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: не впливає. 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: зменшиться. 

Ймовірність конфліктів: значно виростає. 

Загроза реалізуємості: збільшиться. 

Результат впливу без використання ММУП: виникнення конфліктів із 

командою проекту. Це пояснюється тим, що працівників підприємства «в 

основному» влаштовує те, що є, і їм не потрібно впровадження нових 

методологій. А для команди проекту – це основне завдання. Тому команда 

буде негативно впливати на проект, на працівників, що задіяні у проекті. 

Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу відділів та фахівців 

проектно-орієнтованого підприємства на формування КМУП: 
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• усі, задіяні у проекті, є частиною постійної організації і поділяють її 

цілі і задачі діяльності; 

• усі працівники постійної організації повинні бути інформовані про 

те, які зміни відбуваються у проекті; 

• працівники підприємства повинні знати і приймати вигоди від 

впровадження КМУП; 

• усі взаємодії працівників підприємства з задіяними у проекті повинні 

бути спрямовані на позитив, розуміння один одного, допомога один одному; 

• розвиток постійної організації можливий лише через проекти. Тому 

формування КМУП є життєво необхідним для постійної організації. 

3.1.4. Вплив стану постійної організації (V14
z)залежить від етапу 

життєвого циклу організації та її технологічної зрілості. Наскільки організація 

готова до впровадження КМУП. Для того, щоб цей вплив був позитивним 

необхідно, щоб управління впливами було адекватним самій організації. Для 

цього спочатку розглянемо, на що впливає стан організації. А потім, які 

контр-впливи дозволять ефективно впроваджувати КМУП на різних етапах 

життєвого циклу організації.  

Зміни у проекті впровадження КМУП, викликані впливом стану 

постійної організації: 

Компоненти проектів: всі компоненти. 

Тривалість проекту: не впливає. 

Вартість проекту: не впливає. 

Якість проекту: не впливає. 

Вартість управління проектом: збільшиться. 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: зменшиться. 

Ймовірність конфліктів: не впливає. 

Загроза реалізуємості: не впливає. 
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Результат впливу без використання ММУП: складнощі в управлінні. 

Кожен етап життєвого циклу визначає свої способи та засоби управління 

проектом. 

Тепер розглянемо принципи протидії негативному впливу стану 

організації на проект впровадження КМУП за етапами її життєвого циклу. 

На початковій стадії – зародження організації, формування КМУП 

корелює із формуванням мети організації. Якщо на даній стадії основним 

завданням є вихід на ринок, забезпечення виживання в умовах збиткової 

діяльності, забезпечення в достатніх обсягах капітальних вкладень для 

започаткування діяльності організації та досягнення високих темпів зростання 

прибутку [246], то КМУП мають формувати професіонали для прискореного 

переходу на стадію розвитку організації.. 

Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу стану постійної 

організації на стадії її становлення на формування КМУП: 

• формування КМУП здійснюється на базі досвіду інших успішних 

організацій з використанням послуг професійних консультантів; 

• єдина шаблонна документація, за якою будуть працювати 

працівники та контрагенти. 

На стадії розвитку організації формування КМУП реалізується з точки 

зору нарощення обсягів виробництва і збуту, зростання прибутку, формування 

іміджу підприємства, тощо. 

Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу стану постійної 

організації на стадії розвитку та зрілості на формування КМУП є: 

• чітке планування та контроль щодо його дотримання; 

• забезпечення технологічної зрілості організації; 

• залучення команд по впровадженню КМУП. 

На стадії зрілості формування КМУП полягає в систематичному 

збалансованому зростанні. 
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Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу стану постійної 

організації на стадії зрілості на формування КМУП: 

• використання найкращого досвіду; 

• розвиток методів та засобів управління проектами; 

• створення інформаційних центрів, наукових підрозділів. 

На стадії спаду організації формування КМУП забезпечить збереження 

досягнутих результатів. 

Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу стану постійної 

організації на стадії спадання на формування КМУП: 

• проведення нарад, за досвідом успішних підприємств, щодо 

ефективної їх роботи з використанням методології управління проектами; 

• впровадження КМУП у кризових підрозділах; 

• перенесення КМУП та впровадження КМУП із окремих підрозділів 

на підприємство вцілому. 

3.1.5. Технологічні впливи (V15
z)полягають у використанні інформаційних 

систем управління проектами. 

Зміни в проекті впровадження КМУП, викликані технологічними 

впливами: 

Компоненти проектів: всі компоненти. 

Тривалість проекту: зменшиться. 

Вартість проекту: збільшиться. 

Якість проекту: підвищиться. 

Вартість управління проектом: зменшиться. 

Ефективність управління проектом: значно збільшиться. 

Якість управління проектом: значно збільшиться. 

Ймовірність конфліктів: не впливає. 

Загроза реалізуємості: не впливає. 

Без використання ММУП технологічні впливи не реалізуються. Адже це 

частина системи управління проектом. 
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Принципи ММУП забезпечення позитивного результату від 

технологічних впливів на формування КМУП є: 

• аналіз можливостей та загроз для інформаційних систем; 

• використання лише захищених каналів зв’язку; 

• використання CAD/CAM/CAE, CAPP та PDM систем; 

• підбір, або розробка інформаційних технологій, які б задовольняли 

використання шаблонів методологічної документації; 

• розробка інформаційної технології автоматизованого управління 

процесами формування КМУП. 

3.2. Зовнішні інформаційні впливи, які існують поза межами 

підприємства (V2
z), можуть впливати на формування КМУП та впровадження 

методології управління проектами, як через підприємство, так і 

безпосередньо. Класифікувати такі інформаційні впливи можна на: політичні 

та правові, економічні, соціальні та культурні. Ці інформаційні впливи, в 

основному, негативні. Крім того, може виникнути синергетичний ефект між 

цими інформаційними впливами, що значно підсилить їх негативний 

результат. 

3.2.1 Політичні та правові інформаційні впливи (V21
z). Прийняті на 

законодавчому рівні рішення можуть бути вирішальними для успіху чи 

провалу формування КМУП. Різні чинники законодавчого та державного 

характеру можуть обмежувати формування КМУП і впливати на 

використання методологій управління проектами на проектно-орієнтованих 

підприємствах. 

Зміни в проекті впровадження КМУП, викликані політичними та 

правовими впливами: 

Компоненти проектів: керівництво проекту. 

Тривалість проекту: зазвичай збільшиться. 

Вартість проекту: зазвичай збільшиться. 

Якість проекту: зазвичай знизиться. 
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Вартість управління проектом: не впливає. 

Ефективність управління проектом: зазвичай знизиться. 

Якість управління проектом: не впливає. 

Ймовірність конфліктів: зазвичай збільшиться. 

Загроза реалізуємості: зазвичай значно збільшиться. 

Результат впливу без використання ММУП: загроза всьому проекту. 

Зазвичай це вплив на власників та керівництво підприємства. У результаті 

вони самі змінюють умови виконання проекту. Як показує досвід, найчастіше 

в небажаному для формування КМУП напрямку. Із цієї причини, команда, яка 

впроваджує КМУП, повинна ретельно аналізувати політику і філософію 

держави щодо діяльності підприємства, на якому впроваджується КМУП.  

Принципи ММУП забезпечення позитивного політичних та правових 

впливів на формування КМУП є: 

• ні слова про політику в робочий час; 

• деталізація та консолідація політичних і правових факторів, що 

впливають на підприємство; 

• моніторинг бухгалтерських, податкових, правових змін у 

законодавстві; 

• надання юридичних консультацій задіяним у проекті; 

• затвердження плану роботи у разі політичних змін (наприклад, зміна 

відносин уряду з іноземними державами). 

3.2.2. Економічні інформаційні впливи (V22
z) забезпечують 

макроекономічний клімат, який формує рівень можливостей проектно-

орієнтованого підприємства. По суті цей інформаційний вплив визначає, як 

буде функціонувати підприємство. Чи матиме прибуток. Чи матиме кошти на 

розвиток взагалі, і на формування КМУП зокрема. Як показує досвід, ці 

інформаційні впливи негативні. 

Економічні впливи призводять до наступних змін у проекті 

впровадження КМУП: 
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Компоненти проектів: всі компоненти. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: збільшиться. 

Якість проекту: не впливає. 

Вартість управління проектом: не впливає. 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: знизиться. 

Ймовірність конфліктів: збільшиться. 

Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: дуже значна загроза 

реалізуємості, прибутковості проектної діяльності підприємства взагалі.  

Принципи ММУП забезпечення позитивного економічних впливів на 

формування КМУП є: 

• прогнозування рівня та темпів інфляції; 

• коливання курсу національної валюти відносно валют інших країн; 

• прогнозування одержання кредиту та процентна банківської ставки; 

• прогнозування співвідношення попиту і пропозиції; 

• прогнозування платоспроможності підприємства; 

• розробка шаблону дій підприємства у різних економічних ситуаціях.  

3.2.3. Соціальні та культурні інформаційні впливи(V23
z) пов'язані з 

різними соціальними відносинами і культурними цінностями суспільства. 

Впливають на настрій задіяних у проекті, їх дружні відношення, зайнятість у 

неробочий час. 

Соціальні та культурні впливи призводять до наступних змін у проекті 

впровадження КМУП: 

Компоненти проектів: трудові ресурси. 

Тривалість проекту: зазвичай збільшиться. 

Вартість проекту: зазвичай збільшиться. 

Якість проекту: зазвичай знизиться. 
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Вартість управління проектом: зазвичай збільшиться. 

Ефективність управління проектом: зазвичай зменшиться. 

Якість управління проектом: зазвичай знизиться. 

Ймовірність конфліктів: може знизитися. 

Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: загроза реалізуємості і 

вплив на взаємовідносини серед задіяних у проекті. Такі впливи можуть як 

об’єднати команду, так і розділити її. 

Принципи ММУП забезпечення позитивного соціальних та культурних 

впливів на формування КМУП є: 

• всі люди рівні – соціальні відмінності між ними надумані. 

• дослідження та ранжування трендових соціально-культурних 

тенденції у суспільстві; 

• запровадження важливих соціально-культурних тенденції на 

підприємстві. 

4. Додаткові інформаційні впливи на управління проектами (Vd). 

Під додатковими інформаційними впливами будемо розуміти інформаційні 

впливи, які пов’язані з непостійними факторами (можуть бути, а можуть і не 

бути). Вони, в більшості випадків, негативно впливатимуть на проект 

впровадження КМУП. 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑉
𝑑) < 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏); 

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑉
𝑑) < 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏); 

𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏/𝑉
𝑑) < 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏); 

𝑝(𝑊/𝑉𝑑) < 𝑝(𝑊); 

𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0/𝑉
𝑑) < 𝑝(𝐸𝑢 ≥ 𝐸0); 

𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0/𝑉
𝑑) < 𝑝(𝑅𝑢 ≥ 𝑅0); 

𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0/𝑉
𝑑) > 𝑝(𝐾 ≥ 𝐾0); 

𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0/𝑉
𝑑) > 𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0), 



159 

де 𝑉𝑑 – додатковий інформаційний вплив у процесі 

формування КМУП; 

 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑉
𝑑) – ймовірність того, що фактична тривалість проекту 

в інформаційних взаємодіях 𝑉𝑑 зменшиться; 

 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑉
𝑑) – ймовірність того, що фактична вартість проекту в 

інформаційних взаємодіях 𝑉𝑑 зменшиться; 

 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑉
𝑑) – ймовірність того, що фактична якість продукту 

проекту в інформаційних взаємодіях 𝑉𝑑 буде 

відповідати заданій; 

 𝑝(𝑊/𝑉𝑑) – ймовірність того, що продукт проекту в 

інформаційних взаємодіях 𝑉𝑑буде отриманий; 

 𝑝(𝑆𝑢 > 𝑆0/𝑉
𝑑) – ймовірність того, що витрати на управління при 

реалізації інформаційних взаємодій 𝑉𝑑 

збільшиться; 

 𝑝(𝐸𝑢 > 𝐸0/𝑉
𝑑) – ймовірність того, що ефективність управління 

буде відповідати вимогам при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑑; 

 𝑝(𝑅𝑢 > 𝑅0/𝑉
𝑑) – ймовірність того, що якість управління буде 

відповідати вимогам при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑑; 

 𝑝(𝐾 > 𝐾0/𝑉
𝑑) – ймовірність того, що рівень конфліктів у проекті 

перевищить допустимі норми при реалізації 

інформаційних взаємодій 𝑉𝑑. 

Додаткові впливи виникають у зв’язку з: критичністю процесу, 

недосвідченістю команди проекту та зацікавлених сторін проекту 

впровадження КМУП, великою кількістю одночасних завдань та 

нераціональним графіком виконання робіт у проекті, тривалим часом 

впровадження КМУП. 
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4.1. Інформаційний вплив критичності процесу (V1
d) полягає у 

зв’язності процесів впровадження КМУП, що безпосередньо впливає на дату 

завершення формування КМУП. 

Інформаційний вплив критичності процесу призводить до наступних 

змін у проекті впровадження КМУП: 

Компоненти проектів: інтеграція. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: збільшиться. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: збільшиться. 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: знизиться. 

Ймовірність конфліктів: збільшиться. 

Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: порушується план і 

бюджет проекту. Виникають незаплановані роботи.  

Принципи ММУП забезпечення позитивного впливу критичності 

процесу на формування КМУП є: 

• розповсюдження графіку виконання залежних робіт із штрафними 

стягненнями за невиконання завдання між задіяними у проекті; 

• розробка системи моніторингу графіку виконання залежних робіт та 

нагадування про кінцеві дати їх виконання; 

• залучення кваліфікованих спеціалістів зі сторони для виконання 

певних робіт; 

• контроль процесів проекту; 

• жорсткий контроль дотримання графіку виконання робіт. 

4.2. Інформаційний вплив недосвідченості команди проекту та 

зацікавлених сторін проекту (V2
d) ставить під загрозу реалізуємість проекту 

впровадження КМУП. Адже недостатні   та вміння зацікавлених сторін 
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проекту призводять до не адекватних інформаційних впливів на оточення. 

Що, з одного боку, створює видимість, що все в порядку (рішення ж 

приймаються, і немає професіоналів, щоб їх критично оцінити), з іншого боку 

до негативних наслідків цих інформаційних впливів на проект. 

Вплив недосвідченості команди проекту та зацікавлених сторін 

проекту призводить до наступних змін: 

Компоненти проектів: інтеграція. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: збільшиться. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: збільшиться. 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: знизиться. 

Ймовірність конфліктів: збільшиться. 

Загроза реалізуємості: значно підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: якщо команда 

недосвідчена, то всі рішення що приймаються її членами з великою 

ймовірністю не є кращими і призводять до того, що, в кращому випадку, 

проект не буде оптимальним, чи в гіршому випадку, взагалі не буде 

реалізованим. По суті, не оптимальні рішення і є впливом на проект. Впливом, 

який призводить до негативних результатів. порушується план і бюджет 

проекту.  

Принципи ММУП протидії негативному впливу недосвідченості 

команди проекту та зацікавлених сторін проекту на формування КМУП є: 

• підбором команди проекту повинен займатися керівник проекту; 

• прийняття рішень командою вцілому з залученням керівництва 

компанії і проекту; 

• проведення спільних навчань; 



162 

• керівник підприємства встановлює відповідальних у відділах, із 

якими буде безпосередньо працювати команда проекту. Команда проекту 

відповідає за навчання відповідального, відповідальний – інших працівників, 

які задіяні у проекті; 

• системне проведення перевірки знань. 

4.3. Інформаційний вплив нераціонального графіку впровадження 

КМУП (V3
d) проявляється нереальними термінами виконання робіт, великою 

кількістю завдань для виконавців проекту, які треба виконати в один і той же 

час. Такі інформаційні впливи сприяють поганому відношенню у працівників 

підприємства до задіяних у проекті, а задіяних у проекті до керівництва. Це 

призводить до розвитку супротиву до зацікавлених сторін проекту, наслідком 

чого будуть постійні конфлікти і неможливість формування не оптимальної 

КМУП. 

Вплив нераціонального графіку впровадження КМУП призводить до 

наступних змін: 

Компоненти проектів: інтеграція. 

Тривалість проекту: збільшиться. 

Вартість проекту: не впливає. 

Якість проекту: знизиться. 

Вартість управління проектом: збільшиться (багато змін в планах 

роботи). 

Ефективність управління проектом: зменшиться. 

Якість управління проектом: знизиться. 

Ймовірність конфліктів: збільшиться. 

Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: порушується план і 

бюджет проекту. Постійно коригується план.  

Можна запропонувати наступні принципи ММУП, які забезпечують 

протидію негативному впливу нераціонального графіку впровадження КМУП: 
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• розробка графіку у відповідності з функціональними обов’язками 

зацікавлених сторін проекту, з врахуванням їх завантаженості та 

представлення його у візуальній формі;  

• завчасне погодження графіку роботи та на його основі розробити 

наказ щодо виконання даних робіт; 

• здійснення контролю складання та виконання графіку в сучасних 

програмних засобах. 

4.4. Довготривалість впровадження КМУП (V4
d)діє на усіх хто працює 

у проекті, з точки зору непотрібності впровадження КМУП та підкреслення 

того, що КМУП ніколи працювати не буде. 

Виходячи з такої постановки задачі, умовою застосування знань із 

мета-методології управління проектами є: 

𝑆𝑢
𝑍 + 𝑆𝑓

𝑍 ≤ 𝑆𝑢
0 + 𝑆𝑓

0, 

де 𝑆𝑢
𝑍 – витрати на управління проектами з впровадженням КМУП; 

 𝑆𝑢
0 – витрати на управління проектами без впровадження КМУП; 

 𝑆𝑓
𝑍 – витрати на проекти після впровадження КМУП; 

 𝑆𝑢
0 – витрати на проекти без впровадження КМУП. 

Вплив довготривалості впровадження КМУП призводить до наступних 

змін: 

Компоненти проектів: всі компоненти. 

Тривалість проекту: зменшиться. 

Вартість проекту: не впливає. 

Якість проекту: не впливає. 

Вартість управління проектом: збільшиться (багато змін у планах 

роботи). 

Ефективність управління проектом: не впливає. 

Якість управління проектом: не впливає. 

Ймовірність конфліктів: збільшиться. 
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Загроза реалізуємості: підвищиться. 

Результат впливу без використання ММУП: з’являється невіра у 

керівництва стосовно можливості реалізації проекту і формування КМУП.  

Можна запропонувати наступні принципи забезпечення позитивного 

впливу довготривалості впровадження КМУП: 

• звітування команди проекту про недотримання плану впровадження 

із вказівкою причин; 

• розгляд комісією звіту команди проекту, встановлення термінів 

завершення проекту впровадження КМУП та застосування штрафних санкцій 

до винних у затримці впровадження КМУП; 

• формування оптимальної КМУП на основі аналізу впливів на 

затримку впровадження КМУП [243]. 

 

3.2. Приклад застосування математичної моделі оцінки 

інформаційного впливу ММУП на зацікавлених сторін 

 

Вцілому вплив знань із мета-методології управління проектами на 

зацікавлених сторін можна оцінити через зміни в ймовірностях отримання 

бажаних результатів. 

Якщо деякі інформаційні впливи на зацікавлених сторін призводять до 

того, що всі індикатори, які характеризують успішність проекту 

покращуються, то це значить, що ці впливи потрібно реалізувати. 

Математично, це можна представити наступним чином [243]: 

∀𝑥𝑖 ∈ 𝑋: 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥𝑖 ) > 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏); 

∀𝑥𝑖 ∈ 𝑋: 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥𝑖 ) > 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏); 

∀𝑥𝑖 ∈ 𝑋: 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏/𝑥𝑖 ) > 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏); 

∀𝑥𝑖 ∈ 𝑋: 𝑝(𝑊/𝑥𝑖 ) > 𝑝(𝑊); 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑋) > 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏); 
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𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑋) > 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏); 

𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏/𝑋) > 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏); 

𝑝(𝑊/𝑋) > 𝑝(𝑊), 

де 𝑥𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ – інформаційні впливи; 

 𝑋 – множина інформаційних впливів; 

 n – кількість інформаційних впливів.  

Це означає, що кожен вплив, і всі впливи разом сприяють успішному 

завершенню проектів. На практиці такий випадок зустріти досить важко. Хоча 

б тому, що є різноманітні ризики. А по визначенню кожна ризикована подія, 

якщо вона станеться, негативно впливає на проект. По суті, зменшуючи 

ймовірність його успішності. Якщо вважати конкретизовану методологію не 

єдиним цілим, а сукупністю різноманітних інструментів які формують 

інформаційні взаємодії учасників проектів (задають їх правила, структур, 

зміст), то задача може бути сформульована наступним чином: у процесі 

впровадження КМУП підібрати такі інформаційні впливи, які підвищують 

ймовірність успішності проекту. Для цього необхідно оцінити величину 

впливу наведених вище категорій процесу впровадження КМУП на проекти. 

Розглянемо спочатку таку оцінку в рамках теорії інформації [247].  

Зміна ймовірності подій відображає кількість інформації, яка надходить 

в систему. Традиційно 

 𝐼𝑑 = 𝐻0 −𝐻1 = (𝑝1 ∙ log2(𝑝1 ) + (1 − 𝑝1 ) ∙ log2(1 − 𝑝1 )) −

(𝑝0 ∙ log2(𝑝0 ) + (1 − 𝑝0 ) ∙ log2(1 − 𝑝0 )), 

де 𝐼𝑑  – кількість інформації, яка надає в систему управління 

проектами інформаційний вплив; 

 𝐻0  – ентропія системи управління проектами до інформаційного 

впливу; 

 𝐻1  – ентропія системи управління проектами після 
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інформаційного впливу; 

 𝑝0  – ймовірність стану системи управління проектами, який 

відображає успішність проекту до інформаційного впливу; 

 𝑝1  – ймовірність стану системи управління проектами, який 

відображає успішність проекту після інформаційного впливу. 

Але інформаційний підхід має ряд недоліків, які не дозволяють його 

використати для оцінки позитивності чи негативності інформаційного впливу. 

Якщо ймовірність успішності проекту до інформаційного впливу менше 0,5, а 

після інформаційного впливу вона збільшується на 0,1, але теж не перевищує 

0,5, то ми отримаємо негативне значення кількості інформації. Якщо ж ці 

ймовірності більше 0,5, і теж ймовірність успішності збільшується на 0,1, то в 

цьому випадку кількість інформації буде позитивною. Таким чином, одна й та 

ж зміна ймовірності по різному оцінюється через кількість інформації. Дійсно, 

якщо 

𝑝0 = 0,2; 𝑝1 = 0,3, 

то 

𝐼1
𝑑 = (log2(0,3) + log2(0,7)) − (log2(0,2) + log2(0,8)) ≈ −0,16. 

Якщо 

𝑝до = 0,6; 𝑝після = 0,7, 

то 

𝐼2
𝑑 = (log2(0,7) + log2(0,3)) − (log2(0,6) + log2(0,4)) ≈ 0,09. 

Дещо по іншому трактує зміну в ймовірностях робота [207]. 

𝑑 =

{
  
 

  
 
0,5 ∙ √

𝑝1 ∙ (1 − 𝑝0 )

𝑝0 ∙ (1 − 𝑝1 )
+
𝑝0 ∙ (1 − 𝑝1 )

𝑝1 ∙ (1 − 𝑝0 )
− 2, 𝑝1 ≥ 𝑝0  

−0,5 ∙ √
𝑝1 ∙ (1 − 𝑝0 )

𝑝0 ∙ (1 − 𝑝1 )
+
𝑝0 ∙ (1 − 𝑝1 )

𝑝1 ∙ (1 − 𝑝0 )
− 2, 𝑝1 < 𝑝0  

, 
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де d – вплив, який відповідає різниці в ймовірностях 𝑝1  і 𝑝0 . 

Але ця формула відноситься до процесів, які базуються на значних 

вибірках даних, що формують потрібні статистики. На жаль, у сфері 

управління проектами накопичити значну статистику неможливо, тому що всі 

проекти унікальні (по визначенню). Тому для оцінки використаємо іншу міру. 

Міру, яка базується на відхиленні в умовній і безумовній ймовірностях і 

узгоджується з алгоритмічною теорією інформації [232]:  

𝐼𝑡 =

{
 
 

 
 
𝑝1 ∙ (1 − 𝑝0 )

𝑝0 ∙ (1 − 𝑝1 )
− 1, 𝑝1 ≥ 𝑝0

−
𝑝0 ∙ (1 − 𝑝1 )

𝑝1 ∙ (1 − 𝑝0 )
+ 1, 𝑝1 < 𝑝0

. 

 

(3.1) 

де 𝐼𝑡  – інформаційний вплив (кількість інформації з позицій 

алгоритмічної теорії інформації), яка відповідає різниці в 

ймовірностях 𝑝1  і 𝑝0 . 

Виходячи з наведених інформаційних взаємодій, у процесі 

впровадження MУП можна запропонувати математичну модель, яка 

дозволятиме визначити цінність інформаційного впливу на проект. Окремі 

інформаційні впливи будуть мати значення (3.1) 

𝐼𝑡
𝑡 = ∑

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏))

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏) ∙ (1 − 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥𝑖))
− 1, 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥𝑖) ≥ 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏)

−
𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏) ∙ (1 − 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥𝑖))

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏))
+ 1, 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥𝑖) < 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏)

;

𝑥𝑖∈𝑋

 

 

(3.2) 

𝐼𝑆
𝑡 = ∑

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏))

𝑝(𝑆 ≤ 𝑆𝑏) ∙ (1 − 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥𝑖))
− 1, 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥𝑖) ≥ 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏)

−
𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏) ∙ (1 − 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥𝑖))

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏))
+ 1, 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥𝑖) < 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏)

;

𝑥𝑖∈𝑋

 

 

(3.3) 
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𝐼𝑅
𝑡 = ∑

𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏))

𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏) ∙ (1 − 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥𝑖))
− 1, 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥𝑖) ≥ 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏)

−
𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏) ∙ (1 − 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥𝑖))

𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏))
+ 1, 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥𝑖) < 𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏)

;

𝑥𝑖∈𝑋

 

 

(3.4) 

𝐼𝑊
𝑡 = ∑

𝑝(𝑊/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑊))

𝑝(𝑊) ∙ (1 − 𝑝(𝑊/𝑥𝑖))
− 1, 𝑝(𝑊/𝑥𝑖) ≥ 𝑝(𝑊)

−
𝑝(𝑊) ∙ (1 − 𝑝(𝑊/𝑥𝑖))

𝑝(𝑊/𝑥𝑖) ∙ (1 − 𝑝(𝑊))
+ 1. 𝑝(𝑊/𝑥𝑖) < 𝑝(𝑊)

,

𝑥𝑖∈𝑋

 

 

(3.5) 

де 𝐼𝑡
𝑡 – інформаційний вплив на час виконання проекту; 

 𝐼𝑆
𝑡 – інформаційний вплив на вартість проекту; 

 𝐼𝑅
𝑡  – інформаційний вплив на якість проекту; 

 𝐼𝑊
𝑡  – інформаційний вплив на реалізуємість проекту. 

Тоді сумарний інформаційний вплив 

𝐼0
𝑡 = 𝐼𝑡

𝑡 + 𝐼𝑆
𝑡 + 𝐼𝑅

𝑡 + 𝐼𝑊
𝑡 , (3.6) 

де 𝐼0
𝑡 – сумарний інформаційний вплив КМУП на успішність проекту. 

Розглянемо приклад використання наведеної моделі. Нехай 

впровадження методології управління проектами (вплив x1) дає наступні зміни 

в ймовірностях успішного завершення проекту: 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥1 ) = 0,7; 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏) = 0,55; 

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥1 ) = 0,25; 

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏) = 0,2; 

𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥1 ) = 0,75; 

𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅) = 0,6; 

𝑝(𝑊/𝑥1 ) = 0,95; 

𝑝(𝑊) = 0,8. 
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А от супротив впровадженню методології управління проектами 

(вплив інформаційних взаємодій в процесі формування КМУП x2) дає такі 

зміни в ймовірностях успішного завершення проекту: 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑥2 ) = 0,5; 

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑥2 ) = 0,15; 

𝑝(𝑅𝑓 ≤ 𝑅𝑏/𝑥2 ) = 0,65; 

𝑝(𝑊/𝑥2 ) = 0,75. 

Величину впливу розрахуємо за формулами (3.1)-(3.5): 

𝐼𝑡
𝑡 =

0,7 ∙ (1 − 0,55)

0,55 ∙ (1 − 0,7)
− 1 −

0,55 ∙ (1 − 0,5)

0,5 ∙ (1 − 0,55)
+ 1 ≈ 0,69; 

𝐼𝑆
𝑡 =

0,25 ∙ (1 − 0,2)

0,2 ∙ (1 − 0,25)
− 1 −

0,15 ∙ (1 − 0,2)

0,2 ∙ (1 − 0,15)
+ 1 ≈ −0,08; 

𝐼𝑅
𝑡 =

0,75 ∙ (1 − 0,6)

0,6 ∙ (1 − 0,75)
− 1 +

0,65 ∙ (1 − 0,6)

0,6 ∙ (1 − 0,65)
− 1 ≈ 1,24; 

𝐼𝑊
𝑡 =

0,95 ∙ (1 − 0,8)

0,8 ∙ (1 − 0,95)
− 1 −

0,75 ∙ (1 − 0,8)

0,8 ∙ (1 − 0,75)
+ 1 ≈ 3,42. 

Сумарний вплив процесу впровадження КМУП на проект (3.6): 

𝐼0
𝑡 = 0,69 − 0,08 + 1,24 + 3,42 = 5,67. 

Таким чином, інформаційний вплив процесу впровадження КМУП на 

проект позитивний. Він тільки дещо погіршує показник вартості. Це означає, 

що найбільш ймовірно, що вартість проекту збільшиться. Але він закінчиться 

успішно. 

Вище розглянуто питання підбору впливів ММУП на процес 

впровадження КМУП. Але ефективність впровадження залежить не тільки від 

підбору впливів ММУП, але й налаштованості, готовності проектно-

орієнтованого підприємства. Тому потрібно розглянути питання 

налаштування проектно-орієнтованого підприємства на впровадження КМУП, 

на роботу в умовах КМУП. Потрібно розглянути питання управління змінами 
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проектно-орієнтованого підприємства, викликаними впровадженням КМУП. 

Що в ММУП відноситься до області знань управління психологією змін. 

 

3.3.  Управління змінами проектно-орієнтованого підприємства, 

викликаними впровадженням КМУП 

 

Для управління змінами проектно-орієнтованого підприємства, 

викликаними впровадженням КМУП потрібно: 

1. Навчити працівників, які будуть працювати в умовах КМУП; 

2. Внести організаційні і функціональні зміни в роботу 

підприємства. 

3. Підтримати позитивний психологічний клімат у колективі, 

зокрема поясненнями про позитивний ефект від такого впровадження. Це 

потрібно виконувати в рамках управління психологією змін. 

Перші два питаня досить добре досліджені в різноманітних наукових 

працях з управління проектами [132, 149, 183, 189, 184 – 186]. Тому в 

дисертаційній роботі основне місце приділяється управлінню психологією 

змін, стосовно впровадження КМУП. 

Управління психологією змін, стосовно впровадження КМУП, полягає в 

подоланні бар’єрів, які пов’язані з психологічною готовністю до нововведень, 

а саме, реакціями на зміни: 

в𝑅𝑧 = {𝑅z*; 𝑅z-},      (3.7) 

де 𝑅𝑧 – реакція на зміни; 

 𝑅z* – оптимальна реакція на зміни, яка забезпечує впровадження 

КМУП; 

 𝑅z-  – реакція на зміни, яка формує зворотній зв'язок впровадження 

КМУП. 

Реакція на зміни, яка формує зворотній зв'язок в управлінні психологією 

змін поєднує противників та скептиків, які позиціонують метод роботи, який є 
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мало ефективними та функціонує «за звичкою». Причинами негативних 

оцінок, при впровадженні КМУП, які сприяють формуванню зворотніх 

зв’язків в управлінні психології змінами, можуть бути: дрібновласницький 

інтерес, нерозуміння і дефіцит довіри, низька терпимість учасників трудових 

відносин до зміни, тиск колег, втома від змін, попередній невдалий досвід 

змін тощо. 

Ймовірність оптимальної реакції на зміни, яка забезпечує впровадження 

методології управління проектами значно підвищується, якщо врахувати 

знання управління психологією змін: 

𝑝(𝑅𝑧∗/𝑈𝑝) > 𝑝(𝑅𝑧∗/𝑈𝑝), 

де 𝑝(𝑅𝑧∗/𝑈𝑝) – ймовірність оптимальної реакції на зміни з 

використанням знань управління психологією змін; 

 𝑝(𝑅𝑧∗/𝑈𝑝) – ймовірність оптимальної реакції на зміни без 

використання знань знань управління психологією 

змін. 

Знання по управлінню психологією змін, при впровадженні нової КМУП, 

сприяють налаштуванню членів трудового колективу на зміни, а саме, як 

зробити щоб вони прийняли зміни. 

Оптимальна реакція на зміни залежить від психологічного 

налаштування колективу до змін, для цього пропонується поєднання знань по 

управлінню психологією змін та впливів.  

Для підвищення ймовірності оптимальної реакції на зміни з 

використанням знань управління психологією пропонується поєднання моделі 

психологічного налаштування колективу до змін через психологічну 

адаптацію колективу до змін (рис. 3.2).  

Керівник, за значної переваги 𝑅z* над 𝑅z- , при впровадженні нової КМУП, 

створенням КМУП, може переходити до впровадження наступного рівня 

методології. Якщо ж перевага відсутня, впровадження краще відкласти на час 
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t, за який подолати бар’єри через додаткові впливи V1 за ітераційним методом 

впровадження КМУП на основі зворотніх зв’язків у ММУП. 

Психологічними засобами пропонується використання: 

1. Просвіти та проінформованісті зацікавлених сторін. Інформування 

через відкрите спілкування та взаємодії про зміни до того, як вони 

відбудуться, дає можливість з’ясувати хвилюючі питання зацікавлених сторін, 

дає їм можливість висловити їх побоювання з приводу змін, що несе за собою 

усвідомлення членами трудового колективу необхідність змін, відчути, що у 

прийнятті рішення враховано думку колективу. Усе це дуже важливо за 

дефіциту інформації, циркулювання недостовірних відомостей.  

 

 

 

 

Рис. 3.2. Модель психологічного налаштування та адаптації 

колективу до змін 
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2. Участі і залученні зацікавлених сторін до обговорення нововведень. 

Свідченням цього є готовність ініціаторів змін вислухати осіб, яких вони 

торкаються, використати їхні поради. Цей підхід є ефективним, якщо 

ініціатори змін потребують додаткової інформації та підтримки тих, кого вони 

стосуватимуться.  

3. Допомогу та підтримку. Вони залежать від типу перетворень, можуть 

охоплювати навчання, , обговорення спільних проблем, конкретну підтримку 

співробітників, котрі потребують допомоги. 

4. Переговори та угоди. Такий метод ефективно застосовувати, коли 

нововведення реально ставлять конкретних осіб у програшне становище. 

Такі методи сприяють визначенню сенсу змін для кожного учасника 

трудового колективу.. 

Основним впливом є усвідомлення мотиву змін, який пропонується 

реалізувати як: відображення програми діяльності змін перед зацікавленими 

сторонами, формування уявлення про результат змін та відображення 

результатів змін (рис. 3.3)  

 

Рис. 3.3. Усвідомленні мотиву змін 

 

В залежності від реакції на вплив, можливий один із наступних режимів 

впровадження методології управління проектами (рис. 3.4): такий, що 
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впроваджується на основі відшліфованого механізму самоорганізації усіх 

учасників проекту (всі цього хочуть); хаотичний режим – режим коли 

методологія не функціонує, як перехідний процес.  

У цьому режимі найбільш необхідне впровадження методології 

управління за рахунок використання моделей впливів. 

 

 

Рис. 3.4. Переходи в процесі впровадження методології управління 

проектами в залежності від стану взаємодії тих, хто впроваджує, з тими, 

для кого впроваджують 

 

3.4. Модель формування конкретизованої методології управління 

проектами  
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ній зв’язків між елементами і привнесенням власних випадкових залежностей. 

2. Перехід близький до рівноважного-рівноважний. Стан, за якого під 

дією контрольованого впливу методологія починає функціонувати, за рахунок 
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3. Стан близький до рівноважного – хаос. Непередбачений вплив стає 

настільки сильним, що будь-які попередні впливи, зв’язки і організація 

системи зникають. 

4. Хаос – стан близький до рівноважного. Система починає частково 

відновлюватися від хаосу, під дією контрольованих впливів. Починають 

простежуватись причинно-наслідкові зв’язки між її параметрами. 

5. Рівноважний стан – хаос. Такий перехід у впровадженні та 

функціонуванні методології можливий, у тому варіанті, коли самоорганізація 

впливів, які були здійснені на протязі певного часу та увійшли у звичний 

спосіб життя проекту перестають цікавити абсолютно усіх учасників проекту, 

а також коли в досить короткий період часу починає діяти на процес 

впровадження кількість “ворожих” впливів. Така ситуація зумовить 

виникнення тенденцій, описаних для переходу пункту три. 

6. Хаос – рівноважний стан. Такий перехід є найскладнішим і майже 

неможливим, може простежуватись, лише за конструктивного хаосу, коли усі 

учасники проекту зацікавлені у такому переході та роблять все для того, щоб 

унеможливити дію непередбачуваних впливів, цим самим створити нову 

самоорганізовану дію впливів на процес впровадження методології, руйнуючи 

протиріччя попередньої роботи. Варіанти 5 та 6 переходів є результатом 

швидкої зміни подій, яка має стрибкоподібний характер. 

Реалізацію впровадження методології можна досягти за рахунок певних 

впливів (рис. 3.2). Так, у роботі [164 – 166] вказано, що при дуже сильній 

нелінійності жорсткий резонанс руйнує систему, а безмежна відкритість 

розчиняє систему в навколишньому середовищі. В якості системи розглядаємо 

проектно-орієнтовану організацію, що впроваджує методологію управління 

проектами. Тоді методологію управління впливами, яка забезпечує 

«правильну» саморганізацію і впровадження найліпшого варіанту методології 

управління проектами будемо вважати найкращою (рис. 3.5). 
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Впровадження методології управління проектами відбувається в 

оточенні деякого динамічного середовища, яке справляє на нього певний 

вплив (впливи типів 3-5, підрозділ 2.4). Складність ефективного 

впровадження методології полягає в різноманітності процесів і функцій 

управління, що представлені областями знань (об’єднання 10 областей знань, 

5 груп процесів, 3 основні функції – 44 зв’язки областей знань із групами 

процесів). Управлінські реакції повинні бути сформовані на можливі варіанти 

зв’язків областей знань із групами процесів та функцій. У цьому випадку 

теорія інформаційної взаємодії та алгоритмічна теорія інформації є 

інструментами раціоналізації і покращення процесів впливу на впровадження 

та функціонування методології управління проектами.  

Отже, ключовим елементом впровадження методології управління 

проектами в проектно-орієнтованих організаціях є використання інструментів 

впливу на формування знань у учасників процесу управління проектами, що 

дозволить створити таку КМУП, яка забезпечить досягнення максимального 

результату проектів за обмежених ресурсів: 

∀𝑈𝑧
𝑘∃𝑈𝑧

𝑗
:  𝑍(𝐻∗(𝑈𝑧

𝑗
)) >> 𝑍(𝐻∗(𝑈𝑧

𝑘)), (3.8) 

де 𝑍(𝐻∗(𝑈𝑧
𝑗
)) – оцінка результату проекту, що є наслідком 

використання знань 𝑈𝑧
𝑗
; 

 𝑍(𝐻∗(𝑈𝑧
𝑘)) – оцінка результату проекту, що є наслідком 

використання знань 𝑈𝑧
𝑘. 
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Рис. 3.5. Варіанти розвитку КМУП під дією впливів 

 

Таким чином, інструменти впливів будуть становити фундамент ММУП 

[248]. Для цього необхідно створити моделі впровадження методології на 

основі впливів та взаємодій, які забезпечать самоорганізацію рівноважних 

станів в процесі формування КМУП. Об’єктно-орієнтований підхід для 

розробки моделі впровадження методології на основі впливів та взаємодій 

показано на рисунку 3.6. 

Налаштування КМУП на умови реалізації проектів на проектно-

орієнтованому підприємстві, та налаштування проектно-орієнтованого 

підприємства на умови застосування КМУП передбачає врахування типів 

проектів, усіх організаційних, комунікаційних систем та інформаційних 

технологій, що функціонують на підприємстві. 

Все це використовується для розробки знань, інструментів, процесів 

управління проектами КМУП за рахунок використання інструментів впливу 

та їх взаємодій. 
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Рис. 3.6. Схема об’єктно-орієнтованого підходу до розробки моделі впровадження методології на основі впливів 
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Планування впливів є складним процесом, так як дія будь якого впливу 

може породжувати іншу дію впливу. Тому для ефективного функціонування 

мета-методології необхідно враховувати як поодинокі впливи так і моделі 

спільної дії груп впливів на реакцію в системах та підбору впливів, 

направлених на впровадження методології управління проектами, яка 

забезпечить отримання максимального результату проектів за обмежених 

ресурсів. 

Схема реалізації мета-методології включає елементи, показані на 

рис.3.7. 

Разом з тим під управлінням впровадження методології потрібно 

розуміти не тільки вплив на кінцевий результат (вартість, час, якість 

впровадження), але й етап оцінки ефективності застосування ММУП. Тому 

необхідно виділяти і враховувати різноманітні критерії ефективності 

управління по всім етапам життєвого циклу проекту.  

Якщо розглядати впливи 𝑉𝑧 ∪ 𝑉𝑤на життєвому циклі впровадження 

КМУП, то ефективність управління по етапам може бути отримана на основі 

адитивного критерію оптимізації: 

𝐸(𝑡) =∑[𝑑(𝐾𝑒(𝑡)/𝑉𝑧𝑉𝑤) − 𝑑(𝐾𝑒(𝑡)/𝑉𝑧𝑉𝑤)]

7

𝑒=1

, 
 

(3.9) 

де 𝑑(𝐾𝑒(𝑡)/𝑉𝑧𝑉𝑤) – значення критерію 𝐾𝑒(𝑡)зовнішніми Vzта внутрішніми 

Vw впливами в момент часу t; 

 𝑑(𝐾𝑒(𝑡)/𝑉𝑧𝑉𝑤) – значення критерію 𝐾𝑒(𝑡) в випадку, коли відсутні 

зовнішні Vz та внутрішні Vw впливи в момент часу t; 

 𝐸(𝑡) – багатокритеріальна оцінка ефективності управління 

впровадження методологій та технологій управління 

проектами на проектно-орієнтованому підприємстві в 

момент часу t. 
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Рис. 3.7. Послідовність дій при реалізації ММУП 

Для подальших досліджень будемо використовувати лише керовані 

впливи. 

Для визначення функцій системи управління проектами, як системи, що 

раціонально реагує на різноманітні впливи у розділі 2.4 формалізовано простір 

впливів. Виокремлено позитивні (V+) та негативні (V-) впливи, у 

поєднанні(V=V+  V-) дають множину всіх впливів на проект.  

А перетин цих впливів (V+ та V-) – вплив та внутрішня реакція на нього в 

формі впливу на проект будемо називати перехресними впливами. 

Ймовірність оптимальної реакції на множину впливів можна 

представити як функцію, зворотню до (3.1): 

 

Оцінка впливу інструментів МУП на підприємство 

Формування КМУП 

Впровадження КМУП 

  

Ефективність КМУП 

Використання КМУП 

  

Аналіз та оцінка методології з позицій впровадження на 

підприємстві 



181 

𝑝1 =

{
 
 

 
 

𝑝0 ∙ (1 + 𝐼
𝑡 )

𝑝0 ∙ 𝐼
𝑡 + 1

, 𝐼𝑡 ≥ 0

𝑝0
1 − 𝐼𝑡 ∙ (1 + 𝑝0 )

, 𝐼𝑡 < 0

. 

 

(3.10) 

Розробка моделі та методів оцінки та підбору впливів, направлених на 

впровадження на проектно-орієнтованих підприємствах такої методології 

управління проектами, яка забезпечить отримання результатів у відповідності 

з формулою (2.12) буде розглянуто в наступному підрозділі. 

 

3.5. Модель управління впливами ММУП на процес формування 

конкретизованої методології управління проектами 

 

За класифікацією впливів (представленою на рис. 3.1), які забезпечують 

формування оптимальної КМУП, виділяються керовані та некеровані впливи.  

Визначення 3.1. Некеровані впливи – це ті впливи, які команда 

проекту та задіяні у проекті не здатні змінити. 

Підгрупи керованих та некерованих впливів представлено у таблиці 3.1.  

Тоді можна записати 

  𝑝(𝑅∗/𝑉+𝑉−) = {

𝑝(𝑅∗)∙(1+𝑑(𝑅∗/𝑉+,𝑉−))

𝑝(𝑅∗)∙𝑑(𝑅∗/𝑉+,𝑉−)+1
,𝑑(𝑅∗/𝑉+,𝑉−)≥0

𝑝(𝑅∗)

1−𝑑(𝑅∗/𝑉+,𝑉−)∙(1+𝑝(𝑅∗))
,𝑑(𝑅∗/𝑉+,𝑉−)<0

, 

де 𝑑(𝑅∗/𝑉+𝑉−) = 𝑑(𝑅∗/𝑉+) + 𝑑(𝑅∗/𝑉−) + 𝑑(𝑅∗/𝑉+^𝑉−); 

 𝑑(𝑅∗/𝑉+) – величина впливу V+ на реакцію R*; 

 𝑑(𝑅∗/𝑉−) – величина впливу V- на реакцію R*; 

 𝑑(𝑅∗/𝑉+^𝑉−) – величина взаємодоповнення позитивних V+ і 

негативних V- впливів на реакцію R*; 

 𝑝(𝑅∗/𝑉+𝑉−) – ймовірність реакції R* після позитивних V+ і 

негативних V- впливів на неї; 

 𝑝(𝑅∗) – ймовірність реакції R* без впливів на неї. 
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Таблиця 3.1 

Керовані та некеровані впливи ММУП на формування КМУП 

Класи 

впливів 

Підкласи 

впливів 
Впливи 

Керовані/некеровані 

впливи 

Впливи знань 

з ММУП на 

формування 

КМУП (Zm) 

 Управління 

психологією змін 
керовані 

Управління 

впровадженням 

керовані 

Управління методо-

логічною зрілістю 

керовані 

Управління 

інформаційним 

середовищем КМУП 

керовані 

Управління 

впливами 

керовані 

Внутрішні 

впливи на 

процес 

формування 

КМУП 

інформаційні 

взаємодії в 

процесі 

формування 

КМУП (Vv) 

  Вплив зацікавлених 

сторін проекту (V1
v)   

керовані 

Вплив різних 

«професійних мов» 

(V2
v)    

керовані 

Вплив методів і засо-

бів комунікації (V3
v)  

керовані 

Бюджетні впливи 

(V4
v)     

керовані 

Вплив соціально-

економічної ситуації 

у проекті формува-

ння КМУП (V5
v)    

керовані 
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Таблиця 3.1 (продовження) 

Класи 

впливів 

Підкласи 

впливів 
Впливи 

Керовані/некеровані 

впливи 

Зовнішні 

впливи на 

процес 

формування 

КМУП (Vz) 

Вплив 

постійної 

організації (V1
z) 

Вплив стилю 

керівництва(V11
z)    

керовані 

Вплив керівництва 

підприємства V12
z 

керовані 

 Впливи відділів та 

фахівців проектно-

орієнтованого 

підприємства (V13
z), 

керовані 

Вплив стану 

постійної 

організації (V14
z) 

керовані 

Технологічні 

впливи (V15
z) 

керовані 

Зовнішні 

впливи, які 

існують поза 

межами 

підприємства 

(V2
z), 

Політичні та 

правові впливи 

(V21
z).  

не керовані 

Економічні впливи 

(V22
z) 

не керовані 

Соціальні та 

культурні 

впливи(V23
z) 

не керовані 
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Таблиця 3.1 (закінчення) 

Класи впливів Підкласи 

впливів 
Впливи 

Керовані/некеровані 

впливи 

Додаткові 

впливи на 

управління 

проектами (Vd). 

 Вплив критичності 

процесу (V1
d)  

керовані 

Вплив недосвідченості 

команди проекту та 

зацікавлених сторін 

проекту (V2
d)  

керовані 

Вплив нераціонального 

графіку впровадження 

КМУП (V3
d)  

керовані 

Довготривалість 

впровадження КМУП 

(V4
d)  

керовані 

 

Відповідно, у множині впливів, як зовнішні так і внутрішні можуть мати 

як позитивну так і негативну дію, а також послаблювати або підсилювати дію 

один одного та носити постійний або випадковий характер. Впливи, які 

сприяють ефективній реалізації проекту мають позитивну дію.  

Будемо вважати спільну дію 𝑉𝑧, 𝑉𝑤позитивною, якщо: 

𝑓(𝑑(𝑅∗/𝑉+), 𝑑(𝑅∗/𝑉−), 𝑑(𝑅∗/𝑉+^𝑉−)) > 𝑓(𝑑(𝑅∗/𝑉+), 𝑑(𝑅∗/𝑉−),0). (3.11) 

Реакція в системі впровадження методології на одні і ті ж самі впливи 

на різних етапах життєвого циклу може бути різною. Будемо вважати спільну 

дію зовнішніх та внутрішніх впливів значною, якщо 

𝑝(𝑅∗/𝑉+𝑉−) >> 𝑝(𝑅∗/𝑉+𝑉−), 

або 

𝑝(𝑅∗/𝑉+𝑉−) << 𝑝(𝑅∗/𝑉+𝑉−),    (3.12) 
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де 𝑉+ – відсутність позитивних впливів, 

 𝑉− – відсутність негативних впливів. 

Разом з тим, комбінації позитивних і негативних впливів, що спільно 

значно збільшують або зменшують ймовірності оптимальної реакції і є 

взаємопідсилюючими впливами. Для системи управління дуже важливо 

«знайти» такі впливи. І не допускати спільної реалізації тих впливів, які 

зменшують ймовірність впровадження методології. І навпаки. Реалізувати такі 

взаємопідсилюючі впливи, які таку ймовірність збільшують. Дійсно, множина 

комбінацій впливів матиме наступний вигляд: 

М = {𝑣ℎ1
, 𝑣ℎ2

. . . 𝑣ℎ𝑛
, 𝑣ℎ1

𝑣ℎ2
, . . . , 𝑣ℎ𝑛−1

𝑣ℎ𝑛
, 𝑣ℎ1

𝑣ℎ2
𝑣ℎ3
, . . . , 𝑣ℎ𝑖

𝑣ℎ𝑗
. . . 𝑣ℎ𝑘

, . . . , 𝑣ℎ1
𝑣ℎ2
. . . 𝑣ℎ𝑛

},  (3.13) 

де 𝑣ℎ𝑖
𝑣ℎ𝑗
. . . 𝑣ℎ𝑘

   – комбінація впливів; 

 M – множина комбінацій впливів; 

 𝑣ℎ𝑖 – вплив(𝑣ℎ𝑖
∈ 𝑉𝑧 ∪ 𝑉𝑤). 

 

У множині комбінацій впливів, можливі такі, що мають випадковий чи 

постійний характер. Виділимо підмножину множини комбінацій впливів для 

якої ймовірність успішного впровадження методології (ймовірність прийняття 

оптимальних рішень) вища, ніж без цих впливів 

𝑝(𝑅∗/𝑉∗) >> 𝑝(𝑅∗/𝑉∗),    (3.14) 

де 𝑝(𝑅∗/𝑉∗) – ймовірність оптимальної реакції R* на впливи V*; 

 𝑝(𝑅∗/𝑉∗) – ймовірність оптимальної реакції R*, якщо впливи V* не 

будуть реалізовані. 

Це бажані комбінації впливів на впровадження методології. 

Управління впливами дозволить зменшити ризики на впровадження 

методології управління проектами. При цьому варто врахувати, що зовнішні 

впливи, зазвичай, є непередбаченими та мало керованими, що компенсується 

управлінням внутрішніми впливами. 

Тобто управління впливами полягає у тому, щоб для будь-якої 
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комбінації впливів 𝑣𝑖1𝑣𝑖2 . . . 𝑣𝑖𝑘підібрати такий внутрішній вплив vx, для якого 

𝑝(𝑅∗/𝑣𝑖1𝑣𝑖2 . . . 𝑣𝑖𝑘) < 𝑝(𝑅
∗/𝑣𝑖1𝑣𝑖2 . . . 𝑣𝑖𝑘𝑣𝑥),    (3.15) 

де 𝑝(𝑅∗/𝑣𝑖1𝑣𝑖2 . . . 𝑣𝑖𝑘) – ймовірність оптимальної реакції R* на впливи 

𝑣𝑖1𝑣𝑖2 . . . 𝑣𝑖𝑘; 

 𝑝(𝑅∗/𝑉∗) – ймовірність оптимальної реакції R* на впливи 

𝑣𝑖1𝑣𝑖2 . . . 𝑣𝑖𝑘𝑣𝑥. 

Вплив vx забезпечить підсилення позитивної дії на впровадження 

методології, що сприятиме ефективній її реалізації. Для цього необхідно 

виділити можливі впливи на різних життєвих циклах проекту, оцінити 

результати цих впливів на реакції як у самій методології так і в управлінні 

впровадження методології та підібрати таку комбінацію впливів, яка 

забезпечить підвищення ефективності впровадження методології управління. 

Відповідно, вагомим є управління по проведенню інформаційної 

аналітики. Адже якщо буде відомо, що той чи інший інформаційний вплив 

формує необхідні реакції в системі впровадження методології управління з 

великою ймовірністю, то керівництво повинно бути зорієнтовані на 

отримання саме такої інформації. В Додатку Д наведені інформаційні впливи 

та реакції на них в системі впровадження методології управління. Наприклад, 

показано, що інформація про увагу ТОП-менеджера до впровадження 

методології має досить значний сумарний вплив (+7). По суті, інформація про 

те що впровадженням постійно цікавиться ТОП-менеджер, розповсюджена 

серед команди проекту призведе до змін в самому проекті. Інша інформація – 

про відставання від графіку проекту має вплив, який характеризується 

значенням теж +7. Але серед впливів є такі, що призводять до зворотної 

реакції. В даному випадку бажання надолужити відставання призведе до 

можливих ризиків, перевитрат коштів і зниження якості продукту проекту. 

Інформацію, яка наведена Додатку Д можна отримати експертним 

шляхом. Але виникає наукова задача пов’язана з тим, що поєднання різних 

впливів може призвести до зовсім іншої реакції в системі управління 
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проектом. Наприклад, увага топ-менеджера та відставання можуть спільно 

дати інші реакції (Додаток Е). Тоді для управління інформаційною аналітикою 

та впливами в проектах потрібно було б побудувати таблицю, яка включала б 

всі можливі комбінації впливів. Побудувати таблицю всіх можливих 

комбінацій впливів, дослідити їх та підготувати алгоритм реагування технічно 

стає неможливим. Для вирішення цієї задачі пропонується наступний метод. 

1. Розглянемо будь яку комбінацію двох впливів через доповнення 

третім впливом – впливом спільності дії. По суті цей вплив відображає 

синергетичну характеристику окремих впливів. В розглянутому (Додаток Е) 

випадку різницю між спільним впливом та впливами окремими можна 

пояснити новою властивістю, яка виникає завдяки консолідації інформації. Це 

вплив який породжується одночасним сприйняттям менеджером інформації 

про те, що їх контролює топ-менеджер і він знає, що є відставання у проекті. 

Тоді, якщо: 

𝑑(𝑅/𝑉1) – величина впливуV1 на реакцію Ri; 

𝑑(𝑅/𝑉2) – величина впливуV2 на реакцію Ri, 

то спільний вплив 

𝑑 (𝑅𝑖 /𝑉1, 𝑉2) = 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1) + 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉2) + 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1^𝑉2),  (3.16) 

де 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1, 𝑉2) – величина спільного впливуV1іV2на реакцію Ri; 

 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1^𝑉2) – величина взаємодоповнення впливівV1 іV2 на реакцію 

Ri. 

2. Проводячи інформаційну аналітику можна описати інформаційні 

впливи та реакцію менеджменту проектів для комбінацій будь-яких двох 

впливів. А також для окремих впливів. Тому з формули (3.16) можна 

отримати величину впливу консолідованої інформації на реакцію в системі 

управління проектами: 

𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1^𝑉2) = 𝑑 (𝑅𝑖 /𝑉1, 𝑉2) − 𝑑 (𝑅𝑖 /𝑉1) + 𝑑 (𝑅𝑖 /𝑉2). (3.17) 

3. В умовах одночасної реалізації кількох впливів можна отримати 

спільну оцінку дії цих впливів на реакцію в системі управління проектами 
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𝑑 (𝑅𝑖/𝑉1𝑉2. . . 𝑉𝑚) ≈∑𝑑(𝑅𝑖/𝑉𝑙)

𝑚

𝑙=1

+ ∑ ∑ 𝑑(𝑅𝑖/𝑉𝑘
∧

𝑉𝑗)

𝑚

𝑗=𝑘+1

𝑚−1

𝑘=1

, 
(3.18) 

де 𝑑(𝑅𝑖/𝑉1𝑉2. . . 𝑉𝑚) – величина спільного впливуV1,V2,…,Vm на реакцію Ri; 

 
𝑑(𝑅𝑖/𝑉𝑘

∧

𝑉𝑗) 
– величина взаємодоповнення впливів Vk іVj на реакцію 

Ri 

Застосування запропонованої моделі та методу дозволить у рамках 

проведення інформаційної аналітики в процесах впровадження методології та 

технологій управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві 

виокремити питання управління впливами як такі, що визначають результати 

впровадження методології та технології на всіх стадіях його життєвого циклу 

[248–249]. 

 

Висновки до 3-го розділу 

 

1. Визначено впливи на формування КМУП та встановлено результат 

впливів без використання ММУП. 

2. Сформовано принципи ММУП, які забезпечують протидію 

негативним впливам впровадження КМУП. 

3. Запропонована оцінка інформаційного впливу на основі використання 

математичного апарату алгоритмічної теорії інформації. Побудовано 

математичну модель оцінки інформаційного впливу ММУП на успішність 

проектів та розглянуто приклад застосування цієї моделі. 

4. Застосування отриманих результатів в управлінні проектами 

дозволить визначити інформаційні категорії проектного управління, 

отримання яких найбільш сильно впливає на результати проектів. Що 

дозволить визначити ті компоненти КМУП, впровадження яких в рамках 

ММУП є найбільш необхідним для проектно-орієнтованих підприємств. 

5. Запропоновано метод, який полягає у представленні моделі спільної 

дії груп впливів на реакцію в системах управління проектами. Встановлено, в 
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умовах одночасної реалізації багатьох впливів, спільну оцінку дії впливів та 

побудовано модель впливу консолідованої інформації на реакцію в системі 

управління проектами. Застосування запропонованої моделі та методу 

дозволить в рамках проведення інформаційної аналітики в управлінні 

проектами виокремити питання управління впливами як такі, що визначають  

результати проекту на всіх стадіях його життєвого циклу. 

6. Результати досліджень опубліковані в: [240] , [241] , [242], [243], 

[244], [248] , [249].  
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВПЛИВАМИ НА 

ФОРМУВАННЯ КМУП 

 

Впровадження КМУП повинна покращувати показники всієї системи 

управління проектами за рахунок використання нових інструментів 

організаційного розвитку, планування, забезпечення інформацією та ін. По 

суті, інструменти КМУП повинні «позитивно впливати» на параметри 

системи управління проектами. А саме на роботу команди проекту, рішення 

менеджерів, задоволеність зацікавлених сторін, достовірність, своєчасність та 

повноту інформації, на зменшення ризиків проекту, і т. п. Разом із тим, кращі 

інструменти можуть сформуватись під дією впливів ММУП зацікавлених 

сторін [225]. 

Розглянемо це питання в розрізі підбору конфігурації КМУП (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Схема підбору конфігурації КМУП 
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По суті, потрібно визначити, які інструменти потрібні для того, щоб 

підвищилась ймовірність успішності проектів, а потім визначити, які впливи 

на зацікавлених сторін призведуть до того, що ці інструменти будуть 

впроваджені. Таким чином, доцільно розробити 2 групи методів – методи, які 

оцінюють інструменти по відношенню до проектів та методи, які оцінюють 

впливи по відношенню до формування інструментів КМУП. Розглянемо ці 

питання. І почнемо з розгляду впливів на зацікавлених сторін у процесі 

формування КМУП. 

 

4.1. Інструменти КМУП управління проектами 

 

У кожній динамічній системі, а саме такою є СУВМУП, протікає певна 

кількість процесів різного рівня. Однією з функцій методології управління 

проектами є підбір і налаштування інструментів на умови підприємства. Під 

інструментами розуміються і знання та вміння менеджерів виконувати 

процедури та функції, методики управління, методи та засоби реалізації 

функцій управління. В умовах ММУП такі інструменти ще не сформовані 

[250]. І саме в процесі впровадження КМУП вони формуються. 

Управлінський інструментарій спрямований на постійний розвиток та 

охоплює, як традиційні так і сучасні інструменти. У розділі 2.3 виокремлено 

такі типи інструментів: організаційні Iо, технічні It, фінансові If, та 

методологічні Im.. Ці інструменти є загальноприйнятими в управлінні 

проектами [244]. 

Розглянемо представлені типи інструментів із позиції КМУП, та як вони 

будуть діяти на проектне управління. 

Технічні інструменти КМУП, It  – інструменти, які базуються на основі 

використання знань технічних та програмних засобів підприємства, 

спрямовані на полегшення процесів ініціації, планування, виконання, аналізу, 

контролю та завершення проектів. Прикладом таких інструментів можуть 
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бути: використання закритих каналів зв’язку, корпоративних мереж та засобів 

зв’язку, сучасних стаціонарних та мобільних пристроїв, у які імплементовані 

програмні продукти управління проектами (Microsoft Project, Jira, GanttPro, 

Easy Redmine, тощо), системи управління інформацією та документацією [244, 

248 – 256] 

Фінансові інструменти КМУП, If  – засоби, які передбачені 

фінансовою політикою підприємства. Сюди можна віднести: фінансові 

ресурси, стимули, санкції, страхові поліси, кредитні договори, тощо. 

Методологічні інструменти КМУП, Im – інструменти, які ґрунтуються 

на знаннях ММУП стосовно впровадження КМУП. Прикладом інструментів є: 

регламенти, статут, розпорядження, накази. 

Організаційні інструменти КМУП, Io – охоплюють, як класичні, так і 

інноваційні інструменти управління проектами, пов’язані з роботою трудових 

ресурсів та управління ними, з процесами аутсорсингу, бенчмаркінгу, 

реінжинірингу. Крім того, вони уособлюють у собі функціонування інших 

інструментів, таких як технічні, фінансові та методологічні. Так, наприклад, 

створення офісу управління проектами, можливе лише після підписання 

відповідного наказу, розробки регламенту. 

Наведені інструменти треба сформувати такими, щоб процеси 

управління та виконання проектів із найвищою ймовірністю давали потрібний 

результат. Вирішимо цю задачу.  

 

4.2. Модель формування КМУП під впливом ММУП 

 

Оскільки, ММУП – це система впливів, то формування інструментів 

також на них ґрунтується, тобто впливи ММУП формують інструменти 

КМУП. Для того, щоб визначити, які інструменти потрібно сформувати, які 

впливи потрібно реалізувати, щоб ці інструменти сформувались, введемо 

коефіцієнт важливості інструменту КМУП Ij для проектного управління – j. 
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Такий коефіцієнт забезпечить виокремлення саме тих інструментів, які 

потрібні при реалізації проекту впровадження КМУП. 

Звичайно, коли проектів впровадження КМУП реалізується багато, в 

різних організаціях, то не завжди необхідне використання конкретного 

інструменту Ij. У цьому випадку буде змінюватись коефіцієнт j – від 0 

(інструмент не потрібен), до 1 (без нього ніяк не можна). ММУП впливає на 

процес формування цього інструменту. При чому різні компоненти ММУП        

по-різному. Одні впливають позитивно, інші негативно. Таким чином, можна 

говорити, що інструмент Ij, навіть якщо його важливість дорівнює 1, може 

бути отриманий із деякою ймовірністю. Зрозуміло, що реалізація тих чи інших 

впливів робить цю ймовірність більшою, або меншою.  

Будемо виходити з тих позицій, що коефіцієнт важливості інструментів 

КМУП отримано, і тепер важливо підібрати такі впливи ММУП, які зроблять 

ймовірність реалізації цього інструменту максимальною [225, 256]. Задамо 

таблицю важливості інструментів КМУП (табл.4.1). 

Таблиця 4.1  

Важливість інструментів КМУП для проектного управління 

Класи інструментів КМУП Коефіцієнт важливості для 

проектного управління 

Технічні  1 

Фінансові  2 

Методологічні 3 

Організаційні 4 

 

Функціонування наведених класів інструментів залежить від впливів 

ММУП. Такі впливи представлені у 3.1. Якщо зобразити позитивні зміни 

проекту через вплив інструментів КМУП отримаємо цільову функцію: 

∑[𝛼𝑗 ∙ 𝑝𝑗 + (1 − 𝛼𝑗) ∙ (1 − 𝑝𝑗)]

4

𝑗=1

→ 𝑚𝑎𝑥, 
 

(4.1) 
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при обмеженнях 

1) 0j1; 

2) pj=f(M), 

де j – коефіцієнт важливості інструменту КМУП Ij для проектного 

управління; 

 pj – ймовірність отримання інструменту КМУП Ij; 

 М – мета-методологія управління проектами. 

Дія впливів ММУП призведе до змін у ймовірностях формування 

інструментів КМУП. Ці зміни призведуть до досягнення, чи до недосягнення 

цільового значення (4.1). Результати впливів ММУП можна представити у 

вигляді таблиць ймовірностей формування інструментів КМУП (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2  

Ймовірність формування інструментів КМУП під впливом ММУП 

Класи інструментів 

КМУП 

Коефіцієнт важливості для 

проектного управління 

Впливи ММУП 

v1 v2 … vn 

Технічні  1 𝑝1,1 𝑝2,1 … 𝑝𝑛,1 

Фінансові  2 𝑝1,2 𝑝2,2 … 𝑝𝑛,2 

Методологічні 3 𝑝1,3 𝑝2,3 … 𝑝𝑛,3 

Організаційні 4 𝑝1,4 𝑝2,4 … 𝑝𝑛,4 

 

Наведена таблиця, якщо вона буде наповнена конкретними значеннями, 

може стати основою для вибору тих впливів ММУП, які забезпечать 

отримання інструментів потрібних КМУП з найвищою ймовірністю. По суті, 

вона стане основою управління процесом впровадження КМУП. Але для 

вирішення цієї задачі необхідно: 

1.Наповнити наведену таблицю конкретними значеннями. 

2.Розробити метод управління впровадженням КМУП, який дозволить 

на основі представленої в табл.4.1-табл.4.2 інформації розробити раціональну 
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стратегію реалізації впливів ММУП на інструменти КМУП. Що, в свою чергу, 

дозволить максимізувати вираз (4.1). 

Для наповнення табл.4.1-4.2 конкретними значеннями можна 

використати як статистичні, так і експертні методи. Для застосування 

статистичних методів необхідно мати інформацію про інструменти КМУП та 

впливи ММУП. У реальних умовах цього досягти важко. Тому пропонується 

використати експертні методи для отримання значень суб’єктивних 

ймовірностей, що визначатимуть можливість отримання потрібних 

інструментів КМУП під дією впливів ММУП. Розглянемо це питання. 

 

4.3. Експертний метод отримання інформації про величину впливів 

ММУП на інструменти КМУП 

 

4.3.1. Експертне визначення коефіцієнту важливості інструментів 

КМУП 

 

Для отримання інформації про суб’єктивні ймовірності впливів ММУП 

на інструменти КМУП потрібно спочатку визначити коефіцієнти важливості 

інструментів КМУП (інструменти КМУП представлені у табл. 4.1) та 

ймовірності формування інструментів КМУП під дією впливів. Будемо 

дотримуватися визначеної в підрозділі 3.1 класифікації та систематизації 

впливів.  

Для реалізації поставленого завдання використаємо експертні методи 

[257].  

На основі узагальненої оцінки експертів впливів ММУП на інструменти 

КМУП будемо робити висновок про їх використання у проекті. Для 

отримання цієї інформації доцільно використовувати колективне експертне 

оцінювання, яке враховує думки декількох експертів.  

Оцінювання будемо здійснювати за такими етапами [244]:  
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1. Визначення складу експертів. Початковий пул експертів включає 

дві групи – практики та науковці. Учасникам буде запропонована анкета про 

необхідність включення до складу експертної групи інших учасників 

(табл.4.4, табл.4.5). Учасники, коефіцієнт компетентності яких перевищує 

визначений поріг, беруть участь в подальшій роботі. 

Для оцінювання коефіцієнта компетентності здійснюється взаємо 

опитування між учасниками та задіяними у проекті та між науковою 

спільнотою про  їх знання, професійні навички, досвід та інше. Тобто, з 

множини експертів доцільно виділити клас експертів-практиків (апракт) та клас 

експертів-науковців (анаук). Кожен із експертів класу (апракт) та (анаук) повинен 

зробити висновок про включення думки того чи іншого потенційного 

експерта, свого класу, в аналіз результатів дослідження. Якщо думку слід 

враховувати, то для цього експерта проставляється значення 1. Якщо ж думка 

даного експерта не представляє важливості, то виставляється оцінка 0. Кожен 

потенційний експерт класу (апракт) та класу (анаук) заповнюють відповідні 

анкети. 

За результатами проведеного опитування будується матриця взаємних 

оцінок, представлених у таблицях 4.3 – 4.4. 

Таблиця 4.3 

Матриця взаємних оцінок класу експертів-практиків   

Експерти 
Потенційний 

експерт 1 

Потенційний 

експерт 2 
… 

Потенційний 

експерт 

mnракт 

Потенційний експерт 1 – 𝑎1,2
практ … 𝑎1,𝑚практ

практ  

Потенційний експерт 2 𝑎2,1
практ – … 𝑎2,𝑚практ

практ  

…………… … … – … 

Потенційний експерт mn 𝑎𝑚практ,1
практ  𝑎𝑚практ,2

практ  … – 
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Таблица 4.4 

Матриця взаємних оцінок класу експертів-науковців   

Експерти Потенційний 

експерт 1 

Потенційний 

експерт 2 
… 

Потенційний 

експерт mнаук 

Потенційний експерт 1 – 𝑎1,2
наук … 𝑎1,𝑚𝑛

наук  

Потенційний експерт 2 𝑎2,1
наук – … 𝑎2,𝑚𝑛

наук  

…………… … … – … 

Потенційний експерт mn 𝑎𝑚наук,1
наук  𝑎𝑚наук,2

наук  … – 

 

На основі отриманих даних для кожного експерта розрахований 

коефіцієнт компетентності за формулою: 

𝑘𝑧
практ

=
∑ 𝑎𝑙𝑧

практк𝑚практк

𝑙=1 + 1

𝑚практк + 2
, 𝑧 = 1. . 𝑚практк; 

𝑘𝑧
наук

=
∑ 𝑎𝑙𝑧

наук𝑚наук

𝑙=1 + 1

𝑚наук + 2
, 𝑧 = 1. . 𝑚наук, 

 

(4.2) 

де 𝑘𝑧
практ

 – коефіцієнт компетентності z-го експерта-практика; 

     𝑘𝑧
наук

 – коефіцієнт компетентності z-го експерта-науковця; 

      𝑚практ – кількість потенційних експертів-практиків; 

     𝑚наук – кількість потенційних експертів-науковців. 

Для включення в експертну групу встановлено граничне значення 

коефіцієнта компетентності (𝑘𝑚𝑖𝑛). У результаті для кожного експерта буде 

отримано значення «Так» (𝑘𝑧
практ

≥ 𝑘𝑚𝑖𝑛), чи «Ні» (𝑘𝑧
практ

< 𝑘𝑚𝑖𝑛), як 

наведено в таблицях 4.5 – 4.6. 

Таблиця 4.5 

Коефіцієнти компетентності потенційних експертів-практиків 

Інструмент/Експерт 
Експерт 

1 
… 

Експерт 

z 
… 

Експерт 

mn 

Коефіцієнт компетентності 𝑘1
практ

 … 𝑘𝑧
практ

 … 𝑘𝑚практ
практ

 

Перевищує порогове значення 

𝑘𝑚𝑖𝑛? 
Так/Ні … Так/Ні … Так/Ні 
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Таблиця 4.6 

Коефіцієнти компетентності потенційних класу експертів-науковців  

Інструмент/Експерт 
Експерт 

1 
… 

Експерт 

r 
… 

Експерт 

mнаук 

Коефіцієнт компетентності 𝑘1
наук

 … 𝑘𝑟
наук

 … 𝑘𝑚наук
наук

 

Перевищує порогове значення 

𝑘𝑚𝑖𝑛? 
Так/Ні … Так/Ні … Так/Ні 

 

Будемо вважати, що, виходячи з проведених оцінок, буде відібрано в 

експертну групу з таблиці 4.5 mn (mn≤mnракт) потенційних експертів-практиків, 

а з таблиці 4.6 mн (mн≤mнаук) потенційних експертів-науковців. 

Від коефіцієнтів компетентності перейдемо до розрахунку адекватної 

цій компетентності величини впливу експертів на кінцеве рішення. Будемо 

вважати,  чим вищий коефіцієнт компетентності, тим сильніше повинен 

впливати цей експерт на рішення. Величину впливу задамо коефіцієнтом 

(табл. 4.7 – 4.8) 

𝛼𝑧
практ

= 𝑘𝑧
практ

− 𝑘𝑚𝑖𝑛; 𝛼𝑟
наук

= 𝑘𝑟
наук

− 𝑘𝑚𝑖𝑛,    (4.3) 

де 𝛼𝑧
практ

 – коефіцієнт впливу експерта-практика z на рішення; 

 𝛼𝑟
наук

 – коефіцієнт впливу експерта-науковця r на рішення. 

Таблиця 4.7 

Коефіцієнти впливу експертів-практиків на рішення 

Інструмент/Експерт 
Експерт 

1 
… 

Експерт 

z 
… 

Експерт 

mп 

Коефіцієнт впливу на рішення 𝛼1
практ

 … 𝛼𝑟
практ

 … 𝛼𝑚н

практ
 

 

Таблиця 4.8 

Коефіцієнти впливу експертів-науковців на рішення 

Інструмент/Експерт 
Експерт 

1 
… 

Експерт 

r 
… 

Експерт 

mн 

Коефіцієнт впливу на рішення 𝛼1
наук

 … 𝛼𝑟
наук

 … 𝛼𝑚н

наук
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2. Опитування експертів.  

2.1. Визначення початкової ймовірності формування інструментів 

КМУП. Експерти вказують суб’єктивні ймовірності того, що наведені 

інструменти будуть використовуватись і без застосування ММУП. 

Результати експертного оцінювання представлені в таблиці 4.9. 

Тепер знайдемо середньозважену початкову ймовірність отримання 

інструментів КМУП: 

𝑝0,𝑗 =
∑ (𝛼𝑖

практ
⋅𝑒0,𝑗(𝑖))

𝑚п
𝑖=1 +∑ (𝛼𝑖

наук
⋅𝑒0,𝑗(𝑚𝑛+𝑖))

𝑚н
𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 +∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

,    (4.4) 

де 𝑝0,𝑗 – середньозважена початкова ймовірність отримання інструменту 

КМУП Ij. 

 

Таблиця 4.9 

Результати експертного оцінювання коефіцієнту важливості інструментів 

КМУП  

Класи інструментів 

КМУП 

Експерт 

1 

… Експерт 

i 

… Експерт 

mн+mп 

Технічні  𝑒0,1(1) … 𝑒0,1(𝑖) … 𝑒0,1(𝑚н +𝑚п) 

Фінансові  𝑒0,2(1) … 𝑒0,2(𝑖) … 𝑒0,2(𝑚н +𝑚п) 

Методологічні 𝑒0,3(1) … 𝑒0,3(𝑖) … 𝑒0,36(𝑚н +𝑚п) 

Організаційні 𝑒0,4(1) … 𝑒0,4(𝑖) … 𝑒0,4(𝑚н +𝑚п) 

 

2.2. Визначення величини впливу на підбір інструменту проекту 

експертами-практиками. Для отримання таблиці впливів на підбір 

інструментів КМУП експерти-практики вказують. Збільшиться ймовірність 

(покращиться ситуація з впровадженням КМУП) чи зменшиться 

(погіршиться) під дією впливів. Для цього експерти-практики вказують, чи 

буде впроваджено деякий інструмент КМУП, залежно від дії впливу.   

Експерти проставляють значення: 
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∀𝑣𝑘 ∈ 𝑉, 𝑦𝑗,𝑖(𝑣𝑘) = {−1,0,1}, 

де 𝑦𝑗,𝑖(𝑣𝑘)

= −1 

– інструмент не буде впроваджено; 

 𝑦𝑗,𝑖(𝑣𝑘) = 0 – не впливає на впровадження інструменту; 

 𝑦𝑗,𝑖(𝑣𝑘) = 1 – інструмент буде впроваджено. 

Результати впровадження КМУП, залежно від дії впливів, представлені 

в таблиці 4.10. 

Виходячи з введених експертних оцінок результатів проекту 

впровадження КМУП (таблиця 4.10), та враховуючи рівень впливовості цих 

експертів отримаємо спільну експертну оцінку можливості формування 

інструментів КМУП:    

𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅ = 0.5 +
∑ [𝑎𝑖

практ
∙ ∑ 𝑦𝑗,𝑖(𝑣𝑘)

𝑞
𝑘=1 ]

𝑚𝑛
𝑖=1

2 ∗ 𝑞 ∗ ∑ [𝑎𝑖
практ

]
𝑚𝑛

𝑖=1  
∙
∑ [𝑎𝑖

практ
]

𝑚𝑛
𝑖=1

𝑚𝑛

= 0.5 +
∑ [𝑎𝑖

практ
∙ ∑ 𝑦𝑗,𝑖(𝑣𝑘)

𝑞
𝑘=1 ]

𝑚𝑛
𝑖=1

2 ∙ 𝑞 ∙ 𝑚𝑛 
, 

(4.5) 

де 𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅ – відносна суб’єктивна ймовірність впровадження 

інструменту Ij. 

В формулі (4.5) коефіцієнт 

∑ [𝑎𝑖
практ

]
𝑚𝑛
𝑖=1

𝑚𝑛
, 

(4.6) 

визначає міру довіри до всіх експертів (ймовірність того, що вони праві). 

Результати відносної суб’єктивної (нової) ймовірністі впровадження 

інструменту Ij представлені в таблиці 4.11. Нові ймовірності формування 

інструментів КМУП дають уявлення про те, наскільки впливатиме ММУП на 

управління проектом впровадження КМУП. 

Розрахунок впливу виконаємо через співпадіння початкової ймовірності 

використання інструментів КМУП, та ймовірності їх використання після 

впровадження КМУП (3.1) 
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Таблиця 4.10 

Результати експертного оцінювання впливу vk експертами-практиками 

(збільшиться чи зменшиться ймовірність формування інструментів 

КМУП під дією заданого впливу) 

Класи 

інструментів 

КМУП 

 

Коефіцієнт 

важливості 

для 

проектного 

управління 

Експерти-практики 

𝐸1 … 𝐸𝑖 … 𝐸𝑚𝑛
 

Технічні  1 𝑦1,1(𝑣𝑘) … 𝑦1,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑦1,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

Фінансові  2 𝑦2,1(𝑣𝑘) … 𝑦2,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑦2,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

Методологічні 3 𝑦3,1(𝑣𝑘) … 𝑦3,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑦3,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

Організаційні 4 𝑦4,1(𝑣𝑘) … 𝑦4,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑦4,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

 

Таблиця 4.11 

Нова ймовірність впровадження інструментів КМУП 

Класи інструментів КМУП Експертна ймовірність формування 

інструменту КМУП 

Технічні  𝑝0,1 

Фінансові  𝑝0,2 

Методологічні 𝑝0,3 

Організаційні 𝑝0,4 

𝑑0,𝑗̅̅ ̅̅ ̅ =

{
 
 

 
 
𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅ ∙ (1 − 𝑝0,𝑗)

𝑝0,𝑗 ∙ (1 − 𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅)
− 1, 𝑝0,𝑗 ≤ 𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅

1 −
𝑝0,𝑗 ∙ (1 − 𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅)

𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅ ∙ (1 − 𝑝0,𝑗)
, 𝑝0,𝑗 > 𝑝0,𝑗̅̅ ̅̅̅

, 

 

(4.7) 

де 𝑑0,𝑗̅̅ ̅̅ ̅ – величина впливу на впровадження інструменту Ij. 
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Результат зведемо в таблицю 4.12. 

 

Таблиця 4.12 

Вплив на формування інструментів КМУП, визначений експертами-

практиками 

Класи інструментів КМУП Вплив на формування інструментів 

КМУП 

Технічні  𝑑0,1̅̅ ̅̅ ̅ 

Фінансові  𝑑0,2̅̅ ̅̅ ̅ 

Методологічні 𝑑0,3̅̅ ̅̅ ̅ 

Організаційні 𝑑0,4̅̅ ̅̅ ̅ 

 

Знаючи суб’єктивну ймовірність формування інструментів КМУП 

(див.табл.4.11), та коефіцієнти важливості цих інструментів (див.табл.4.1) 

можна знайти значення цільової функції (4.1).  

Але таблиця 4.11 формується на основі інформації експертів-практиків. 

Тепер важливо ще їх порівняти з думкою експертів-науковців. Але на відміну 

від практиків, які знають, що буде мінятися на підприємстві при впровадженні 

тих чи інших інструментів, науковці швидше можуть оцінити кінцевий 

результат впровадження (а не його хід). Тому їм були запропоновані інші 

анкети, які відображали результат формування інструментів КМУП у проекті 

впровадження КМУП. Розглянемо це питання. 

2.3. Визначення результату впливів на проект впровадження КМУП. 

Експерти-науковці вказують як початкові (без впроваджен ня КМУП), так і 

після впровадження КМУП ймовірності формування інструментів КМУП. 

Результати експертного оцінювання суб’єктивної ймовірності формування 

інструментів КМУП без впливів розраховуються по формулі (4.4). 
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Суб’єктивні ймовірності формування інструментів КМУП під дією впливів 

ММУП представлено у таблиці 4.13. 

Таблиця 4.13 

Результати експертного оцінювання впливу vk експертами-науковцями 

(нові суб’єктивні ймовірності формування інструментів КМУП під дією 

впливів ММУП) 

Класи 

інструментів 

КМУП 

 

Коефіці-

єнт важ-

ливості 

для про-

ектного 

управління 

Ймовірні-

сть форму-

вання інс-

трументів 

КМУП без 

впровадже

ння КМУП 

Експерти 

𝐸1 … 𝐸𝑖 … 𝐸𝑚𝑛
 

Технічні  1 𝑝0,1 𝑒1,1(𝑣𝑘) … 𝑒1,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑒1,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

Фінансові  2 𝑝0,2 𝑒2,1(𝑣𝑘) … 𝑒2,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑒2,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

Методологічні 3 𝑝0,3 𝑒3,1(𝑣𝑘) … 𝑒3,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑒3,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

Організаційні 4 𝑝0,4 𝑒4,1(𝑣𝑘) … 𝑒4,𝑖(𝑣𝑘) … 𝑒4,𝑚𝑛
(𝑣𝑘) 

 

По різниці між наведеним у таблицях 4.12 і 4.13 ймовірностями (після 

впливів та до впливів ММУП) визначимо величину самого впливу на 

формування інструменту КМУП: 

 

𝑑𝑖,𝑗(𝑣𝑘) =

{
 
 

 
 
𝑒𝑖,𝑗(𝑣𝑘) ⋅ (1 − 𝑝0,𝑗)

(1 − 𝑒𝑖,𝑗(𝑣𝑘)) ⋅ 𝑝0,𝑗
− 1, 𝑒𝑖,𝑗(𝑣𝑘) ≥ 𝑝0,𝑗 

1 −
(1 − 𝑒𝑖,𝑗(𝑣𝑘)) ⋅ 𝑝0,𝑗
𝑒𝑖,𝑗(𝑣𝑘) ⋅ (1 − 𝑝0,𝑗)

,  𝑒𝑖,𝑗(𝑣𝑘) < 𝑝0,𝑗

, 

 

(4.8) 

  

де 𝑑𝑖,𝑗(𝑣𝑘) – величина впливу vk на  можливість формування інструменту 

КМУП Ij., висловлена i-м експертом. 

Тепер визначимо суму всіх впливів по всім експертам науковцям 

𝑑0,𝑗̿̿ ̿̿ ̿ =
∑ ∑ 𝑑𝑖,𝑗(𝑣𝑘)∙𝛼𝑖

наук𝑚наук
𝑖=1

𝑞
𝑘=1

𝑞∙∑ 𝛼𝑖
наук𝑚наук

𝑖=1

,  
(4.9) 
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де 𝑑0,𝑗̿̿ ̿̿ ̿ – оцінка експертами- впливу на можливість формування 

інструменту КМУП Ij. 

Загальний вплив визначимо як середнє значення, отриманих в (4.9), та в 

(4.7). 

𝐷0,𝑗 =
𝑑0,𝑗̅̅ ̅̅ ̅+𝑑0,𝑗̿̿ ̿̿ ̿

2
,  

(4.10) 

де 𝐷0,𝑗 – оцінка експертами-практиками і експертами-науковцями 

впливу на можливість формування інструменту КМУП Ij. 

Знаючи початкову суб’єктивну ймовірність формування інструменту 

КМУП та величину впливу, можна оцінити її нове значення з (3.10) 

(табл.4.14):  

𝑝0,𝑗 =

𝑝0,𝑗 ⋅ (𝐷0,𝑗 + 1)
𝑝0,𝑗 ⋅ 𝐷0,𝑗 + 1

− 1,𝐷0,𝑗 ≥ 0

1 −
𝑝0,𝑗

1 − 𝑝0,𝑗 ⋅ 𝐷0,𝑗 − 𝐷0,𝑗
, 𝐷0,𝑗 < 0

, 

 

(4.11) 

  

де 𝑝0,𝑗 – спільна оцінка експертами-науковцями та практиками 

ймовірності формування інструменту КМУП Ij. 

 

Таблиця 4.14 

Нові значення ймовірностей формування інструментів КМУП 

(на основі відображення думки експертів-науковців та експертів-

практиків) 

Класи інструментів 

КМУП 

Нова ймовірність формування інструментів 

КМУП 

Технічні  𝑝0,1 

Фінансові  𝑝0,2 

Методологічні 𝑝0,3 

Організаційні 𝑝0,4 
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4.3. Приклад управління впливами ММУП на формування КМУП 

 

Розглянемо реалізацію експертного методу управління впливами 

ММУП на формування КМУП на прикладі ТОВ TUTKOVSKY Для 

підприємства, основними параметрами проекту було обрано: роботу трудових 

ресурсів, тривалість проекту, вартість управління проектом, ефективність 

управління та якість управління. 

1. Визначення складу експертів. У таблицях 4.15. та 4.16 представлено 

результати взаємних оцінок експертів. 

За формулою 4.1. визначимо коефіцієнти компетентності експертів, 

результати представлені в таблицях 4.17 – 4.18  

Із представлених таблиць встановлено, що в експертну групу потрапило 

mп=4 та mн=3 експерти.  

Розрахунок величини впливу експертів на кінцеве рішення для деяких 

інструментів КМКП представлено в таблицях 4.19 – 4.20. 

2. Визначення початкової суб’єктивної ймовірності формування 

інструментів КМУП без дії впливів ММУП.  

Результати отриманих експертних початкових значень (до 

впровадження КМУП) суб’єктивних ймовірностей формування інструментів 

КМУП без дії впливів ММУП представлено в таблиці 4.21. 

За формулою 4.4 визначимо експертну середньозважену ймовірність 

формування інструментів КМУП без дії впливів ММУП. Результати занесемо 

в таблицю 4.22. 
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Таблиця 4.15 

Матриця взаємних оцінок класу експертів-практиків   

Екс- 

перти 

Пот. 

експ. 1 

Пот. 

експ 2 

Пот. 

експ 3 

Пот. 

експ 4 

Пот. 

експ 5 

Пот. 

експ 6 

Пот. 

експ 7 

Пот. 

експ 8 

Пот. 

експ 1 

– 1 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 

Пот. 

експ 2 

1 – 0,8 1 0,9 0,7 0,6 0,8 

Пот. 

експ 3 

1 0,9 – 0,9 0,5 0,8 0,6 0,5 

Пот. 

експ 4 

0,8 0,8 1 – 0,6 0,9 0,9 0,8 

Пот. 

експ 5 

0,4 0,3 0,5 0,4 – 0,6 0,7 0,4 

Пот. 

експ 6 

0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 – 0,5 0,4 

Пот. 

експ 7 

0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 

Пот. 

експ 8 

0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 – 
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Таблиця 4.16 

Матриця взаємних оцінок класу експертів-науковців   

Експерти Пот. 

експ. 1 

Пот. 

експ 2 

Пот. 

експ 3 

Пот. 

експ 4 

Пот. 

експ 5 

Пот. 

експ 6 

Пот. 

експ 7 

Пот. 

експ 8 

Пот. експ 

1 
– 1 1 0,8 0,6 0,7 1 0,9 

Пот. експ 

2 
0,9 – 0,9 1 0,8 0,9 1 0,6 

Пот. експ 

3 
0,9 0,8 – 0,9 0,8 0,6 0,9 1 

Пот. експ 

4 
0,8 0,4 0,4 – 0,5 0,4 0,4 0,7 

Пот. експ 

5 
0,5 0,4 0,7 0,4 – 0,6 0,8 0,5 

Пот. експ 

6 
0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 – 0,4 0,5 

Пот. експ 

7 
0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 – 0,5 

Пот. експ 

8 
0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 – 

 

Таблиця 4.17 

Коефіцієнти компетентності потенційних класу експертів-практиків  

 

 
Пот. 

експ. 1 

Пот. 

експ 2 

Пот. 

експ 3 

Пот. 

експ 4 

Пот. 

експ 5 

Пот. 

експ 6 

Пот. 

експ 7 

Пот. 

експ 8 

Значення 

коефіцієнту 

компетентності 

0,74 0,68 0,62 0,68 0,43 0,46 0,48 0,43 

Перевищує 

порогове 

значення 0,5? 

Так Так Так Так Ні Ні Ні Ні 
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Таблиця 4.18 

Коефіцієнти компетентності потенційних класу експертів-науковців (ан) 

 

Потен

ційний 

експер

т 1 

Потенці

йний 

експерт 

2 

Потенці

йний 

експерт 

3 

Потенці

йний 

експерт 

4 

Потенці

йний 

експерт 

5 

Потенці

йний 

експерт 

6 

Потенці

йний 

експерт 

7 

Потенці

йний 

експерт 

8 

Значення 

коефіцієн-

ту 

компетентн

ості 

0,7 0,71 0,69 0,46 0,49 0,45 0,42 0,46 

Перевищує 

порогове 

значення 

0,5? 

Так Так Так Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Таблиця 4.19 

Величина впливу експертів-практиків на кінцеве рішення  

  
Експерт 

1 

Експерт 

2 

Експерт 

3 

Експерт 

4 

Значення коефіцієнту 

компетентності 
0,74 0,68 0,62 0,68 

Величина впливу експерта 𝛼𝑧
практ

 0,24 0,18 0,12 0,18 

 

Таблиця 4.20 

Величина впливу експертів-науковців на кінцеве рішення  

 

  Експерт 1 Експерт 2 Експерт 3 

Значення коефіцієнту 

компетентності 
0,7 0,71 0,69 

Величина впливу експерта 

𝛼𝑧
наук

 
0,2 0,21 0,19 
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Таблиця 4.21 

Результати експертного оцінювання (mн+mп) початкових значень (до 

впровадження КМУП) суб’єктивних ймовірностей формування 

інструментів КМУП 

Інструменти КМУП Суб’єктивна ймовірність 

Експерти-практики Експерти-науковці 

1 2 3 4 1 2 3 

Цілепокладання та ціледосягнення 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Аналізу 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 

Планування 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 

Контролю 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 

Закупівель  0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  

 

Таблиця 4.22 

Середньозважена ймовірність формування інструментів КМУП без дії 

впливів ММУП 

Інструменти КМУП Ймовірність формування інструментів КМУП 

без дії впливів ММУП 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 
0,23 

Аналізу 
0,25 

Планування 
0,36 

Контролю 
0,26 

Закупівель  
0,17 

 

3. Визначення величини впливу на ймовірність формування інструментів 

КМУП під дією впливів ММУП. Для визначення величини впливу, на 

ймовірність формування інструментів КМУП під дією впливів ММУП, 

експерти вказували величину покращення чи погіршення ситуації з 
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впровадженням цих інструментів, відповідно значення «0» відображає не 

змінну ситуацію в проекті, «1» – ситуація покращиться, «-1» – погіршиться 

ситуація в проекті. Приклад результатів відповідей експертів зміни ситуації в 

проекті впровадження КМУП залежно від внутрішнього впливу – впливу 

методів і засобів комунікації, відображено в таблиці 4.23. Результати 

експетного оцінювання зовнішнього впливу, а саме, впливу постійної 

організації в проекті представлено у таблицях 4.24.  

Нові значення суб’єктивних ймовірностей формування інструментів 

КМУП, розраховані за формулою 4.5 (визначені експертами-практиками) 

представлені в таблиці 4.25. 

 

Таблиця 4.23 

Результати експертного оцінювання впливу методів і засобів комунікації 

експертами-практиками на можливість формування інструментів КМУП 

(покращення та погіршення ситуації в проекті впровадження КМУП, 

залежно від дії впливів) 

Інструменти КМУП Ймовірність 

формування 

інструментів 

КМУП без дії 

впливів ММУП 

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 0,23 

0 0 0 1 

Аналізу 0,24 1 1 0 1 

Планування 0,37 0 1 0 1 

Контролю 0,27 1 0 1 0 

Закупівель  0,17 0 1 0 1 
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Таблиця 4.24 

Результати експертного оцінювання впливу постійної організації 

експертами-практиками на можливість формування інструментів КМУП 

Інструменти КМУП Ймовірність 

формування 

інструментів КМУП 

без дії впливів 

ММУП 

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 
0,23 

1 1 1 1 

Аналізу 
0,24 

1 0 1 1 

Планування 
0,37 

0 0 -1 0 

Контролю 
0,27 

-1 -1 0 -1 

Закупівель  
0,17 

0 0 0 1 

 

Таблиця 4.25 

Нові значення суб’єктивних ймовірностей формування інструментів 

КМУП 

Інструменти КМУП Суб’єктивна ймовірність експертів-

практиків 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 
0,61 

Аналізу 
0,64 

Планування 
0,53 

Контролю 
0,47 

Закупівель  
0,57 

 

У таблиці 4.25 відображено значення, отримані від експертів-практиків, 

щодо нових ймовірностей формування інструментів КМУП залежно від дії 
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всіх впливів. Ці ймовірності дають можливість по формулі (4.7) визначити 

величину впливу методів і засобів комунікації та впливу постійної організації 

на інструменти КМУП. Результати розрахунку цього впливу (по формулі 4.7) 

представлено у таблиці 4.26. 

Таблиця 4.26 

Вплив на формування інструментів КМУП, визначений експертами-

практиками 

Інструменти КМУП Вплив на формування інструментів 

КМУП 

Цілепокладання та ціледосягнення 
4,37 

Аналізу 
4,48 

Планування 
1,03 

Контролю 
1,49 

Закупівель  
5,28 

 

4. Визначення результату впливів на проект впровадження КМУП 

експертами-науковцями. У таблиці 4.28 відображено значення, отримані від 

експертів-практиків, щодо зміни ймовірностей формування інструментів 

КМУП залежно від дії впливу методів і засобів комунікації та впливу 

постійної організації. Результати експертного оцінювання науковцями щодо 

впливу методів і засобів комунікації та впливу постійної організації на 

можливість формування інструментів КМУП представлено у таблиці 4.27 – 

4.28. 

Середньозважену ймовірність формування інструментів КМУП під дією 

впливів ММУП розрахуємо за формулою 4.8 (табл. 4.29). 

Тепер по формулі 4.9 розрахуємо величину впливу на можливість 

формування інструментів КМУП. Результати занесемо в таблицю 4.30. 
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Таблиця 4.27 

Результати експертного оцінювання впливу методів і засобів комунікації 

експертами-науковцями (нові суб’єктивні ймовірності формування 

інструментів КМУП під дією впливів ММУП) 

Інструменти КМУП Ймовірність формування 

інструментів КМУП без 

впливу ММУП, 𝑝0,𝑗
𝑏  

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 
0,23 

0,3 0,3 0,3 

Аналізу 
0,25 

0,4 0,5 0,4 

Планування 
0,36 

0,4 0,4 0,5 

Контролю 
0,26 

0,4 0,3 0,4 

Закупівель  
0,17 

0,3 0,4 0,3 

 

Розрахуємо вплив, виходячи з думок науковців та практиків (4.10) 

(табл.4.31). 

Знаючи початкову суб’єктивну ймовірність формування інструментів 

КМУП під дією впливів ММУП та середній вплив оцінимо нові значення цих 

ймовірностей (формула 4.11) (табл.4.32). 

Як видно з таблиці 4.32 наведені впливи приведуть до впровадження 

інструментів цілепокладання та ціледосягнення та аналізу, можливо, ще 

закупівель.  Інші інструменти впроваджені не будуть. 
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Таблиця 4.28 

Результати експертного оцінювання впливу постійної організації 

експертами-науковцями 

(нові суб’єктивні ймовірності формування інструментів КМУП під дією 

впливів ММУП) 

Інструменти КМУП Ймовірність формування 

інструментів КМУП без впливу 

ММУП, 𝑝0,𝑗 

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 
0,23 

0,7 0,6 0,7 

Аналізу 
0,25 

0,6 0,7 0,7 

Планування 
0,36 

0,4 0,3 0,4 

Контролю 
0,26 

0,3 0,3 0,2 

Закупівель  
0,17 

0,3 0,3 0,3 

 

Таблиця 4.29 

Дія ММУП з врахуванням та без врахування впливів 

Інструменти КМУП Без впливів Вплив 

методів і 

засобів 

комунікації  

Вплив постійної 

організації 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 
0,23 0,46 5,94 

Аналізу 
0,25 1,39 5,27 

Планування 
0,36 0,39 0,03 

Контролю 
0,26 0,64 0,00 

Закупівель  
0,17 1,45 1,05 
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Таблиця 4.30 

Величини впливу ММУП на формування інструментів КМУП 

Інструменти КМУП 

Вплив 

методів і 

засобів 

комунікації  

Вплив 

постійної 

організації 
Загальний вплив 

(формула 4.9) 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 
0,46 5,94 6,4 

Аналізу 
1,39 5,27 6,66 

Планування 
0,39 0,03 0,42 

Контролю 
0,64 0,00 0,64 

Закупівель  
1,45 1,05 2,53 

 

Таблиця 4.31 

Середній вплив ММУП на формування інструментів КМУП 

Інструменти КМУП 

Вплив 

визначений 

практиками 

(з.табл.4.26) 

Вплив 

визначений 

науковцями 

Середній вплив 

(формула 4.10) 

Цілепокладання та 

ціледосягнення 4,37 6,4 5,39 

Аналізу 4,48 6,66 5,57 

Планування 1,03 0,42 0,73 

Контролю 1,49 0,64 1,07 

Закупівель  5,28 2,53 3,91 
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4.4. Метод підбору впливів ММУП на формування КМУП 

 

При формуванні КМУП доцільно оцінити і порівняти всі можливі 

комбінації впливів ММУП на процес формування інструментів КМУП та 

відібрати ті впливи, які забезпечують максимізацію виразу 4.1. 

Таблиця 4.32 

Середньозважена ймовірність формування інструментів КМУП під дією 

впливів ММУП 

Інструменти КМУП Початкове 

значення 

Середній 

вплив 

Кінцеве 

значення 

Цілепокладання та ціледосягнення 
0,23 5,39 0,66 

Аналізу 
0,25 5,57 0,69 

Планування 
0,36 0,73 0,49 

Контролю 
0,26 1,07 0,42 

Закупівель  
0,17 3,91 0,50 

 

Звичайно, у процесі оцінки виявляться як негативні, так і позитивні 

впливи на формування КМУП, які можуть проявлятись як кількісно, так і 

якісно. Позитивні впливи – цільова функція (4.1) збільшується, негативні – 

зменшується. Така оцінка може базуватися на переборі впливів з розрахунком 

їх дії на впровадження інструментів КМУП у відповідності з виразом (4.1). 

Інтегруючи наведені в підрозділах 4.2 – 4.3 методи оцінки ймовірностей, 

формування інструментів КМУП під дією впливів ММУП, опишемо 

узагальнений метод підбору раціональних впливів ММУП на формування 

КМУП [225]. Такий підбір виконується наступними кроками: 

1. Визначення коефіцієнту важливості інструментів КМУП (табл.4.1). 

2. Формування групи експертів (таблиці 4.3-4.8, формули 4.2-4.3). 

3. Формування множини керованих впливів Vd. 
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4. Експертна оцінка ймовірності формування інструментів КМУП без 

застосування ММУП (без впливів ММУП) (заповнення таблиці 4.9).  

5. Розрахунок ймовірності формування інструментів КМУП без 

застосування ММУП (по формулі 4.4).  

6. Перебір впливів 𝑣𝑗 ∈ 𝑉𝑑 , 𝑗 = 1, 𝑞̅̅ ̅̅̅. Розрахунок нової ймовірності 

формування інструментів КМУП (під дією впливу) (формула 4.11). 

Заповнення таблиці 4.14. 

7. Розрахунок значення цільової функції 4.1 по отриманим 

ймовірностям впровадження інструментів КМУП (по таблиці 4.14). 

8. Якщо значення цільової функції більше 0 – відбір впливу. 

9. Завершення розрахунку. 

Для застосування наведеного методу, який інтегрує наведені в 

підрозділах 4.2-4.3 методи визначення суб’єктивних ймовірностей 

формування інструментів КМУП необхідно знати важливість інструментів 

КМУП. Питанню розрахунку важливості інструментів КМУП для умов 

конкретного підприємства буде присвячено наступний розділ дисертації. 

 

Висновки до 4-го розділу 

 

1. Виокремлено технічні, фінансові, методологічні та організаційні 

класи інструментів КМУП. Введено поняття коефіцієнта важливості 

інструменту КМУП для проектного управління. Показано, що формування та 

функціонування наведених класів інструментів залежить від впливів ММУП. 

Встановлено, що кожен інструмент КМУП може бути отриманий з деякою 

ймовірністю, значення якої залежить від впливів ММУП. 

2. Розроблено модель формування КМУП під впливом ММУП, яка 

дозволяє встановити зміни в ймовірностях отримання інструментів КМУП. 

Запропоновано цільову функцію оцінки змін у ймовірностях отримання 

інструментів КМУП. Показано, що позитивні впливи ММУП на процес 
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формування інструментів КМУП призведуть до збільшення її значення, 

негативні – до зменшення.  

3. Запропоновано експертний метод отримання інформації про 

початкові ймовірності формування інструментів КМУП та експертний метод 

отримання інформації про вплив ММУП на інструменти КМУП, який 

дозволяє: визначити склад експертів, розбитий на дві групи – практиків та 

науковців та розрахувати коефіцієнт впливу кожного відібраного експерта на 

рішення; визначити початкову (без впливу ММУП) ймовірність формування 

класів інструментів КМУП; визначити величини впливу компонентами 

ММУП на підбір інструментів КМУП. Для кожної експертної групи 

запропоновано розрахунок: середньозваженої ймовірність формування 

інструментів КМУП під дією впливу, спільної експертної оцінки можливості 

формування інструментів КМУП, величину самого впливу на формування 

інструменту КМУП та суми всіх впливів. Представлено розрахунок 

загального впливу та спільної оцінки експертами-науковцями та експертами-

практиками ймовірності формування інструменту КМУП. 

4. Представлено приклад управління впливами ММУП на формування 

КМУП. У якості інструментів було обрано: цілепокладання та ціледосягнення, 

аналіз, планування, контроль, закупівлі. Встановлено, що впливи ММУП в 

заданих умовах дадуть можливість впровадити інструменти планування 

проектів. Інші інструменти впровадженні не будуть. 

5. Розроблений метод підбору впливів ММУП на формування КМУП, 

який базується на: визначенні коефіцієнту важливості інструментів КМУП; 

формуванні групи експертів, формуванні множини керованих впливів Vd, 

експертній оцінці ймовірності формування інструментів КМУП без 

застосування ММУП (без впливів ММУП) та розрахунку ймовірності 

формування інструментів КМУП, розрахунку нової ймовірності формування 

інструментів КМУП (під дією впливів), розрахунку значення цільової функції 

впровадження інструментів КМУП.  
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6. Результати досліджень опубліковані в: [225], [250], [251], [252], 

[253], [254], [255] , [256].  
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РОЗДІЛ 5 

УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ КОНКРЕТИЗОВАНОЇ 

МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕТАМИ 

 

У попередньому розділі було розглянуто впливи ММУП на формування 

інструментів КМУП. По суті були розроблені моделі і метод, які дозволяють 

підібрати таку конфігурацію ММУП, яка дасть потрібні для управління 

проектами інструменти КМУП. Але не було розв’язане ключове завдання. Які 

саме інструменти КМУП потрібні для проектно-орієнтованого підприємства. 

Ці інструменти повинні максимізувати ефективність управління проектами, 

зменшувати втрати від нераціональних рішень по проектам, давати максимум 

потрібної для менеджерів інформації. Розглянемо рішення цієї задачі, 

виходячи з вже розроблених в попередніх розділах моделей ММУП. 

 

5.1. Модель проектного управління з використанням інструментів 

КМУП 

 

Основною задачею інструментів КМУП – позитивно вплинути на 

параметри проекту. А саме на: роботу трудових ресурсів, стабільність 

команди проекту, правильні рішення керівництва, задоволеність зацікавлених 

сторін, успішність інтеграції зацікавлених сторін, незмінність початкового 

змісту проекту, збільшення тривалості проекту, збільшення вартості проекту, 

досягнення необхідного рівня якості, достовірності, своєчасності та повноти 

інформації [258], доведення до завершення проекту, вплив ризиків, оцінку 

закупівель. 

Якщо зобразити позитивні зміни параметрів проекту через вплив 

інструментів отримаємо: 

𝑝𝑟(І𝑘) > 𝑝𝑟(І𝑘), 
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де 𝑝𝑟(І𝑘) – ймовірність отримати бажане/задовільне значення параметру 

проекту r при використанні інструменту (І𝑘) ; 

𝑝𝑟(І𝑘) – ймовірність отримати бажане/задовільне значення 

параметру проекту r без використання інструменту (І𝑘). 

Задаймося визначенням бажаного/задовільного значень параметрів 

проекту. 

Визначення 5.1. Бажане значення параметру проекту. Значення, яке в 

повній мірі відповідає цінностям стейкхолдерів. 

Визначення 5.2. Задовільне значення параметру проекту. Значення, 

яке не в повній мірі задовільняє стейкхолдерів, але таке, яке вони приймають.  

Аналіз інструментів включає, як кількісні методи, так і якісні. Коли не 

може бути встановлений прямий зв´язок між параметрами та інструментами, 

варто враховувати непряму дію інструментів. Тому, необхідно розробити 

параметри проекту, які охоплюють сукупність управління проектами в 

цілому, виокремити найбільш впливові інструменти у відповідності із кожним 

параметром проекту (табл. 5.1), при виконанні яких може бути досягнуте 

бажане/задовільне значення параметра, а також наслідків його дії.  

Із наведених в таблиці 5.1 інструментів доцільно вибрати такі, які 

забезпечать отримання бажаних чи задовільних значень параметрів проекту 

впровадження КМУП із найвищою ймовірністю та забезпечать 

функціонування моделі проектного управління з використанням інструментів 

КМУП. Але для вирішення цієї задачі необхідно : 

1. На основі статистичних досліджень виокремити та формалізувати 

інструменти КМУП, які функціонують на практиці підприємства. 

2. Встановити ймовірність забезпечення бажаних та задовільних 

значень параметрів проекту впровадження КМУП. 

3. Представити модель зміни задовільних значень параметрів проекту 

на бажане з використанням інструментів КМУП. 
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Таблиця 5.1 

Використання інструментів КМУП для покращення параметрів проектів 

Параметри 

проекту 

Технічні інструменти 

КМУП 

Фінансові інструменти 

КМУП 

Методологічні 

інструменти КМУП 

Організаційні 

інструменти КМУП 

1 2 3 4 5 

Робота 

трудових 

ресурсів 

Програмні засоби для: 

ієрархічної онлайн 

роботи команди 

проекту з планом та 

результатами 

проекту;  контролю 

тайм-менеджменту 

команди проекту 

 

Система премій та 

штрафних санкцій 

Система регламентів 

щодо роботи трудових 

ресурсів, які не 

перечать їх правам та 

свободам 

Проведення навчання 

Стабільність 

команди 

проекту 

Програмні засоби для: 

тестування підбору 

персоналу 

Система премій за 

досвід у проектах 

Система регламентів 

щодо роботи трудових 

ресурсів, які не 

перечать їх правам та 

свободам 

 

Забезпечення кар’єрного 

зростання у 

відповідності із 

виконавською 

дисципліною 
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Таблиця 5.1 (продовження) 

1 2 3 4 5 

Збільшення 

тривалості 

проекту 

Програмні засоби для: 

ієрархічної онлайн 

роботи команди 

проекту з планом та 

результатами проекту;  

контролю тайм-

менеджменту команди 

проекту 

Система штрафів за 

невчасність 

виконання проекту 

Система регламентів 

збільшення/зменшення 

тривалості проекту 

Наради, можливість  

аутсорсингу, 

бенчмаркінгу 

Збільшення 

вартості 

проекту  

Програмні засоби для: 

Ієрархічної онлайн 

роботи команди 

проекту з планом та 

результатами проекту;  

контролю витрат на 

проект 

Система штрафів за 

перевищення 

бюджету проекту 

Система регламентів 

збільшення/зменшення 

вартості проекту 

Наради, можливість  

аутсорсингу, 

бенчмаркінгу 
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Таблиця 5.1 (закінчення) 

1 2 3 4 5 

Досягнення 

необхідного 

рівня якості  

Програмні засоби для: 

аналітики споживчої 

необхідності проекту 

Система премій та 

штрафів за 

дотриманні/не 

дотримання якості 

проекту 

Система регламентів 

якості проекту 

Наради 

Вплив ризиків Програмні засоби для: 

аналітики ризикових 

подій проекту 

Закладання 

зацікавленими 

сторонами в бюджет 

ризиків  

Система регламентів, 

щодо дій при настання 

ризикових подій 

Моніторинг та контроль 

командою проекту 

ризикових подій, 

наради, експертні 

оцінки 

Оцінка 

закупівель 

Програмні засоби для: 

проведення відкритих 

закупівель 

Підтримка систем 

проведення 

відкритих закупівель 

та система 

преміювання після 

аналізу зекономлених 

коштів ввід 

закупівель  

Система регламентів 

здійснення закупівель, 

управління 

інформаційним 

середовищем КМУП 

Створення відділів, 

аудиту закупівель 
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4. Розробити модель проектного управління з використанням інструментів 

КМУП, яка дозволить розробити раціональну стратегію реалізації інструментів 

управління проектами підприємства. 

Опишемо можливість досягнення бажаного чи задовільного значення 

параметрів проектів та програм підприємства ймовірностями. Ці ймовірності 

можна отримати або на основі статистики, або на основі експертних оцінок. 

Ймовірності бажаного 𝑝𝑏  та задовільного 𝑝𝑧  значень параметрів проектів та 

програм підприємства можна представити у вигляді таблиці (табл. 5.2.). 

 

Таблиця 5.2  

Початкова (до впровадження КМУП) ймовірність значень параметрів  

Параметри проекту Ймовірність 

Бажаного 

значення 

Задовільного 

значення 

Робота трудових ресурсів 𝑝0,1
𝑏  𝑝0,1

𝑧  

Стабільність команди проекту 𝑝0,2
𝑏  𝑝0,2

𝑧  

Правильні рішення керівництва 𝑝0,3
𝑏  𝑝0,3

𝑧  

Задоволеність зацікавлених сторін 𝑝0,4
𝑏  𝑝0,4

𝑧  

Успішність інтеграції зацікавлених сторін 𝑝0,5
𝑏  𝑝0,5

𝑧  

Незмінність початкового змісту проекту 𝑝0,6
𝑏  𝑝0,6

𝑧  

Збільшення тривалості проекту 𝑝0,7
𝑏  𝑝0,7

𝑧  

Збільшення вартості проекту  𝑝0,8
𝑏  𝑝0,8

𝑧  

Досягнення необхідного рівня якості  𝑝0,9
𝑏  𝑝0,9

𝑧  

Достовірність, своєчасність і повнота інформації 𝑝0,10
𝑏  𝑝0,10

𝑧  

Доведення до завершення проекту 𝑝0,15
𝑏  𝑝0,15

𝑧  

Вплив ризиків 𝑝0,16
𝑏  𝑝0,16

𝑧  

Оцінка закупівель 𝑝0,17
𝑏  𝑝0,17

𝑧  
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Дія інструментів призведе до змін в ймовірностях формування бажаного чи 

задовільного значення параметрів проектів підприємства. Ці зміни призведуть до 

корегування значень представлених у таблиці 5.2 та утворять нові таблиці 

бажаних (табл. 5.3) та задовільних (табл. 5.4) значень параметрів проекту. 

 

Таблиця 5.3 

Ймовірність бажаного значення параметрів проектів з врахуванням 

використання інструментів КМУП 

Параметри проекту Бажане 

 значення 

Інструменти 

І1 І2 … Іn 

Робота трудових ресурсів 𝑝0,1
𝑏  𝑝1,1

𝑏  𝑝2,1
𝑏   𝑝𝑛,1

𝑏  

Команда проекту 𝑝0,2
𝑏  𝑝1,2

𝑏  𝑝2,2
𝑏   𝑝𝑛,2

𝑏  

Рішення керівництва 𝑝0,3
𝑏  𝑝1,3

𝑏  𝑝2,3
𝑏   𝑝𝑛,3

𝑏  

Задоволеність зацікавлених сторін 𝑝0,4
𝑏  𝑝1,4

𝑏  𝑝2,4
𝑏   𝑝𝑛,4

𝑏  

Інтеграція 𝑝0,5
𝑏  𝑝1,5

𝑏  𝑝2,5
𝑏   𝑝𝑛,5

𝑏  

Зміст 𝑝0,6
𝑏  𝑝1,6

𝑏  𝑝2,6
𝑏   𝑝𝑛6

𝑏  

Тривалість 𝑝0,7
𝑏  𝑝1,7

𝑏  𝑝2,7
𝑏   𝑝𝑛,7

𝑏  

Вартість  𝑝0,8
𝑏  𝑝1,8

𝑏  𝑝2,8
𝑏   𝑝𝑛,8

𝑏  

Якість  𝑝0,9
𝑏  𝑝1,9

𝑏  𝑝2,9
𝑏   𝑝𝑛,9

𝑏  

Комунікації 𝑝0,10
𝑏  𝑝1,10

𝑏  𝑝2,10
𝑏   𝑝𝑛,10

𝑏  

Вартість управління 𝑝0,11
𝑏  𝑝1,11

𝑏  𝑝𝑏2,11  𝑝𝑛,11
𝑏  

Ефективність управління 𝑝0,12
𝑏  𝑝1,12

𝑏  𝑝2,12
𝑏   𝑝𝑛,12

𝑏  

Якість управління  𝑝0,13
𝑏  𝑝1,13

𝑏  𝑝2,13
𝑏   𝑝𝑛,13

𝑏  

Конфлікти 𝑝0,14
𝑏  𝑝1,14

𝑏  𝑝2,14
𝑏   𝑝𝑛,14

𝑏  

Загроза реалізуємості 𝑝0,15
𝑏  𝑝1,15

𝑏  𝑝2,15
𝑏   𝑝𝑛,15

𝑏  

Ризики 𝑝0,16
𝑏  𝑝1,16

𝑏  𝑝2,16
𝑏   𝑝𝑛,16

𝑏  

Закупівлі 𝑝0,17
𝑏  𝑝1,17

𝑏  𝑝2,17
𝑏   𝑝𝑛,17

𝑏  

 



227 

Таблиця 5.4  

Ймовірність задовільного значення параметрів проектів з 

врахуванням використання інструментів КМУП 

Параметри проекту Задовільне 

 значення 

Інструменти 

І1 І2 … Іn 

Робота трудових ресурсів 𝑝0,1
𝑧  𝑝1,1

𝑧  𝑝2,1
𝑧   𝑝𝑛,1

𝑧  

Команда проекту 𝑝0,2
𝑧  𝑝1,2

𝑧  𝑝2,2
𝑧   𝑝𝑛,2

𝑧  

Рішення керівництва 𝑝0,3
𝑧  𝑝1,3

𝑧  𝑝2,3
𝑧   𝑝𝑛,3

𝑧  

Задоволеність зацікавлених сторін 𝑝0,4
𝑧  𝑝1,4

𝑧  𝑝2,4
𝑧   𝑝𝑛,4

𝑧  

Інтеграція 𝑝0,5
𝑧  𝑝1,5

𝑧  𝑝2,5
𝑧   𝑝𝑛,5

𝑧  

Зміст 𝑝0,6
𝑧  𝑝1,6

𝑧  𝑝2,6
𝑧   𝑝𝑛,6

𝑧  

Тривалість 𝑝0,7
𝑧  𝑝1,7

𝑧  𝑝2,7
𝑧   𝑝𝑛,7

𝑧  

Вартість  𝑝0,8
𝑧  𝑝1,8

𝑧  𝑝2,8
𝑧   𝑝𝑛,8

𝑧  

Якість  𝑝0,9
𝑧  𝑝1,9

𝑧  𝑝2,9
𝑧   𝑝𝑛9

𝑧  

Комунікації 𝑝0,10
𝑧  𝑝110

𝑧  𝑝210
𝑧   𝑝𝑛,10

𝑧  

Вартість управління 𝑝0,11
𝑧  𝑝1,11

𝑧  𝑝2,11
𝑧   𝑝𝑛,11

𝑧  

Ефективність управління 𝑝0,12
𝑧  𝑝1,12

𝑧  𝑝2,12
𝑧   𝑝𝑛,12

𝑧  

Якість управління  𝑝0,13
𝑧  𝑝1,13

𝑧  𝑝2,13
𝑧   𝑝𝑛,13

𝑧  

Конфлікти 𝑝0,14
𝑧  𝑝1,14

𝑧  𝑝2,14
𝑧   𝑝𝑛,14

𝑧  

Загроза реалізуємості 𝑝0,15
𝑧  𝑝1,15

𝑧  𝑝2,15
𝑧   𝑝𝑛,,15

𝑧  

Ризики 𝑝0,16
𝑧  𝑝1,.16

𝑧  𝑝2,16
𝑧   𝑝𝑛,16

𝑧  

Закупівлі 𝑝0,17
𝑧  𝑝1,17

𝑧  𝑝2,17
𝑧   𝑝𝑛,17

𝑧  

 

Наведені таблиці, якщо вони будуть наповнені конкретними значеннями 

можуть стати основою для вибору тих інструментів КМУП, які забезпечать 

отримання бажаних чи задовільних значень параметрів проектів з найвищою 

ймовірністю. По суті, вони стануть основою управління процесом впровадження 
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КМУП в умовах, які відображені в таблиці 5.1. Але для вирішення цієї задачі 

необхідно: 

1.Наповнити наведені таблиці конкретними значеннями. 

2.Розробити метод управління проектами підприємства, який дозволить на 

основі представленої в табл.5.1-табл.5.3 інформації розробити раціональну 

стратегію використання інструментів КМУП в процесі управління проектами. 

Для наповнення табл.5.2-5.4 конкретними даними використаємо експертний 

метод для отримання суб’єктивних ймовірностей, що визначатимуть можливість 

отримання потрібних значень параметрів проекту з використанням інструментів 

КМУП на впровадження КМУП. 

 

5.2. Експертний метод отримання інформації про величину впливу 

інструментів КМУП на проекти та програми підприємства 

 

Для вирішення цієї здачі можна використовувати експертні методи. 

Детально вони розглянуті в розділі 4 [259]. Але враховуючи, що проектів і 

програм на підприємствах реалізується багато, накопичується різноманітна 

інформація про їх успішність, можна використати статистичні методи для оцінки 

величини впливу інструментів КМУП на проекти та програми підприємства. 

Розглянемо це питання. 

 

5.2.1. Оцінювання початкової ймовірності значень параметрів проектів 

та програм підприємства 

 

Для отримання інформації про суб’єктивні ймовірності впливів 

інструментів КМУП на параметри проекту потрібно отримати початкові (до 

реалізації інструментів) ймовірності значень параметрів проекту (параметри 

проекту представлені у табл. 5.1) та ймовірності з використанням впливу 

інструментів КМУП. На основі узагальненої оцінки експертів інструментів 

КМУП на параметри проекту будемо робити висновок про їх використання в 
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процесі управління проектами та програмами підприємства. Для отримання цієї 

інформації доцільно використовувати колективне експертне оцінювання, яке 

враховує думки декількох експертів.  

Оцінювання будемо здійснювати за такими етапами [259]:  

1. Визначення складу експертів будемо реалізовувати за типом, 

представленим у підрозділі 4.2.1. Відповідно, кожен потенційний експерт класу 

(апракт) та класу (анаук) заповнюють відповідні анкети. 

2. Опитування експертів. На даному етапі спочатку визначається початкова 

суб’єктивна ймовірність значень параметрів проекту. Для таблиці 5.2 експерти 

вказують початкову суб’єктивну ймовірність значень параметрів проекту, а саме 

таку, за якої відповідний параметр в повній мірі відповідає цінностям 

стейкхолдерів. 

Результати експертного оцінювання початкових бажаних значень (до 

впровадження КМУП) суб’єктивних ймовірностей параметрів проекту 

представлені в таблиці 5.5, задовільного в таблиці 5.6. 

 

Таблиця 5.5 

Результати експертного оцінювання суб’єктивних ймовірностей отримання 

бажаних значень параметрів проекту без використання інструментів КМУП 

Параметри проекту Експерт 1 … Експерт i … Експерт 

mн+mп 

Робота трудових ресурсів 𝑒0,1
𝑏 (1) … 𝑒0,1

𝑏 (𝑖) … 𝑒0,1
𝑏 (𝑚н

+𝑚п) 

Команда проекту 𝑒0,2
𝑏 (1) … 𝑒0,2

𝑏 (𝑖) … 𝑒0,2
𝑏 (𝑚н

+𝑚п) 

… … … … … … 

Ризики 𝑒0,16
𝑏 (1) … 𝑒0,16

𝑏 (𝑖) … 𝑒0,16
𝑏 (𝑚н

+𝑚п) 

Закупівлі 𝑒0,17
𝑏 (1) … 𝑒0,17

𝑏 (𝑖) … 𝑒0,17
𝑏 (𝑚н

+𝑚п) 
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Таблиця 5.6 

Результати експертного оцінювання суб’єктивних ймовірностей отримання 

задовільних значень параметрів проекту без використання інструментів 

КМУП 

Параметри проекту Експерт 1 … Експерт 

i 

… Експерт 

mн+mп 

Робота трудових ресурсів 𝑒0,1
𝑧 (1) … 𝑒0,1

𝑧 (𝑖) … 𝑒𝑧0,1
𝑧 (𝑚н

+𝑚п) 

Команда проекту 𝑒0,2
𝑧 (1) … 𝑒0,2

𝑧 (𝑖) … 𝑒0,2
𝑧 (𝑚н

+𝑚п) 

… … … … … … 

Ризики 𝑒0,16
𝑧 (1) … 𝑒0,16

𝑧 (𝑖) … 𝑒0,16
𝑧 (𝑚н

+𝑚п) 

Закупівлі 𝑒0,17
𝑧 (1) … 𝑒0,17

𝑧 (𝑖) … 𝑒0,17
𝑧 (𝑚н

+𝑚п) 

 

Тепер знайдемо середньозважену початкову ймовірність отримання 

бажаного та задовільного значення параметрів проекту: 

𝑝0,𝑗
𝑏 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅ 𝑒0,𝑗
𝑏 (𝑖))

𝑚п

𝑖=1 + ∑ (𝛼𝑖
наук

⋅ 𝑒0,𝑗
𝑏 (𝑚𝑛 + 𝑖))

𝑚н

𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

; 

𝑝0,𝑗
𝑧 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅𝑒0,𝑗
𝑧 (𝑖))

𝑚п
𝑖=1 +∑ (𝛼𝑖

наук
⋅𝑒0,𝑗
𝑧 (𝑚𝑛+𝑖))

𝑚н
𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 +∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

,    (5.1) 

де 𝑝0,𝑗
𝑏  – середньозважена початкова ймовірність отримання 

бажаного значення параметру проекту j; 

 𝑝0,𝑗
𝑧  – середньозважена початкова ймовірність отримання 

задовільного значення параметру проекту j. 
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5.2.2. Визначення величини впливу на значення параметрів проекту 

експертами-практиками 

 

Для отримання таблиці впливів інструментів КМУП експерти вказують 

зміну суб’єктивних ймовірностей значень параметрів проектів та програм 

підприємства з врахуванням впливів інструментів КМУП. Збільшуються вони 

(покращиться ситуація в проекті) чи зменшуються (погіршиться) з використанням 

інструментів КМУП. Для цього експерти-практики вказують покращення чи 

погіршення ситуації в проекті, залежно від дії впливу. 

Експерти проставляють значення: 

∀𝑣𝑘 ∈ 𝑉, 𝑦𝑗,𝑖
𝑏 (𝑣𝑘) = {−1,0,1}, 

де 𝑦𝑗,𝑖
𝑏 (𝑣𝑘) = −1 – ситуація погіршиться; 

 𝑦𝑗,𝑖
𝑏 (𝑣𝑘) = 0 – ситуація не зміниться; 

 𝑦𝑗,𝑖
𝑏 (𝑣𝑘) = 1 – ситуація покращиться. 

∀𝑣𝑘 ∈ 𝑉, 𝑦𝑗,𝑖
𝑧 (𝑣𝑘) = {−1,0,1}, 

де 𝑦𝑗,𝑖
𝑧 (𝑣𝑘) = −1 – ситуація погіршиться; 

 𝑦𝑗,𝑖
𝑧 (𝑣𝑘) = 0 – ситуація не зміниться; 

 𝑦𝑗,𝑖
𝑧 (𝑣𝑘) = 1 – ситуація покращиться. 

Результати покращення та погіршення ситуації в проекті відносно бажаного 

значення, залежно від дії інструментів КМУП представлені в таблиці 5.7, 

задовільного у таблиці 5.8. 

Виходячи з введених експертних оцінок результатів впровадження КМУП 

(таблиці 5.6 – 5.7) та враховуючи рівень впливовості цих експертів отримаємо 

спільну експертну оцінку впливу інструменту Іk на параметри проекту:    

𝑠0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

∑ 𝛼𝑖
практ

⋅ ∑ 𝑦𝑗,𝑖
𝑏 (𝐼𝑘)

𝑞
𝑘=1

𝑚п

𝑖=1

𝑚п

; 

𝑠0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

∑ 𝛼𝑖
практ

⋅∑ 𝑦𝑗,𝑖
𝑧 (𝐼𝑘)

𝑞
𝑘=1

𝑚п
𝑖=1

𝑚п
,     (5.2) 

де 𝑠0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) – спільна бажана експертна оцінка впливу інструменту Іk на 
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параметри проекту; 

 𝑠0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – спільна задовільна експертна оцінка впливу інструменту Іk 

на параметри проекту. 

Таблиця 5.7 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту Іk експертами-

практиками 

(покращення та погіршення ситуації в проекті відносно бажаного значення, 

залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри 

проекту 

Бажане 

значення 

Експерти-практики 

𝐸1 … 𝐸𝑖 … 𝐸𝑚𝑛
 

Робота 

трудових 

ресурсів 

𝑝0,1
𝑏  𝑦1,1

𝑏 (І𝑘) … 𝑦1,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑦1,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

Команда 

проекту 

𝑝0,2
𝑏  𝑦2,1

𝑏 (І𝑘) … 𝑦2,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑦2,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

… …  …  …  

 𝑝0,𝑗
𝑏  𝑦𝑗,1

𝑏 (І𝑘) … 𝑦𝑗,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑦𝑗,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

… …  …  …  

Ризики 𝑝0,16
𝑏  𝑦1,16

𝑏 (І𝑘) … 𝑦1,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑦1,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

Закупівлі 𝑝0,17
𝑏  𝑦1,17

𝑏 (І𝑘) … 𝑦1,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑦1,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

 

Перейдемо від значення експертної оцінки впливу, до значення суб’єктивної 

ймовірності зміни параметру проекту (3.10) 

𝛥0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ (𝑠0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) + 1)

𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ 𝑠0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) + 1
− 1, 𝑠0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) ≥ 0

1 −
𝑝0,𝑗
𝑏

1 − 𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ 𝑠0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) − 𝑠0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)

, 𝑠0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) < 0

; 

 

(5.3) 
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𝛥0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅ (𝑠0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) + 1)

𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅ 𝑠0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) + 1
− 1, 𝑠0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) ≥ 0

1 −
𝑝0,𝑗
𝑧

1 − 𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅ 𝑠0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) − 𝑠0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)

, 𝑠0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) < 0

, 

де 𝛥0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) – суб’єктивна бажана ймовірність зміни параметру проекту; 

 𝛥0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – суб’єктивна задовільна ймовірність зміни параметру проекту. 

 

Таблиця 5.8 

Результати експертного оцінювання результату впливу інструменту Іk 

експертами-практиками (покращення та погіршення ситуації в проекті 

відносно задовільного значення, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри 

проекту 

Задовільне 

значення 

Експерти-практики 

𝐸1 … 𝐸𝑖 … 𝐸𝑚𝑛
 

Робота тру-

дових ресурсів 

𝑝0,1
𝑧  𝑦1,1

𝑧 (І𝑘) … 𝑦1,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑦1,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

Команда 

проекту 

𝑝0,2
𝑧  𝑦2,1

𝑧 (І𝑘) … 𝑦2,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑦2,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

… …  …  …  

 𝑝0,𝑗
𝑧  𝑦𝑗,1

𝑧 (І𝑘) … 𝑦𝑗,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑦𝑗,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

… …  …  …  

Ризики 𝑝0,16
𝑧  𝑦1,16

𝑧 (І𝑘) … 𝑦1,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑦1,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

Закупівлі 𝑝0,17
𝑧  𝑦1,17

𝑧 (І𝑘) … 𝑦1,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑦1,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

 

Знаючи суб’єктивну ймовірність зміни параметра проекту та початкові 

бажані та задовільні їх значення, можна оцінити їх нові значення (табл. 5.9):  

𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ 𝛥0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)

𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ 𝛥0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) + (1 − 𝑝0,𝑗
𝑏 ) ⋅ (1 − 𝛥0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘))
; 

𝑝0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅𝛥0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)

𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅𝛥0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)+(1−𝑝0,𝑗
𝑧 )⋅(1−𝛥0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘))
,    (5.4) 
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де 𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) 

– нове значення бажаного значення параметра проекту j; 

 𝑝0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – нове значення задовільного значення параметра проекту j. 

 

Таблиця 5.9 

Нові бажані та задовільні значення параметрів проекту  

(на основі відображення інформації про покращення чи погіршення ситуації в 

проекті, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Бажане значення Задовільне значення 

Робота трудових ресурсів 𝑝0,1
𝑏  𝑝0,1

𝑧  

Команда проекту 𝑝0,2
𝑧  𝑝0,2

𝑧  

… … … 

 𝑝0,𝑗
𝑧  𝑝0,𝑗

𝑧  

… … … 

Ризики 𝑝0,16
𝑧  𝑝0,16

𝑧  

Закупівлі 𝑝0,17
𝑧  𝑝0,17

𝑧  

 

Нові бажані та задовільні значення параметрів проекту дають уявлення про 

те, наскільки впливатиме ММУП на управління проектом впровадження КМУП. 

А значить наскільки успішним буде управління проектами та програмами 

підприємства. Але ці значення формуються експертами-практиками. Порівняємо 

отримані значення з думою експертів-науковців. Розглянемо це питання. 

 

5.2.3. Визначення величини впливу на значення параметрів проекту 

експертами-науковцями 

 

Експерти-науковці вказують зміни бажаного та задовільного значень 

параметрів проекту залежно від дії інструментів КМУП. Бажане та задовільне 

значення параметрів проекту прописані у анкеті. Результати експертного 

оцінювання нової (після використання інструменту Іk) суб’єктивної ймовірності 
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бажаного чи задовільного значення параметру проекту представлено у таблицях 

5.10 та  5.11. 

Таблиця 5.10 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту Іk експертами-

науковцями 

(нові суб’єктивні ймовірності бажаного значення, залежно від дії 

інструментів КМУП) 

Параметри 

проекту 

Бажане 

значення 

Експерти 

𝐸1 … 𝐸𝑖 … 𝐸𝑚𝑛
 

Робота 

трудових 

ресурсів 

𝑝0,1
𝑏  𝑒1,1

𝑏 (І𝑘) … 𝑒1,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑒1,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

Команда 

проекту 
𝑝0,2
𝑏  𝑒2,1

𝑏 (І𝑘) … 𝑒2,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑒2,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

… …  …  …  

 𝑝0,𝑗
𝑏  𝑒𝑗,1

𝑏 (І𝑘) … 𝑒𝑗,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑒𝑗,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

… …  …  …  

Ризики 𝑝0,16
𝑏  𝑒1,16

𝑏 (І𝑘) … 𝑒1,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑒1,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

Закупівлі 𝑝0,17
𝑏  𝑒1,17

𝑏 (І𝑘) … 𝑒1,𝑖
𝑏 (І𝑘) … 𝑒1,𝑚𝑛

𝑏 (І𝑘) 

 

Середньозважена ймовірність отримання бажаного та задовільного значення 

параметрів проекту після впливу інструменту Іk, яка проставляється експертами-

науковцями розраховується за формулами: 

𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ (𝛼𝑖
наук

⋅ 𝑒𝑗,𝑖
𝑏 (І𝑘))

𝑚н

𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

; 

𝑝0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

=
∑ (𝛼𝑖

наук
⋅𝑒𝑗,𝑖
𝑧 (І𝑘))

𝑚н
𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

,  

 

 

(5.5) 

де 
𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

– середньозважена ймовірність отримання бажаного значення 

параметру проекту j після впливу інструменту Іk; 

 𝑝0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  – середньозважена ймовірність отримання задовільного значення 

параметру проекту j після впливу інструменту Іk. 
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Таблиця 5.11 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту Іk експертами-

науковцями 

(нові суб’єктивні ймовірності задовільного значення, залежно від дії 

інструментів КМУП) 

Параметри 

проекту 

Задовільне 

значення 

Експерти 

𝐸1 … 𝐸𝑖 … 𝐸𝑚𝑛
 

Робота 

трудових 

ресурсів 

𝑝0,1
𝑧  𝑒1,1

𝑧 (І𝑘) … 𝑒1,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑒1,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

Команда 

проекту 

𝑝0,2
𝑧  𝑒2,1

𝑧 (І𝑘) … 𝑒2,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑒2,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

… …  …  …  

 𝑝0,𝑗
𝑧  𝑒𝑗,1

𝑧 (І𝑘) … 𝑒𝑗,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑒𝑗,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

… …  …  …  

Ризики 𝑝0,16
𝑧  𝑒1,2

𝑧 (І𝑘) … 𝑒1,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑒1,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

Закупівлі 𝑝0,17
𝑧  𝑒1,13

𝑧 (І𝑘) … 𝑒1,𝑖
𝑧 (І𝑘) … 𝑒1,𝑚𝑛

𝑧 (І𝑘) 

 

По різниці між ймовірностями бажаних та задовільних значень параметрів 

проекту після використання, та до використання інструментів КМУП, визначимо 

величину самого впливу інструменту на цей параметр (3.1): 

𝑑0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

{
  
 

  
 𝑝0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋅ (1 − 𝑝0,𝑗

𝑏 )

(1 − 𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) ⋅ 𝑝0,𝑗

𝑏
− 1, 𝑝0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≥ 𝑝0,𝑗

𝑏  

1 −
(1 − 𝑝0,𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) ⋅ 𝑝0,𝑗
𝑏

𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋅ (1 − 𝑝0,𝑗

𝑏 )

, 𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

< 𝑝0,𝑗
𝑏

; 

𝑑0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

{
 
 

 
 𝑝0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋅ (1 − 𝑝0,𝑗
𝑧 )

(1 − 𝑝0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) ⋅ 𝑝0,𝑗

𝑏
− 1, 𝑝0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≥ 𝑝0,𝑗
𝑧  

1 −
(1 − 𝑝0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) ⋅ 𝑝0,𝑗
𝑧

𝑝0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ⋅ (1 − 𝑝0,𝑗

𝑧 )
, 𝑝0,𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

< 𝑝0,𝑗
𝑧

, 

 

 

 

(5.6) 
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де 𝑑0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) – величина впливу інструменту Іk на можливість отримання 

бажаного значення параметру проекту j; 

 𝑑0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – величина впливу інструменту Іk на можливість отримання 

задовільного значення параметру проекту j. 

Загальний вплив інструменту визначимо через суму значень, отриманих в 

(5.6) 

𝐷0,𝑗
𝑏 =∑[𝑑0,𝑗

𝑏 (І𝑘) + 𝛥0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)]

𝑞

𝑘=1

; 

𝐷0,𝑗
𝑧 =∑[𝑑0,𝑗

𝑧 (І𝑘) + 𝛥0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)]

𝑞

𝑘=1

, 

 

(5.7) 

де 𝐷0,𝑗
𝑏  – загальний вплив інструменту на бажане значення параметру 

проекту j; 

 𝐷0,𝑗
𝑧  – загальний вплив інструменту на задовільне значення параметру 

проекту j. 

Знаючи початкову суб’єктивну ймовірність отримання бажаного чи 

задовільного значення параметра проекту та величину впливу інструменту Іk, 

можна оцінити їх нові значення (3.10) (табл.5.12):  

𝑃0,𝑗
𝑏 =

𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ (𝐷0,𝑗

𝑏 + 1)

𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ 𝑠0,𝑗

𝑏 + 1
− 1,𝐷0,𝑗

𝑏 ≥ 0

1 −
𝑝0,𝑗
𝑏

1 − 𝑝0,𝑗
𝑏 ⋅ 𝐷0,𝑗

𝑏 − 𝐷0,𝑗
𝑏 , 𝐷0,𝑗

𝑏 < 0

; 

𝑃0,𝑗
𝑧 =

𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅ (𝐷0,𝑗

𝑧 + 1)

𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅ 𝐷0,𝑗

𝑧 + 1
− 1,𝐷0,𝑗

𝑧 ≥ 0

1 −
𝑝0,𝑗
𝑧

1 − 𝑝0,𝑗
𝑧 ⋅ 𝐷0,𝑗

𝑧 − 𝐷0,𝑗
𝑧 , 𝐷0,𝑗

𝑧 < 0

, 

 

(5.8) 

де 𝑃0,𝑗
𝑏  – спільна оцінка експертами-науковцями бажаного значення 

параметра проекту j; 

 𝑃0,𝑗
𝑧  – спільна оцінка експертами-науковцями задовільного 

значення параметра проекту j. 
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5.3. Приклад впливу інструментів КМУП на управління проектами та 

програмами підприємства 

 

Розглянемо реалізацію експертного методу впливу інструментів КМУП на 

управління проектами та програмами підприємства. 

Таблиця 5.12 

Нові бажані та задовільні значення параметрів проекту (на основі 

відображення інформації про покращення чи погіршення ситуації в проекті, 

залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Бажане значення Задовільне значення 

Робота трудових ресурсів 𝑃0,1
𝑏  𝑃0,1

𝑧  

Команда проекту 𝑃0,2
𝑏  𝑃0,2

𝑧  

… … … 

 𝑃0,𝑗
𝑏  𝑃0,𝑗

𝑧  

… … … 

Ризики 𝑃0,16
𝑏  𝑃0,16

𝑧  

Закупівлі 𝑃0,17
𝑏  𝑃0,17

𝑧  

 

Для підприємства, основними параметрами проекту було обрано: роботу 

трудових ресурсів, тривалість проекту, вартість управління проектом, 

ефективність управління та якість управління. В якості інструментів було обрано 

«положення про мотивацію» та «програмні засоби для планування». 

1. Визначення складу експертів. У таблицях 4.15. та 4.16 представлено 

результати взаємних оцінок експертів 

Коефіцієнти компетентності експертів представлені в таблицях 4.17 – 4.18 

та встановлено, що в експертну групу потрапило mп=4 та mн=3 експерти.  

Розрахунок величини впливу експертів на кінцеве рішення представлено в 

таблицях 4.19 – 4.20. 
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2. Визначення початкової суб’єктивної ймовірності значень параметрів 

проекту. Результати отриманих експертних початкових значень (до впровадження 

КМУП) суб’єктивних ймовірностей значень параметрів проекту представлено в 

таблицях 5.13 – 5.14. 

За формулою 5.1 визначимо експертну середньозважену ймовірність 

отримання бажаного та задовільного значення параметрів проекту. Результати 

занесемо в таблицю 5.15. 

Таблиця 5.13 

Результати експертного оцінювання (mн+mп) початкових задовільних 

значень (до впровадження КМУП) суб’єктивних ймовірностей параметрів 

проекту 

Параметри проекту Суб’єктивна ймовірність 

Експерти-практики Експерти-науковці 

1 2 3 4 1 2 3 

Робота трудових ресурсів 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Тривалість 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 

Вартість управління 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 

Ефективність управління 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 

Якість управління  0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

3. Визначення величини впливу на параметри проекту експертами-

практиками. Результати відповідей експертів щодо зміни ситуації в проекті, 

відображено в таблиці 5.16 відносно задовільного значення та в таблиці 5.17. – 

відносно бажаного залежно від впливу інструментів «положення про мотивацію». 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «програмні засоби для 

планування» щодо зміни параметрів проекту представлено у таблицях 5.18 – 

відносно задовільного та в 5.19 – відносно бажаного значень параметрів проекту.  
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Таблиця 5.14 

Результати експертного оцінювання (mн+mп) початкових бажаних значень 

(до впровадження КМУП) суб’єктивних ймовірностей параметрів проекту 

Параметри проекту Суб’єктивна ймовірність 

Експерти-практики Експерти-науковці 

1 2 3 4 1 2 3 

Робота трудових ресурсів 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Тривалість 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Вартість управління 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 

Ефективність управління 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 

Якість управління  0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

 

Таблиця 5.15 

Середньозважена ймовірність отримання бажаного та задовільного значень  

Параметри проекту Задовільне 

значення 

Бажане 

значення 

Робота трудових ресурсів 0,47 0,29 

Тривалість 0,23 0,13 

Вартість управління 0,29 0,22 

Ефективність управління 0,40 0,19 

Якість управління  0,43 0,24 
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Таблиця 5.16 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «положення про 

мотивацію» експертами-практиками (покращення та погіршення ситуації в 

проекті відносно задовільного значення, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Задовільне 

значення 

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
 

Робота трудових ресурсів 0,47 1 1 1 1 

Тривалість 0,23 1 1 1 1 

Вартість управління 0,25 1 1 1 1 

Ефективність управління 0,40 1 1 1 1 

Якість управління  0,43 1 1 1 1 

 

Таблиця 5.17 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «положення про 

мотивацію» експертами-практиками (покращення та погіршення ситуації в 

проекті відносно бажаного значення, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Бажане 

значення 

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
 

Робота трудових ресурсів 0,29 1 1 1 1 

Тривалість 0,13 0 1 0 0 

Вартість управління 0,16 0 0 1 1 

Ефективність управління 0,22 1 1 1 1 

Якість управління  0,24 1 1 1 1 
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Таблиця 5.18 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «програмні засоби 

для планування» експертами-практиками (зміна ситуації в проекті відносно 

задовільного значення, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Задовільне  

значення 

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
 

Робота трудових ресурсів 0,23 1 1 1 1 

Тривалість 0,25 0 1 1 0 

Вартість управління 0,40 -1 0 -1 0 

Ефективність управління 0,43 1 -1 1 1 

Якість управління  0,47 1 1 1 -1 

 

Таблиця 5.19 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «програмні засоби 

для планування» експертами-практиками (зміна ситуації в проекті відносно 

бажаного значення, залежно від дії інструментів КМУП)  

Параметри проекту Бажане 

 значення 

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
 

Робота трудових ресурсів 0,29 1 1 1 1 

Тривалість 0,13 1 1 1 1 

Вартість управління 0,16 0 0 -1 -1 

Ефективність управління 0,22 1 1 1 1 

Якість управління  0,24 1 1 1 1 

 

Спільна експертна оцінка впливу інструментів «положення про мотивацію» 

та «програмні засоби для планування» на параметри проекту, яка розрахована за 
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формулою 5.2 представлено у таблиці 5.20 – 5.21 для задовільного та бажаного 

значень відповідно. 

Таблиця 5.20 

Експертна оцінка впливу інструментів «положення про мотивацію» та 

«програмні» на параметри проекту відносно задовільного значення 𝒔𝟎,𝒋
𝒛  

Параметри проекту 
Оцінка впливу експертами-практиками 

1 2 3 4 

Робота трудових ресурсів 1,92 1,50 1,12 1,50 

Тривалість 0,96 1,50 0,56 0,75 

Вартість управління 
0,96 0,75 1,12 1,50 

Ефективність управління 1,92 1,50 1,12 1,50 

Якість управління  
1,92 1,50 1,12 1,50 

 

Таблиця 5.21 

Спільна експертна оцінка впливу інструментів «положення про мотивацію» 

та «програмні засоби» на параметри проекту відносно бажаного значення 𝒔𝟎,𝒋
𝒃  

Параметри проекту 

Оцінка впливу експертами-практиками Спільна 

оцінка 

впливу 
1 2 3 4 

Робота трудових ресурсів 1,92 1,50 1,12 1,50 1,51 

Тривалість 0,96 1,50 1,12 0,75 1,08 

Вартість управління -0,96 0,00 -1,12 -0,75 -0,71 

Ефективність управління 1,92 0,00 1,12 1,50 1,14 

Якість управління  1,92 1,50 1,12 0,00 1,14 
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Значення суб’єктивної ймовірності зміни параметру проекту представлено в 

таблиці 5.22 для бажаного та задовільного значень. Нові ймовірності бажаних та 

задовільних значень параметрів проекту, розраховані зі формулою 5.4. (визначені 

експертами-практиками) представлені в таблиці 5.23. 

 

Таблиця 5.22 

Спільна експертна оцінка впливу інструментів «положення про мотивацію» 

та «програмні» на параметри проекту 

Параметри проекту 
Суб’єктивна ймовірність зміни параметру 

Задовільне значення Бажане значення 

Робота трудових ресурсів 1,51 1,51 

Тривалість 0,94 1,08 

Вартість управління 1,08 -0,71 

Ефективність управління 1,51 1,14 

Якість управління  1,51 1,14 

 

Таблиця 5.23 

Результати нових бажаних, 𝒑𝟎,𝒋
𝒃  та задовільних 𝒑𝟎,𝒋

𝒛  значень параметрів  

Параметри проекту Суб’єктивна ймовірність експертів-практиків 

Задовільні значення Бажані значення 

Робота трудових ресурсів 0,69 0,51 

Тривалість 0,37 0,24 

Вартість управління 0,41 0,09 

Ефективність управління 0,63 0,38 

Якість управління  0,65 0,40 
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4. Визначення результату дії інструментів КМУП на проекти та програми 

експертами-науковцями. У таблицях 5.24 та 5.25 відображено значення отримані 

від експертів-науковців щодо зміни задовільного та бажаного значень параметрів 

проекту залежно від впливу інструменту «положення про мотивацію».  

 

Таблиця 5.24 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «положення про 

мотивацію» експертами-науковцями (нові суб’єктивні ймовірності 

задовільного значення, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Задовільне 

 значення, 𝑝0,𝑗
𝑏  

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Робота трудових ресурсів 0,47 0,7 0,6 0,7 

Тривалість 0,23 0,5 0,5 0,6 

Вартість управління 0,29 0,4 0,3 0,3 

Ефективність управління 0,40 0,7 0,6 0,7 

Якість управління  0,43 0,7 0,7 0,6 

 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «програмні засоби 

для планування», щодо зміни ситуації в проекті представлено у таблицях 5.26-

5.27, задовільного та бажаного значень відповідно. 

Середньозважену ймовірність задовільного та бажаного значення 

параметрів проекту розрахуємо за формулою 5.5 і занесем в таблицю 5.28. 

Тепер по формулі 5.6 розрахуємо величину впливу на бажані та задовільні 

значення параметрів проекту. Результати занесемо в таблицю 5.29. 
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Таблиця 5.25 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «положення про 

мотивацію» експертами-науковцями 

(нові суб’єктивні ймовірності бажаного значення, залежно від дії 

інструментів КМУП) 

Параметри проекту Бажаного 

 значення 𝑝0,𝑗
𝑧  

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Робота трудових ресурсів 0,29 0,5 0,5 0,6 

Тривалість 0,13 0,3 0,3 0,4 

Вартість управління 0,22 0,3 0,2 0,2 

Ефективність управління 0,19 0,5 0,6 0,7 

Якість управління  0,24 0,5 0,6 0,5 

 

Таблиця 5.26 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «програмні засоби 

для планування»експертами-науковцями (нові суб’єктивні ймовірності 

задовільного значення, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Задовільне 

 значення 𝑝0,𝑗
𝑏  

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Робота трудових ресурсів 0,47 0,6 0,5 0,6 

Тривалість 0,23 0,4 0,4 0,5 

Вартість управління 0,29 0,2 0,3 0,1 

Ефективність управління 0,40 0,5 0,5 0,6 

Якість управління  0,43 0,6 0,7 0,6 
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Таблиця 5.27 

Результати експертного оцінювання впливу інструменту «програмні засоби 

для планування» експертами-науковцями (нові суб’єктивні ймовірності 

бажаного значення, залежно від дії інструментів КМУП) 

Параметри проекту Бажане 

 значення 𝑝0,𝑗
𝑧  

Експерти 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Робота трудових ресурсів 0,29 0,5 0,4 0,5 

Тривалість 0,13 0,3 0,2 0,3 

Вартість управління 0,22 0,1 0,2 0,1 

Ефективність управління 0,19 0,4 0,3 0,4 

Якість управління  0,24 0,4 0,4 0,3 

 

Таблиця 5.28 

Середньозважена ймовірність отримання бажаного та задовільного значення 

параметрів проекту з/без врахуванням впливу інструментів КМУП 

Параметри 

проекту 

Початкові значення Вплив інструменту 

«положення про 

мотивацію» 

Вплив інструменту 

«програмні засоби 

для планування» 

Задовільне 

значення 

Бажане 

значення 

Задовільне 

значення 

Бажане 

значення 

Задовільне 

значення 

Бажане 

значення 

Робота трудових 

ресурсів 

0,47 0,29 0,67 0,53 0,57 0,40 

Тривалість 0,23 0,13 0,53 0,33 0,43 0,21 

Вартість 

управління 

0,29 0,22 0,33 0,23 0,20 0,17 

Ефективність 

управління 

0,40 0,19 0,67 0,60 0,53 0,30 

Якість 

управління  

0,43 0,24 0,67 0,53 0,63 0,35 
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Знаючи початкову суб’єктивну ймовірність отримання бажаного чи 

задовільного значення параметра проекту та величину впливу оцінимо їх нові 

значення (табл.5.30). 

 

Таблиця 5.29 

Величини впливу на отримання бажаного та задовільного значення 

параметрів проекту 

Параметри 

проекту 

Вплив інструменту 

«положення про 

мотивацію» 

Вплив інструменту 

«програмні засоби 

для планування» 

Загальний вплив 

(формула 5.7) 

Задовільне 

значення 

Бажане 

значення 

Задовільне 

значення 

Бажане 

значення 

Задовільне 

значення 

Бажане 

значення 

Робота 

трудових 

ресурсів 

1,29 1,76 0,49 0,63 1,78 2,39 

Тривалість 2,78 2,30 1,53 0,78 4,30 3,08 

Вартість 

управління 

0,48 0,57 -0,33 0,08 0,14 0,64 

Ефективність 

управління 

2,05 4,32 0,69 0,52 2,74 4,84 

Якість 

управління 

1,69 2,57 1,26 0,71 2,95 3,28 

 

5.4. Метод підбору інструментів КМУП на управління проектами та 

програмами підприємства 

 

Вплив інструментів КМУП на параметри проекту визначається коефіцієнтом 

важливості інструменту КМУП Ij для проектного управління – j. Оцінка 
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коефіцієнту важливості інструменту КМУП Ij для проектного управління – j. 

інструментів КМУП може базуватися на методі аналізу витрат-вигод. Завданням 

оцінки витрат-вигод є зіставлення витрат і вигід від можливого впливу (множини 

впливів) інструментів КМУП на параметри проекту та вибір такого впливу 

(множини впливів) інструментів КМУП, що гарантує найбільшу вигоду та 

найменші витрати. 

 

Таблиця 5.30 

Середньозважена ймовірність впливу інструментів отримання бажаного та 

задовільного значення параметрів проекту 

Параметри 

проекту 

Задовільні значення Бажані значення 

Початкове Загальний 

вплив 

інструментів 

Кінцеве 

значення 

Початкове Загальний 

вплив 

інструментів 

Кінцеве 

значення 

Робота 

трудових 

ресурсів 

0,47 1,78 0,71 0,29 2,39 0,58 

Тривалість 0,23 4,30 0,61 0,13 3,08 0,38 

Вартість 

управління 

0,29 0,14 0,28 0,22 0,64 0,24 

Ефективність 

управління 

0,4 2,74 0,71 0,19 4,84 0,62 

Якість 

управління  

0,43 2,95 0,75 0,24 3,28 0,57 

 

Підхід до аналізу витрат-вигод від інструментів КМУП на управління 

проектами та програмами підприємства буде полягати у [225]: 

1. Ранжуванні параметрів проектів відносно вигод від їх покращення. 

2. Економічній оцінці покращення параметрів проекту під впливом 

інструментів КМУП. 
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3. Визначенні вигоди від впливу підмножини інструментів КМУП на 

окремий параметр проекту.  

4. Розрахунку вигоди впливу підмножини інструментів КМУП на всі 

параметри проекту. 

5. Визначенні витрат на реалізацію кожного інструменту. 

6. Підбору такої підмножини інструментів КМУП, які забезпечать 

максимальну вигоду при мінімальних витратах. 

Ранжування полягало в отриманні оцінок важливості кожного параметру 

проекту впровадження КМУП. Оцінки експертів представляються у вигляді 

таблиць (табл. 5.31 та табл. 5.32) для бажаних та задовільних значень відповідно. 

Середньозважені оцінки важливості параметрів проекту, сформованих 

експертами для бажаних та задовільних значень, розраховуємо за формулою: 

𝜇0,𝑗
𝑏 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅ ℎ𝑖,𝑗
𝑏 )

𝑚п

𝑖=1 + ∑ (𝛼𝑖
наук

⋅ ℎ𝑚𝑛+𝑖,𝑗
𝑏 )

𝑚н

𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

; 

𝜇0,𝑗
𝑧 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅ℎ𝑖,𝑗
𝑧 )

𝑚п
𝑖=1 +∑ (𝛼𝑖

наук
⋅ℎ𝑚𝑛+𝑖,𝑗
𝑧 )

𝑚н
𝑖=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 +∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

,    (5.9) 

де 𝜇0,𝑗
𝑏  – бажана середньозважена оцінка важливості параметру 

проекту j; 

 𝜇0,𝑗
𝑧  – задовільна середньозважена оцінка важливості параметру 

проекту j. 

Економічна оцінка покращення параметрів проекту 𝛫𝑖 з використанням 

інструменту КМУП Іj:  

𝑠𝑗𝑖 = 𝜂𝑖 ⋅ (𝜇0,𝑖
𝑏 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖

𝑏 − 𝑝0,𝑖
𝑏 ) + 𝜇0,𝑖

𝑧 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖
𝑧 − 𝑝0,𝑖

𝑧 )), (5.10) 

де 𝜇0,𝑖
𝑏  – середньозважена оцінка важливості отримання бажаного значення 

параметру проекту j; 

 𝜇0,𝑖
𝑧  – задовільна середньозважена оцінка важливості отримання 

задовільного значення параметру проекту j; 

 𝜂𝑖 – коефіцієнт переходу від змін у значенні параметра проекту до 

його економічної оцінки. 
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Таблиця 5.31 

Матриця оцінок важливості параметрів проекту для бажаних значень 

№ 

п/п 
Параметри проекту 

Експерт 

 1 

… Експерт 

 i 

… Експерт  

mн+mп 

1 
Робота трудових 

ресурсів 
ℎ1,1
𝑏

 … ℎ𝑖,1
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,1
𝑏

 

2 Команда проекту ℎ1,2
𝑏

 … ℎ𝑖,2
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,2
𝑏

 

3 Рішення керівництва ℎ1,3
𝑏

 … ℎ𝑖,3
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,3
𝑏

 

4 
Задоволеність 

зацікавлених сторін 
ℎ1,4
𝑏

 … ℎ𝑖,4
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,4
𝑏

 

5 Інтеграція ℎ1,5
𝑏

 … ℎ0,5
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,5
𝑏

 

6 Зміст ℎ1,6
𝑏

 … ℎ𝑖,6
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,6
𝑏

 

7 Тривалість ℎ1,7
𝑏

 … ℎ𝑖,7
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,7
𝑏

 

8 Вартість  ℎ1,8
𝑏

 … ℎ𝑖,8
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,8
𝑏

 

9 Якість  ℎ1,9
𝑏

 … ℎ𝑖,9
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,9
𝑏

 

10 Комунікації ℎ1,10
𝑏

 … ℎ𝑖,10
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,10
𝑏

 

11 Вартість управління ℎ1,11
𝑏

 … ℎ𝑖,11
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,11
𝑏

 

12 
Ефективність 

управління 
ℎ1,12
𝑏

 … ℎ𝑖,12
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,12
𝑏

 

13 Якість управління  ℎ1,13
𝑏

 … ℎ𝑖,13
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,13
𝑏

 

14 Конфлікти ℎ1,14
𝑏

 … ℎ𝑖,14
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,14
𝑏

 

15 
Загроза 

реалізуємості 
ℎ1,15
𝑏

 … ℎ𝑖,15
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,15
𝑏

 

16 Ризики ℎ1,16
𝑏

 … ℎ𝑖,16
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,16
𝑏

 

17 Закупівлі ℎ1,17
𝑏

 … ℎ𝑖,17
𝑏

 … ℎ𝑚н+𝑚п,17
𝑏

 

 

При формуванні КМУП та впровадженні КМУП, обмежитись одним 

впливом неможливо, тому доцільно визначити оцінку вигод від покращення 

параметру проекту та підмножини інструментів КМУП: 
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Таблиця 5.32 

Матриця оцінок важливості параметрів проекту для задовільних 

значень 

№ 

п/п 
Параметри проекту 

Експерт 

 1 

… Експерт 

 i 

… Експерт 

mн+mп 

1 Робота трудових ресурсів ℎ1,1
𝑧

 … ℎ𝑖,1
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,1
𝑧

 

2 Команда проекту ℎ1,2
𝑧

 … ℎ𝑖,2
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,2
𝑧

 

3 Рішення керівництва ℎ1,3
𝑧

 … ℎ𝑖,3
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,3
𝑧

 

4 
Задоволеність зацікавлених 

сторін 
ℎ1,4
𝑧

 … ℎ𝑖,4
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,4
𝑧

 

5 Інтеграція ℎ1,5
𝑧

 … ℎ0,5
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,5
𝑧

 

6 Зміст ℎ1,6
𝑧

 … ℎ𝑖,6
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,6
𝑧

 

7 Тривалість ℎ1,7
𝑧

 … ℎ𝑖,7
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,7
𝑧

 

8 Вартість  ℎ1,8
𝑧

 … ℎ𝑖,8
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,8
𝑧

 

9 Якість  ℎ1,9
𝑧

 … ℎ𝑖,9
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,9
𝑧

 

10 Комунікації ℎ1,10
𝑧

 … ℎ𝑖,10
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,10
𝑧

 

11 Вартість управління ℎ1,11
𝑧

 … ℎ𝑖,11
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,11
𝑧

 

12 Ефективність управління ℎ1,12
𝑧

 … ℎ𝑖,12
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,12
𝑧

 

13 Якість управління  ℎ1,13
𝑧

 … ℎ𝑖,13
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,13
𝑧

 

14 Конфлікти ℎ1,14
𝑧

 … ℎ𝑖,14
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,14
𝑧

 

15 Загроза реалізуємості ℎ1,15
𝑧

 … ℎ𝑖,15
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,15
𝑧

 

16 Ризики ℎ1,16
𝑧

 … ℎ𝑖,16
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,16
𝑧

 

17 Закупівлі ℎ1,17
𝑧

 … ℎ𝑖,17
𝑧

 … ℎ𝑚н+𝑚п,17
𝑧

 

 

𝑆𝑖
+(І𝑟) = ∑ [𝜂𝑖 ⋅ (𝜇0,𝑖

𝑏 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖
𝑏 − 𝑝0,𝑖

𝑏 ) + 𝜇0,𝑖
𝑧 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖

𝑧 − 𝑝0,𝑖
𝑧 ))]

𝑣𝑗∈𝑉𝑟

, (5.11) 

де 𝑆𝑖
+(І𝑟) – ціна впливу підмножини інструментів КМУП на окремий 

параметр проекту 𝛫𝑖. 
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Середньозважені оцінки важливості параметрів проекту, сформованих 

експертами для бажаних та задовільних значень, представлені у таблиці 5.33. 

 

Таблиця 5.33 

Середньозважені оцінки важливості параметрів проекту  

№ 

п/п 
Параметри проекту 

Бажані 

значення 

Задовільні значення  

1 Робота трудових ресурсів 𝜇0,1
𝑏  𝜇0,1

𝑧  

2 Команда проекту 𝜇0,2
𝑏  𝜇0,2

𝑧  

3 Рішення керівництва 𝜇0,3
𝑏  𝜇0,3

𝑧  

4 
Задоволеність зацікавлених 

сторін 
𝜇0,4
𝑏  𝜇0,4

𝑧  

5 Інтеграція 𝜇0,5
𝑏  𝜇0,5

𝑧  

6 Зміст 𝜇0,6
𝑏  𝜇0,6

𝑧  

7 Тривалість 𝜇0,7
𝑏  𝜇0,7

𝑧  

8 Вартість  𝜇0,8
𝑏  𝜇0,8

𝑧  

9 Якість  𝜇0,9
𝑏  𝜇0,9

𝑧  

10 Комунікації 𝜇0,10
𝑏  𝜇0,10

𝑧  

11 Вартість управління 𝜇0,11
𝑏  𝜇0,11

𝑧  

12 Ефективність управління 𝜇0,12
𝑏  𝜇0,12

𝑧  

13 Якість управління  𝜇0,13
𝑏  𝜇0,13

𝑧  

14 Конфлікти 𝜇0,14
𝑏  𝜇0,14

𝑧  

15 Загроза реалізуємості 𝜇0,15
𝑏  𝜇0,15

𝑧  

16 Ризики 𝜇0,16
𝑏  𝜇0,16

𝑧  

17 Закупівлі 𝜇0,17
𝑏  𝜇0,17

𝑧  
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Для визначення оцінки вигод [225] від покращення всіх параметрів проекту, 

як результат дії підмножини інструментів КМУП, доцільно скористатись 

формулою: 

𝑆+(І𝑟) =∑ ∑ [𝜂𝑖 ⋅ (𝜇0,𝑖
𝑏 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖

𝑏 − 𝑝0,𝑖
𝑏 ) + 𝜇0,𝑖

𝑧 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖
𝑧 − 𝑝0,𝑖

𝑧 ))]

𝑣𝑗∈𝑉𝑟

17

𝑖=1

, (5.12) 

де 𝑆+(І𝑟) – оцінка покращення всіх параметрів проекту як результат дії 

підмножини інструментів КМУП Іr. 

Розрахунок витрат на реалізацію інструментів КМУП: 

𝑆−(І𝑟) = ∑ [С(𝑣𝑗)]

𝑣𝑗∈𝑉𝑟

, (5.13) 

де 𝑆−(І𝑟) – витрати на реалізацію всіх інструментів КМУП, що входять до 

Іr; 

 С(І𝑗) – витрати на реалізацію інструменту Іj. 

Із врахуванням витрат та вигод від реалізації інструментів КМУП 

отримаємо: 

𝛥𝑆 (І𝑟) = 𝑆
+(І𝑟) − 𝑆

−(І𝑟) =

=∑ ∑ [𝜂𝑖 ⋅ (𝜇0,𝑖
𝑏 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖

𝑏 − 𝑝0,𝑖
𝑏 ) + 𝜇0,𝑖

𝑧 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖
𝑧 − 𝑝0,𝑖

𝑧 ))] −

𝑣𝑗∈𝑉𝑟

17

𝑖=1

− ∑ [С(І𝑗)]

𝑣𝑗∈𝑉𝑟

, 

(5.14) 

де 𝛥𝑆 (І𝑟) – виграш від реалізації інструментів КМУП. 

Відповідно задачею оптимізації є підбір такої підмножини інструментів 

КМУП, які забезпечують: 

𝑊 = 𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑟
(𝛥𝑆(І𝑟)) = (5.15) 

= 𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑟

(∑ ∑ [𝜂𝑖 ⋅ (𝜇0,𝑖
𝑏 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖

𝑏 − 𝑝0,𝑖
𝑏 ) + 𝜇0,𝑖

𝑧 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖
𝑧 − 𝑝0,𝑖

𝑧 ))]

𝑣𝑗∈𝑉𝑟

− ∑ [С(І𝑗)]

𝑣𝑗∈𝑉𝑟

17

𝑖=1

), 

при обмеженнях 

1. Задана множина параметрів проекту. 
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2. 𝜇0,𝑖
𝑏 , 𝑖 = 1,17; 𝜇0,𝑖

𝑧 , 𝑖 = 1,17; 

3. 𝜂𝑖 , 𝑖 = 1,17. 

4. ∑ [С(І𝑗)]І𝑗∈І𝑟
≤ 𝐶0, 

де C0 – бюджет проекту управління проектами та програмами 

підприємства. 

Опишемо метод підбору інструментів КМУП на управління проектами та 

програмами підприємства: 

1. Встановлення важливих параметрів проекту, за якими якими буде 

оцінюватись доцільність реалізації інструментів КМУП, від яких залежить 

управління проектами та програмами підприємства: 

𝛫 = {𝑘𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛0,  

де K – параметри проекту управління проектами та програмами 

підприємства; 

 ki – параметр проекту управління проектами та програмами 

підприємства; 

 n0 – кількість параметрів проекту управління проектами та 

програмами підприємства. 

2. Визначення середньозважених оцінок важливості параметрів проекту з 

множини К за формулою (5.9). 

3. Встановлення коефіцієнтів переходу від змін у значенні параметра 

проекту до його економічної оцінки𝜂𝑖. 

4. Формування пустої множини інструментів КМУП, які будуть 

використовуватися при впровадженні КМУП: 

І𝑟 = ∅,  

де І𝑟 – множина відібраних інструментів КМУП. 

5. Формування множини інструментів КМУП Іd. Виконується з 

використанням таблиці 5.45. 

6. Експертна оцінка впливу інструментів на параметри проекту. 

Формування таблиць 5.7, 5.8. і 5.10, 5.11 за результатами експертного оцінювання. 
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7. Розрахунок середньозваженої ймовірності отримання бажаного та 

задовільного значення параметрів проекту після впливу інструменту Іk, по 

формулі 5.1 та 5.5. 

8. Встановлення номера впливу інструменту j=1. 

9. Якщо j більше кількості елементів в множині Іd – перехід до п.13.  

10. Розрахунок величини впливу інструменту Іj на всі параметри множини К 

𝛥𝑠𝑗 =∑[𝜂𝑖 ⋅ (𝜇0,𝑖
𝑏 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖

𝑏 − 𝑝0,𝑖
𝑏 ) + 𝜇0,𝑖

𝑧 ⋅ (𝑝𝑗,𝑖
𝑧 − 𝑝0,𝑖

𝑧 ))] − 𝑐𝑗

𝑛0

𝑖=1

, 

де sj – виграш від реалізації впливу інструменту Іj на параметри 

проекту; 

 cj – витрати на реалізацію впливу інструменту Іj. 

11. Якщо sj >0, то Іk включити в множину Іr. 

12. Збільшення j на 1: j=j+1. Перехід до п.9. 

13. Встановлення початкового значення виграшу від реалізації інструментів 

КМУП та витрат на їх реалізацію: 

𝛥𝑆 = 0; 

𝛥𝐶 = 0, 

де S – виграш від реалізації відібраних  інструментів КМУП на 

параметри проекту; 

 C – витрати на реалізацію інструментів КМУП. 

14. Відбір з множини Іr інструменту ІjІr, з найвищим виграшем: 

𝛥𝑠𝑗|𝛥𝑠𝑗 ≥ 𝛥𝑠𝑙 ,  І𝑙 ∈ І𝑟 ∧ І𝑗 ∈ І𝑟 . 

15. Якщо 𝛥𝐶 + 𝛥𝑐𝑗 ≤ 𝐶0, то 𝛥𝑆 = 𝛥𝑆 + 𝛥𝑠𝑗. Інструмент Іj потрібно 

реалізовувати. 

16. Виключення інструменту Іj з множини Іr. 

17. Якщо множина Іr не пуста – перехід до п.14. 

18.Завершення розрахунку. 
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Отримані цим методом значення виграшу від використання інструменту 

КМУП, визначають важливість самого інструменту для впровадження в ММУП. 

Така оцінка може бути розрахована по формулі 

𝛼𝑗 =
𝑠𝑗

∑ 𝑠𝑗
17
𝑖=1

, 

де j – коефіцієнт важливості інструменту КМУП. 

 

Висновки до 5-го розділу 

 

1. Розроблено модель проектного управління з використанням 

інструментів КМУП, яка полягає у виокремленні параметрів проекту, які 

охоплюють сукупність управління проектами в цілому для аналізу інструментів 

КМУП. Запропоновано визначення бажаного та задовільного параметру проекту, 

як цільових значень, що задовольняють стейкхолдерів. Встановлено, що 

використання інструментів КМУП призведе до змін у ймовірностях формування 

бажаного чи задовільного значення параметрів проектів підприємства.  

2. Для реалізації моделі проектного управління з використанням 

інструментів КМУП пропонується використати експертний метод визначення 

величини впливу інструментів КМУП на проекти та програми підприємства. Для 

формування складу експертів та розрахунку коефіцієнту впливу кожного 

відібраного експерта запропоновано використати метод, який викладено в 

розділі 4.  

3. У методі метод визначення величини впливу інструментів КМУП на 

проекти та програми підприємства експертами виконується: оцінка початкової 

ймовірності бажаного та задовільного значення параметрів проекту; визначаються 

величини впливу на значення параметрів проекту; запропоновано формули 

розрахунку суб’єктивної ймовірності зміни параметру проекту по впливу на ці 

параметри;  сформовано оцінку нових значень суб’єктивних ймовірностей 

формування бажаних та задовільних значень параметрів проекту. Всі ці дії 
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виконуються над інформацією, що подається експертами-практиками та 

експертами-науковцями.  

4. Розглянуто приклад розрахунку впливу інструментів КМУП на проекти 

та програми підприємства. 

5. Розроблений метод підбору інструментів КМУП на управління 

проектами та програмами підприємства, який базується на розрахунку їх витрат-

вигод. Метод дозволяє ранжувати параметри проектів відносно вигод від їх 

покращення; дати економічну оцінку покращення параметрів проекту під впливом 

інструментів КМУП; визначити вигоди від впливу підмножини інструментів 

КМУП на окремий параметр проекту; розрахувати вигоди впливу підмножини 

інструментів КМУП на всі параметри проекту; визначити витрати на формування 

кожного інструменту; підібрати таку підмножину інструментів КМУП, яка 

забезпечить максимальну вигоду проектів при мінімальних витратах на 

управління. 

6. Результати досліджень опубліковані в: [225], [256], [258], [259].  
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РОЗДІЛ 6 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТА-МЕТОДОЛОГІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 

6.1. Практичні інструменти мета-методології управління проектами 

 

Створення мета-методології управління проектами ініціює для багатьох 

проектно-орієнтованих компаній вибір нового курсу розвитку – курсу, який 

орієнтований на впровадження професійного системного підходу до управління 

проектами. Цей курс має привести до такої організації управління проектно-

орієнтованими бізнесами, який мінімізує кількість невдалих проектів, дозволить 

реалізувати ідеї проактивного управління, забезпечить усіх учасників актуальною 

інформацією про стан виконання проектів. 

Ефективне управління проектами можливо тільки там, де є чіткі цілі, 

підтримка керівництва, професійні проектні менеджери і команда проекту, що 

взаємодіє з менеджерами проектів на єдиній мові – мові конкретизованої 

методології управління проектами (КМУП), орієнтованої на проектно-орієнтоване 

підприємство. 

Використання ММУП для створення конкретизованих методологій 

управління проектами спрямоване на створення методологічного підґрунтя для 

ефективного управління інвестиціями будь-якого проектно-орієнтованого 

підприємства. Без вирішення цього завдання неможливий сталий і 

випереджальний розвиток проектно-орієнтованих бізнесів. Саме необхідність 

вирішення цього завдання є джерелом впровадження методів професійного 

управління на всі боки її діяльності, в тому числі і в управління проектами. 

Головне питання управління проектами: чи можуть професіонали, які 

беруть участь в управлінні проектами, ефективно взаємодіяти між собою. І це є 

головним завданням створення конкретизованих методологій управління. 

Світовий досвід показує, що саме орієнтовані на компанії сучасні методології 

управління, зокрема, методологія управління проектами дозволяє багатьом 
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країнам вирішувати складні завдання розвитку в умовах жорсткої конкуренції, 

обмежених ресурсів і часу. КМУП допомагає адаптації підприємств до вимог 

конкурентного середовища вітчизняного і світового ринків. Однак, практичний 

досвід показує, що отримати значний ефект від впровадження розробленої і 

орієнтованої на застосування в розвинених країнах методології управління 

проектами на окремих підприємствах, або навіть галузях неможливо.  

Цей висновок базується на розумінні того, що ефективна адаптація до 

«стандартів» проектного менеджменту на основі застосування передових 

наукових ідей, теорій і методологій вимагає виконання трьох умов: 

1. Необхідно, щоб на підприємстві, яке засновує свій розвиток на 

застосуванні методологій, які добре себе відрекомендували в світовій практиці 

було створено необхідне освітньо-кадрове забезпечення, яке дозволить підняти 

рівень культури в професійному управлінні.  

2. Необхідно впровадження сучасних технологій і систем управління, які 

базувалися б на релевантної інформаційному середовищі у всіх сферах, 

пов'язаних із діяльністю бізнесу.  

3. Необхідна адаптація існуючих у світовій практиці і розробці нових 

способів вирішення завдань управління проектами з урахуванням структурних, 

культурних, функціональних, технологічних, організаційних, кадрових і інших 

особливостей проектно-орієнтованого підприємства. 

 Невідповідність існуючих методологій управління проектами умовам 

роботи вітчизняних підприємств, нерозуміння менеджерами цих підприємств суті, 

форми, цілей і задач створення конкретизованих методологій управління 

проектами, відсутність повною мірою підготовлених методологів знижує 

ефективність використання методології управління проектами в умовах України. 

Для ефективного застосування методології управління проектами в умовах 

діяльності вітчизняних проектно-орієнтованих підприємств необхідно або 

привести ці умови до західних стандартів (це як і культура управління, і правила, і 

стандарти управлінської діяльності, і достатня кількість професійних менеджерів, 
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і мотивація і т.п.), або адаптувати методологію управління проектами до 

застосування в існуючих на таких підприємствах умовах. 

У чому бачиться суть адаптації. Ефективність управління залежить від 

трьох умов: наскільки якісна (в розумінні своєчасності, повноти та достовірності) 

інформація циркулює в системі управління; наскільки підготовлені менеджери 

для того, щоб прийняти найкращі рішення, виходячи з наявної інформацією; 

наскільки висока виконавча дисципліна (що найчастіше пов'язується з мотивацією 

діяльності). Всі ці умови формуються в процесах взаємодії учасників проекту. 

Отже, маючи недостатньо освічених учасників проекту в середовищі проектного 

менеджменту можна компенсувати цей недолік ефективністю інформаційних 

взаємодій в проекті. Саме в цьому напрямку розвивається методологія управління 

проектами в усьому світі. Необхідна умова успішності проектів є формування 

збалансованого середовища знань стосовно інструментів та умов управління – 

формування конкретизованої методології управління проектами. Конкретизована 

методологія управління проектами регламентує сферу діяльності професійних 

проектних менеджерів, яка включає організаційну, методологічну і технологічну 

складові:  

1. Організація – ролі, функції, структури, програма формування кадрового 

потенціалу підприємства в області управління проектами, яка базується на 

прийомі на роботу професійних проектних менеджерів, навчання.  

2. Методика – стратегія бізнесу в області проектного менеджменту та 

реалізації КМУП, опис бізнес-процесів, регламентів, положень, інструкцій, 

методів і способів вирішення задач управління проектами.  

3. Технологічна – розробляється відповідно до технічного завдання і 

включає, як інструментальні програмні засоби управління проектами, так і засоби, 

які є індивідуальними і необхідними саме цьому підприємству.  

КМУП є «законом життя» проектно-орієнтованого підприємства. Це Біблія 

управління проектами на ньому. На практиці КМУП повинна визначати об'єкти і 

процеси управління проектами, як єдину систему, і базуватися на інструментах 

ММУП, що регламентують впровадження проектного менеджменту на проектно-
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орієнтованих підприємствах. Основна задача реалізації проекту впровадження 

КМУП лежить у створенні інструментів управління проектами, які забезпечать 

його стійкий розвиток проектно-орієнтованого підприємства через пристосування 

методології управління проектами до його особливостей. 

У цілому створення мета-методології управління проектами переслідує ряд 

цілей.  

По-перше. Дати єдине тлумачення правил роботи з управління проектами. 

Проектний менеджмент – це досвід людства з управління унікальними, 

одноразовими, обмеженими в часі сукупностей дій і завдання, спрямованих на 

досягнення певних цілей. Проектний менеджмент, створюваний ММУП не є 

догма. ММУП – це мистецтво застосування досвіду людства (закладеного в 

теоретичних побудовах методології управління проектами) в конкретних умовах. 

І це застосування повинно бути описано в правилах, які створюються під умови 

конкретного підприємства. Ці правила є законом діяльності команди проекту, що 

відповідає за впровадження КМУП. 

По-друге. Дає всім користувачам єдине джерело інформації з усіх питань 

управління проектами в конкретній компанії.  

Мета-методологія управління проектами створює передумови для реалізації 

чіткої організації роботи професійних менеджерів, озброєних орієнтованою на 

компанію конкретизованою методологією управління проектами, і які володіють 

повною, достовірною і своєчасною інформацією про процеси, що протікають у 

проектах і середовищі їх здійснення. З цього випливає, що продуктом проектів, 

які реалізуються на базі мета-методології управління проектами є організація, 

методика і технологія управління проектами на конкретному підприємстві, або 

іншими словами, конкретизована методологія управління проектами. По суті, 

КМУП, яка включає ці три компоненти (організацію, методику і технологію) і 

містить всі необхідні функції, правила, регламенти, положення, шаблони, методи і 

засоби управління проектами на конкретному проектно-орієнтованому 

підприємстві. Всі методологічні інструменти, що входять до КМУП, можна 

розподілити по наведеним компонентам [239, 260 – 262, 270].  
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Звичайно, найважливішим компонентом є організація управління 

проектами. Хороша організація – це головна необхідна умова досягнення цілей 

проектів. У проекті, як системі, завжди присутні два компоненти: система 

виробництва продуктів проекту і система управління проектом. Із позиції ММУП 

основною є організація системи управління проектом, оскільки саме система 

управління проектом потім формує організацію системи виробництва продуктів 

проекту. 

Результатом організації системи управління проектом будуть: організаційна 

структура проекту; функції управління проектом, представленим у системі 

взаємодій за проектом (регламенти, технології). Організаційна структура – це 

встановлена схема підпорядкування і взаємодії підрозділів проектно-

орієнтованого підприємства. 

Організаційна структура забезпечує ефективну взаємодію всіх учасників 

проекту в процесі управління. З підпорядкованістю, ролями підрозділів, 

інформаційні потоки між ними. 

Зазвичай, проекти різні за масштабами реалізації, за термінами виконання, 

за обсягом інвестицій, за типом створюваного продукту. Ці відмінності вимагають 

комбінованого підходу до організації управління проектами. Найкраще, якщо 

використовується змішана модель організації управління проектами. Виходячи з 

прийнятої на проектно-орієнтованому підприємстві моделі життєвого циклу, 

схема управління проектами буде різною на різних фазах і для різних масштабів 

проектів. 

Із позиції ММУП першою фазою впровадження проектного управління на 

підприємстві є створення і впровадження КМУП. Тому перш, ніж розглядати 

організаційні аспекти управління проектами підприємства, необхідно розглянути 

організацію впровадження КМУП. 

Кожен етап проекту закінчується деяким заздалегідь певним результатом. 

При цьому завжди можна виділити підрозділ, який є основним (відповідальним) 

за отримання цього результату. Такий підрозділ назвемо власником проекту. 

Власник проекту – підрозділ, відповідальний за результат (продукт) етапу 
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проекту. У проекті впровадження КМУП також повинен бути визначений власник 

проекту. Таким власником може бути тільки спеціалізована організаційна 

структура – центр управління проектами. 

Традиційно в управлінні проектами йде мова про спеціалізовану 

організаційну структуру – офіс управління проектами, який концентрує на собі 

функції професійного забезпечення процесів управління проектами в організації 

[232]. Але, оскільки в рамках ММУП, головна задача – впровадити 

конкретизовану методологію управління проектами, яка включає, в тому числі, й 

організаційну складову, і це повинна робити деяка організаційна структура 

пропонується розширити функції центру управління проектами і на проект 

впровадження КМУП. І таку структуру було названо центром управління 

проектами (далі -ЦУП).  

Розглянемо цю структуру з позицій реалізації двох основних функцій – 

забезпечення управління проектами проектно-орієнтованого підприємства в 

рамках КМУП, і впровадження самої КМУП (рис.6.1). 

 

6.2. Організаційна структура впровадження КМУП – центр управління 

проектами 

 

ЦУП є специфічною організаційною структурою, який у процесі свого 

функціонування вирішує три основні завдання [263]: 

1.Організація проектного управління на підприємстві. 

2.Управління і реалізація проекту впровадження КМУП. 

3.Організаційне, науково-методологічне, інформаційне, інженерно-технічне 

і технологічне забезпечення процесів управління проектами у підрозділах 

(рис.6.1). 

Розглянемо рішення наведених задач у наведених структурних елементах. 
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6.2.1. Відділ розробки КМУП 

 

Місія відділу – розробка і впровадження конкретизованої методології 

управління проектами. Начальник відділу несе персональну відповідальність за 

методичне, організаційне, технічне і програмне забезпечення процесів 

управління проектом впровадження КМУП. 

Відділ складається з двох груп – група ІТ та групи методологів. Група ІТ 

Виконує функції розробки, впровадження і супроводу інформаційної технології 

управління проектами (ІТ УП). А група методологів займається розробкою і 

впровадженням методичних інструментів управління проектами. 

Директор ЦУП 

Бек-офіс 

Керівник  

бек-офісу 

Спеціаліст по 

управлінню 

проектами 

(інформація по 

проектам) 

Спеціаліст по 

управлінню 

проектами 

(комунікативні 

взаємодії) 

Проектний офіс: 

Керівники проектів 

Координатори 

проектів 

Відділ розробки 

КМУП 

Начальник відділу 

Група ІТ  

 

 

Група методологів 

(аутсорсинг) 

 

 

Відділ розробки 

проектів 

Структура залежить 

від сфери діяльності 

проектно-

орієнтованого 

підприємства 

Рис.6.1. Структура центру управління проектами – організаційного елементу 

впровадження КМУП 
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Група методологів. Це группа спеціалістов-методологів, які знають і 

вміють розробляти регламенти, описи бізнес-процесів, структури і інші 

документи, які визначають методологію управління проектами на проектно-

орієнтованому підприємстві. Методологічною основю їх роботи є ММУП. 

Вони, використовуючи ММУП, створюють конкретизовану методологію 

управління проектами.  

У групу входять: 

Спеціаліст по методології управління проектами – посада, яка 

ставиться в обов'язок працівникові ЦУП. Даний спеціаліст виконує 

спеціалізовану функцію, покликану забезпечити розробку і впровадження 

КМУП. Крім того, цей спеціаліст виконує роль керівника (менеджера) групи 

розробки і впровадження конкретізованої методології управління проектами. 

Зона відповідальності: розробка бізнес-процесів, процедур, положень і 

регламентів управління проектами. 

Функціональні обов’язки: 

− аналіз особливостей управління проектами на проектно-

орієнтованому підприємстві і визначення конфігурації КМУП; 

− розробка елементів КМУП; 

− визначення змісту методичного забезпечення процесів управління 

проектами; 

− управління розробкою бізнес – процесів, процедур, положень і 

регламентів управління проектами; 

− управління процесами навчання методології управління проектами на 

проектно-орієнтованому підприємстві; 

− участь у структурній і функціональній організації управління 

проектами; 

− управління створенням методичного і організаційного забезпечення 

процесів управління проектами; 

− розробка і Впровадження Нових методів управління проектами, 

особливо методів планування, моніторингу і управління часом і ресурсами; 
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− організація навчання керівників і команд проектів та забезпечення їх 

необхідними навчальними і науковими розробками, методиками, 

консультаціями; 

− контроль за виконанням регламентів по управлінню проектами в 

роботі проектно-орієнтованого підприємства; 

− створення та впровадження системи контролю за ефективністю 

структурної і функціональної організації управління проектами; 

− контроль виконання програми впровадження конкретизованої 

методології управління проектами в роботу проектно-орієнтованого 

підприємства. 

Методист – посада, яка ставиться в обов'язок співробітнику ЦУП. 

Даний спеціаліст виконує спеціалізовану функцію, зі збирання, зберігання і 

використання нормативної і архівної інформації, а також розробку методичного 

забезпечення процесів управління проектами. 

Зона відповідальності: розробка бізнес – процесів, процедур, положень 

і регламентів управління проектами. 

Функціональні обов’язки: 

− створення універсального класифікатора документів, робіт, ресурсів, 

рахунків проектів; 

− управління правами доступу технічної бібліотеки; 

− формування бази нормативно-технічної документації; 

− створення документів, що регламентують управління проектами; 

− підтримка бази знань типових проектів; 

− розробка форм планів і звітів про виконання проектів; 

− збір інформації по виконанню регламентів по управлінню проектами в 

роботі проектно-орієнтованого підприємства; 

− ведення технічної бібліотеки ЦУП по проектах. 

Група ІТ. Результатом работи групи повинно бути творення 

інформаційної технології управління проектами (ІТУП). Вони повинні 

вирішувати задачі: 
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− проектування; 

− планування; 

− моніторингу (контролю виконання плану, обліку виконаних робіт, 

фінансовий і бухгалтерський облік, звітність); 

− управління ресурсами; 

− створення інформаційного стандарту компанії (всі дані про хід 

проекту зберігаються в сховищі даних і знань); 

− підтримка технічного середовища; 

− супроводженння програмних засобів. 

Посадові обов’язки спеціалістів групи ІТ. 

Адміністратор ІТУП – управлінська роль, яка ставиться в обов'язок 

працівникові ЦУП. Даний менеджер виконує спеціалізовану управлінську 

функцію, яка забезпечує створення та ефективне використання інформаційної 

технології управління проектами. 

Зона відповідальності: стан інформаційної бази і технології 

автоматизованого формування інформаційного ресурсу проектів. 

Посадові обов’язки: 

− управління розробкою і впровадженням інформаційної технології 

управління проектами; 

− організація отримання і отримання інформації про хід виконання 

проектів; 

− управління розвитком ІТУП; 

− управління процесами автоматизованого збору і обробки інформації; 

− розробка структури і функцій засобів, що реалізують ІТУП. 

Менеджер по ІТ – управлінська роль, яка ставиться в обов'язок 

працівникові ЦУП. Даний менеджер виконує спеціалізовану управлінську 

функцію, покликану забезпечити створення і ефективне використання 

програмних засобівв інформаційної технології управління проектами: 

Зона відповідальності: програмний засіб ІТУП. 

Посадові обов’язки: 
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− забезпечення взаємодії програмного забезпечення управління 

проектами із зовнішніми додатками; 

− постановка задачі і розробка алгоритмів зовнішніх додатків засобів 

управління проектами; 

− інтеграція ІТУП з іншими програмно-інформаційними системами 

проектно-орієнтованого підприємства; 

− участь у розробці засобів ІТУП; 

− розробка програмного забезпечення процесів управління проектами; 

− постановка задачі на створення засобів ІТУП; 

− контроль за розробкою програмно-інформаційного засобів ІТУП. 

Системний адміністратор – роль, яка ставиться в обов'язок 

працівникові ЦУП. Даний спеціаліст виконує спеціалізовану функцію, 

покликану забезпечити нормальну роботу технічних і програмних засобів ІТУП 

і інших програмно-інформаційних систем підприємства. 

Зона відповідальності: Комп'ютерні і мережеві засоби ІТУП і інші 

системи проектно-орієнтованого підприємства. 

Посадові обов’язки: 

− установка і налаштування робочих станцій користувачів ІТУП; 

− забезпечення політики безпеки ІТУП; 

− управління користувачами ІТУП; 

− технічне і програмне забезпечення архівації даних ІТУП; 

− організація придбання технічних і базових програмних засобів; 

− технічна підтримка користувачів ІТУП. 

− управління розробкою і впровадженням програм операційної системи, 

мереж Інтернет; 

− управління комп'ютерною мережею проектно-орієнтованого 

підприємства.  
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6.2.2.Бек-офіс 

 

Бек-офіс є основним підрозділом, який забезпечує формування і 

використання інформаційного ресурсу проектів, у першу чергу проекту 

впровадження КМУП. У складі бек-офісу працюють менеджери, які відіграють 

дві ролі – координатора проекту і менеджера по інформаціії. Крім того, 

керівник бек-офісу є адміністратором інформаційної взаємодії на проектно-

орієнтованому підприємстві, і сам організовує як документообіг, так і 

підготовку різних нарад, листів, розпоряджень, звітів, завдань за проектами 

проектно-орієнтованого підприємства. 

Координатор проекту – управлінська роль, яка ставиться в обов'язок 

працівникові бек-офісу. Даний менеджер виконує спеціалізовану управлінську 

функцію, покликану організувати управління інформаційним середовищем 

проекту впровадження КСУПР, а після впровадження КСУПР всіх проектів 

проектно-орієнтованого підприємства, а також їх інформаційний супровід. 

Менеджер по інформації – управлінська роль, яка ставиться в обов'язок 

працівникові бек-офісу. Даний менеджер виконує спеціалізовану управлінську 

функцію, покликану забезпечити управління загальною інформаційною 

моделлю проектів (у першу чергу проекту впровадження КМУП) в 

програмному забезпеченні ІТУП, а також збір і використання інформації в 

процесах проекту.  

У результаті виконання проекту впровадження КМУП центр управління 

проектами буде виконувати функції управління проектами, на основі створених 

в проекті впровадження КМУП функціональної (організація) і забезпечують 

(методика і технологія) компонентів КМУП. При цьому будуть створені свої 

організаційні структури управління проектами. Виходячи з того, що ММУП є 

методологією створення КМУП, яка включає і організаційні структури, 

розглянемо шаблони ролей в організаційних структурах управління проектами, 

які є елементами ММУП. 
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6.3. Шаблони ролей у мета-методології управління проектами  

 

Із розроблених наукових засад мета-методології управління проектами 

слідує, що на проектно-орієнтованих підприємствах реалізується 4 рівня 

проектного управління: 

1.Керівництво проектно-орієнтованого підприємства. До керівництва 

проектно-орієнтованого підприємства відносяться: президент (генеральний 

директор) і його заступники, виконавчий директор і його заступники. 

2.Керівник портфелю проектів. Фактично є функціональним керівником 

портфелю проектів. Комітети (інвестиційний, тендерний, та ін.). 

3.Керівник проекту і адміністративний директор проекту. А також 

функціональні менеджери (Керівники департаментів і відокремлених відділів). 

4.Менеджери груп управління проектами. 

Рішення, прийняття на деякому рівні управління, є обов'язковими до 

виконання менеджерами наступних рівнів, а також виконавцями проектів. 

У таблиці 6.1 наведені повноваження осіб, які представляють різні рівні 

управління проектами. Схема взаємодії приведена на рисунку 6.2. 

Із урахуванням кадрового потенціалу будь-якого проектно-орієнтованого 

підприємства, з одного боку досвідченого і здатного вирішувати основні 

функціональні завдання, з іншого боку такого, що до використання ММУП ще 

немає особливої професійної підготовки в області управління проектами, і в 

багатьох випадках такі працівники не розуміють, не беруть участі, і не вірять у 

методологію управління проектами пропонується наступна організаційна схема 

управління проектами (рис.6.3). В основі цієї схеми чотири ключові фігури в 

системі управління проектами – Керівник проектно-орієнтованих бізнесів, 

Керівник портфелю проектів, Керівник проекту, Адміністративний директор 

проекту. Якщо проект масштабний або комплексний, то в ньому можуть 

виділятись підпроекти, на які призначається Керівник підпроекту і формуються 

відрядження підпроектів.  
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Таблиця 6.1 

Міжрівнева взаємодія менеджерів проектно-орієнтованого підприємства в 

ММУП 

Функції Керівники 

проектно-

орієнтованого 

підприємства 

Керівники 

портфелів 

проектів 

Керівники 

проектів 

Менеджери 

ГУП 

Документи 

Накази + - - - 

Розпорядження + + - - 

Службові 

записки 

-    

Рішення     

Призначення 

Керівники 

портфелю 

проектів 

Висувають і 

затверджують  

- - - 

Керівники 

проектів 

Затверджують Погоджує Пропонує 

директор ЦУП 

- 

Адміністративні 

директора 

Затверджують Пропонує - - 

Члени ГУП Затверджують Погоджує. Пропонує. 

Погоджують 

функціональні 

менеджери. 

- 

Рішення про рух проекту по фазам 

Ініціація 

проекту 

+ - - - 

Рішення про 

розробку 

концепції 

Затверджують Інвестиційний 

комітет 

пропонує 

- - 

Рішення про 

розробку 

проекту 

Затверджують Інвестиційний 

комітет 

пропонує 

Призначається - 
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Таблиця 6.1 (продовження) 

Функції Керівники 

проектно-

орієнтованого 

підприємства 

Керівники 

портфелів 

проектів 

Керівники 

проектів 

Менеджери 

ГУП 

Рішення про рух проекту по фазам 

Рішення про 

реалізацію 

проекту 

Затверджують Інвестиційний 

комітет 

пропонує 

Розробляє Приймають 

участь 

Рішення про 

закриття 

проекту 

Затверджують Інвестиційний 

комітет 

пропонує 

Розробляє Приймають 

участь 

Управління проектом 

Методологія 

управління 

проектами 

Затверджують Погоджують Беруть участь. 

Розробляє ЦУП. 

Приймають 

участь 

План управління 

проектом 

- Затверджують Розробляють і 

представляють 

керівники 

проектів. 

Погоджує 

директор ЦУП 

- 

Стратегічний 

план проекту 

Затверджують Погоджують Розробляють і 

представляють 

керівники 

проектів. 

Погоджує 

директор ЦУП 

- 

План проекту - Затверджують Представляють Розробляють 

Бюджет проекту Затверджують 

общий бюджет 

проектно-

орієнтованого 

підприємства 

Затверджують Представляють Розробляють 
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Таблиця 6.1 (закінчення) 

Функції Керівники 

проектно-

орієнтованого 

підприємства 

Керівники 

портфелів 

проектів 

Керівники 

проектів 

Менеджери 

ГУП 

Закупівлі  Затверджують Погоджують. 

Рішення за 

тендерним 

комітетом 

Ініціюють Розробляють 

документи 

Зміни 

Зміни 

конфігурації 

Затверджують Погоджують Ініціюють Обґрунтовують 

Зміни плану - Затверджують Надають Ініціюють 

Зміни бюджету 

(зміни статей 

витрат) 

- Погоджують 

(затверджує 

фінансовий 

директор) 

Надають + 

можливо 

Ініціюють 

Ініціюють 

Зміни бюджету 

(додаткові 

витрати) 

Затверджують Погоджують  Надають + 

можливо 

Ініціюють 

Ініціюють 

 

Керівник проектно-орієнтованих бізнесів/Керівник портфелю 

проектів/Керівник проекту/Адміністративний директор проекту  ─ 

управлінські ролі, які ставляться в обов'язок топ-менеджерам проектно-

орієнтованого підприємства. 

Керівник проектно-орієнтованих бізнесів / Керівник портфелю проектів 

/ Керівник проекту несуть персональну відповідальність за стан ввірених їм 

частин проектно-орієнтованого бізнесу. Адміністративний директор проекту 

несе відповідальність за виконання рішень менеджерів, контроль за роботою 

виконавців, за інформаційне забезпечення учасників проектів. 
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 Керівництво проектно-орієнтованого 

підприємства 

Керівник  портфелю 

проектів (ПП) 
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Керівник  проекта Адміністративний директор 

проекту 

ГУП 

Проекти наказів і 

розпоряджень 

Накази і розпоряджения 

Рішения керівника ПП 

(письмові і усні), рішения 

нарад)  

Пропозиції 

Виконавці робіт 

Рішення ГУП, керівника проекту, 

адміністративного директора проекту 

Функціональні менеджери (керівники підрозділів) 

Рішения по ГУП 

Доведення рішень по ГУП до 

функціональних менеджерів 

(копія) 

Уточнення/коригування термінів і форми 

рішення керівника проекту (при 

необхідності) 

Погодження 

рішень (якщо це 

необхідно) 

Звіти і документи на 

затвердження рішень 

Рис.6.2. Схема взаємодії і прийняття рішень у ММУП стосовно проектів 
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Для реалізації політики центру управління проектами, пов'язаної з 

впровадженням у процесі управління проектами єдиної методології, єдиної 

інформаційної технології і внутрішніх стандартів управління проектами, а також 

для координації і оперативного управління проектами Керівники портфелів 

проектів і Керівники проектів адміністративно підпорядковуються керівнику 

проектно-орієнтованих бізнесів. Керівник проектно-орієнтованих бізнесів 

повинен бути на посаді заступника виконавчого директора (див.рис.6.3).  

Розглянемо наведені керівні ролі більш детально. 

 

6.3.1. Керівник проектно-орієнтованих бізнесів  

 

У взаємодії з заступником виконавчого директора визначається 

вимірювання показників ефективності роботи проектно-орієнтованого бізнесу. 

Керівник портфелю 

проектів 1 

Керівники 

проектів 

1-й заступник Виконавчого 

директора 

Виконавчий директор 

 

Президент (гендиректор) 

Керівник портфелю 

проектів 2 

Керівник портфелю 

проектів n 

Керівники 

проектів 

Керівники 

проектів 

Група управління 

проектом 

 
Група управління 

проектом 

 
Група управління 

проектом 

Рис 6.3. Організаційно-рольова структура управління проектами в ММУП 

Заступник Виконавчого директора по 

проектному управлінню 

Адміністрати-

вний 

директор 

проекту 

Адміністрат

и-вний 

директор 

проекту 

Адміністра

-тивний 

директор 

проекту 
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У взаємодії з директором центру управління проектами визначаються: 

організація, методологія, інформаційна технологія, а також структура і функції 

управління проектами і здійснюється контроль за відповідністю показників 

управління проектом впровадження КМУП планових показників. 

Функціональне завдання керівника проектно-орієнтованих бізнесів: 

− взаємодія з замовниками; 

− рішення стратегічних питань розвитку напрямку; 

− взаємодія з корпоративним центром; 

− інтеграція процесу управління проектами в інших аспектах діяльності 

бізнесу; 

− представницькі функції; 

− встановлення пріоритетів портфелів проектів у ввіреній частини бізнесу. 

 

6.3.2. Керівник портфелю проектів  

 

Управлінська роль, яка ставиться в обов'язок професійному проектному 

менеджеру. Одна з двох головних ролей в управлінні проектами. Топ-менеджер, 

що призначається на цю роль здійснює оперативне керівництво керівниками 

проектів (але не втручається в їх діяльність в проектах). Несе відповідальність за 

розвиток портфелю проектів. Погоджує або затверджує плани, бюджети, зміни, 

тендери і призначення на ролі в проектах. Визначає пріоритети окремих проектів, 

директивні терміни і бюджет проектів, особливості використання методологічних 

інструментів управління проектами, показники ефективності роботи керівників 

проектів і груп управління проектами, критерії розподілу ресурсів між проектами 

портфелю. Проводить оперативні наради з керівниками проектів. Затверджує 

призначення на роль керівника проекту. Погоджує склад і кадрове наповнення 

груп управління проектами. Організовує фінансування проекту. 

Керівник портфелю проектів несе персональну відповідальність за бізнес-

вигоди від проектів, що входять до портфелю, за те, щоб були впроваджені 
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однакові стандарти управління всіма проектами портфелю, за раціональний 

розподіл ресурсів між ними. 

Призначення на роль і зняття з ролі керівника портфеля проектів 

здійснюється наказом керівника проектно-орієнтованого підприємства. 

Центр управління проектами надає керівнику портфелю проектів кадрове, 

інформаційне, програмно-технічне, методичне, юридичне забезпечення. 

Розробляє плани проектів та контролює їх виконання. 

Функціональні задачі керівника портфелю проектів: 

− забезпечення відповідності портфеля проектів цілям стратегічного 

розвитку бізнесу (формування стратегії реалізації проектів); 

− організація оперативного управління керівниками проектів; 

− контроль за процесами в проектах; 

− організація забезпечення проектів фінансовими і іншими ресурсами 

(фінансування, кадрова і виробнича політики, захист інформації і інше); 

− організація впровадження інформаційної технології у процес управління 

проектом; 

− організація впровадження стандартів КМУП в роботу груп управління 

проектами; 

− встановлення пріоритетів проектів; 

− затвердження (або незатвердження) змін «встановленого масштабу» в 

бюджеті, календарному плані, масштабі і обсягах робіт проектів; 

− здійснення взаємодії з учасниками проектів зі стратегічних питань; 

− плановий і позаплановий аудит (експертиза) проектів. 

У мета-методології управління проектами пропонується наступний шаблон 

ролі керівника портфелю проектів: 

Здійснює: планування портфелю проектів на підставі стратегічних планів-

графіків проектів; організацію ефективного моніторингу проектів, що входять у 

портфель проектів, із метою перевірки відповідності фактичного їх виконання 

планованим показникам; організацію забезпечення проектів ресурсами (в першу 

чергу фінансовими, трудовими, інформаційними); контроль виконання 
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розпорядчих документів; оперативне керівництво керівниками і 

адміністративними директорами проектів; контроль за збереженням комерційної 

таємниці, забезпечення конфіденційності відомостей, які стали відомі під час 

виконання службових обов'язків або іншої інформації, яка не підлягає 

розголошенню; аудит і аналіз результатів реалізації проектів; прийняття рішень 

відповідно до змін у проекті; оцінку ефективності роботи керівників і 

адміністративного директора проектів. 

Забезпечує: відповідність цілей напрямку цілям стратегічного розвитку 

проектно-орієнтованого підприємства (формування стратегії проектів); 

відповідність портфеля проектів цілям стратегічного розвитку проектно-

орієнтованого підприємства (формування стратегії реалізації проектів) у заданому 

напрямку; інтеграцію процесу управління проектами в інших аспектах діяльності 

проектно-орієнтованого підприємства; установку пріоритетів проектів. 

 Сприяє: керівникам проектів у подоланні кризових і ризикованих ситуацій, 

що виникають у проектах, в т.ч. зв’язаних із невиконанням бюджетів. 

Взаємодіє: з органами державної влади, які регулюють та контролюють, з 

зацікавленими сторонами з питань, що входять до компетенції керівника 

портфелю проектів. У тому числі, лобіює інтереси проектно-орієнтованого 

підприємства в органах державної влади. 

Бере участь: у процесах інформаційної взаємодії, в т.ч. організовує збір, 

отримання, обробку поширення і зберігання інформації за напрямом діяльності 

проектно-орієнтованого підприємства; організовує підготовку для керівництва 

доповідних і службових записок, звітів, проектів розпорядчих документів із 

питань, що стосуються портфелю проектів проектно-орієнтованого підприємства; 

пропонує відділу розробки ЦУП нові форми звітів за проектами; у нарадах по 

проектному управлінню, що проводяться керівництвом проектно-орієнтованого 

підприємства; в комітетах і комісіях, створених на проектно-орієнтованому 

підприємстві, і які зайняті в вирішенні питань управління проектами, в т.ч. в 

інвестиційному і тендерному комітетах. 
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Готує: пропозиції про підвищення професійного рівня керівників і членів 

груп управління проектами; пропозиції про припинення або завершення проектів, 

що входять у портфель проектів; пропозиції по мотивації керівників і 

адміністративного директора проектів. 

Погоджує: всі документи, які стосуються портфелю проектів проектно-

орієнтованого підприємства, які потребують вирішення президента, виконавчого 

директора, дирекції, або направляються в інші організації, в тому числі заявки на 

ініціацію проектів, на зміни в проектах, на переведення проекту на наступну фазу, 

на завершення проекту, на закупівлі в проектах; стратегічні плани проектів; 

контракти і договори, що укладаються в рамках проектів; листи та інші 

документи, направлені на організацію і установи, які входять в структуру 

проектно-орієнтованого підприємства; опис бізнес-процесів управління 

проектами; регламенти, правила, положення, нормативи, накази і розпорядження. 

Затверджує: керівників проектів; склад груп управління проектом; потреби 

в фінансових коштах за проектами в розрізі періодів (бюджети проектів); плани-

графіки проектів; матриці відповідальності і плани взаємодії в проектах; плани 

заходів щодо змін у проектах; документацію для проведення торгів у проектах. 

Має право: на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності; 

отримувати від структурних підрозділів проектно-орієнтованого підприємства 

інформацію, необхідну для виконання покладених на керівника портфелю 

проектів завдань і функцій; проводити наради, що належать до сфери діяльності із 

залученням всіх необхідних учасників, у тому числі і керівників проектно-

орієнтованого підприємства; вносити пропозиції керівництву проектно-

орієнтованого підприємства з питань, котрі відносяться до компетенції керівника 

портфелю проектів; давати вказівки керівникам і адміністративному директору 

проекту, які є обов'язковими для виконання, та контролювати їх виконання; 

формулювати пропозиції керівництву проектно-орієнтованого підприємства про 

призначення на посади, звільнення, переміщення виконавців в проекті, своєчасне 

заміщення вакансій, заохочення, накладення штрафів та вирішувати інші питання, 

що стосуються портфелю проектів проектно-орієнтованого підприємства. 
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Несе відповідальність за: ефективність менеджменту портфелю проектів; 

контроль за виконанням проектів у рамках затверджених бюджетних та часових 

обмежень; контроль за якістю проектів; дотримання норм чинного законодавства 

України; виконання нормативних документів проектно-орієнтованого 

підприємства; узгодження і затвердження документів щодо проектів, що входять 

у портфель проектів; лобіювання інтересів портфелю проектів в органах 

державної влади; збереження комерційної таємниці і конфіденційної інформації, 

майна і документів. 

 

6.3.3. Адміністративний директор проекту  

 

Управлінська роль, яка ставиться в обов'язок менеджеру проектно-

орієнтованого підприємства. Найчастіше директору підпорядкованого 

підприємства. Цю роль запропоновано ввести до рольової структури ГУП в мета-

методології управління проектами. Його сфера діяльності – взаємодії в проекті. 

Забезпечує керівника проекту всією необхідною інформацією для ефективної 

діяльності в проектах. 

Оперативно підпорядковується керівнику портфелю проектів. У своїй 

роботі керується законами і нормативно-правовими актами України, 

нормативними і розпорядчими документами проектно-орієнтованого 

підприємства, в тому числі документами, що формують методологію управління 

проектами на проектно-орієнтованому підприємстві. Виконує всі завдання 

керівника портфелю проектів. У цій взаємодії визначаються параметри реалізації 

проекту – його конфігурація, взаємодії з державними і дозвільними органами, 

директивний час початку і закінчення проекту і його фаз, обмеження ресурсів і 

методи зниження ризиків. 

Адміністративний директор проекту несе персональну відповідальність за 

досягнення цілей проекту. Іншими словами, відповідальність, за: «що має бути 

зроблено». 
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Призначення на роль і зняття з ролі адміністративного директора проекту 

здійснюється наказом керівника проектно-орієнтованого підприємства. 

У мета-методології управління проектами пропонується наступний шаблон 

ролі адміністративного директора проекту: 

Здійснює: взаємодію з органами державної влади і з дозвільними органами; 

підбір учасників проекту; моніторинг контрактів та договорів, укладених 

підприємством-замовником; виконання розпорядчих документів; оперативне 

керівництво зацікавленими сторонами проекту; контроль за збереженням 

комерційної таємниці; забезпечення конфіденційності відомостей, які стали 

відомі під час виконання службових обов'язків або іншої інформації, яка не 

підлягає розголошенню; звіти про стан проекту; оцінку ефективності роботи 

зацікавлених сторін проекту. 

Виконує: представницькі функції; підписання контрактів та договорів; 

ініціювання змін. 

Забезпечує: виконання планів проекту шляхом взаємодії з підрядними 

організаціями; роботу підприємства-замовника; взаємодію підприємства-

замовника з іншими учасниками проекту; бухгалтерський і управлінський облік 

діяльності ввіреного підприємства. 

Бере участь: у розробці системи мотивації виконавців проекту; в нарадах 

по проекту; в управлінні змінами в проекті; в аналізі і проведенні змін. 

Готує: договори і контракти; пропозиції керівнику портфелю проектів про 

припинення або завершення проекту. 

Затверджує: договори і контракти по проекту. 

Має право: на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності; 

отримувати від структурних підрозділів проектно-орієнтованого підприємства 

інформацію, необхідну для виконання покладених на адміністративного 

директора проекту завдань і функцій; проводити наради, що належать до сфери 

діяльності із залученням членів ГУП і представників зацікавлених сторін проекту; 

вносити пропозиції керівнику портфелю проектів із питань, які відносяться до 

компетенції адміністративного директора проекту; давати рекомендації керівнику 
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проекту по організації процесів формування продуктів проектів; ініціювати 

заміну керівника проекту. 

Несе відповідальність за: досягнення цілей проекту (за: «що має бути 

зроблено»); контроль за якістю проекту; дотримання норм чинного законодавства 

України; дотримання нормативних та регламентованих документів проектно-

орієнтованого підприємства; підготовку і підписання договорів і контрактів; 

представлення інтересів проекту перед керівництвом проектно-орієнтованого 

підприємства, в органах державної влади, в контролюючих органах; збереження 

комерційної таємниці і конфіденційної інформації, майна і документів. 

 

6.3.4. Керівник проекту  

 

Управлінська роль, яка ставиться в обов'язок професійному проектному 

менеджеру. Менеджер, призначений на цю роль, здійснює керівництво всіма 

менеджерами, зайнятими на реалізації проекту. Несе всю відповідальність за 

ефективну реалізацію процесів у проектах. Формує групу управління проектом. 

Організовує розробку планів проектів і їх моніторинг, а також розробку і 

контроль за виконанням бюджетів. Підбирає менеджерів на ролі в групі 

управління проектом. Здійснює оперативне керівництво групою управління 

проектом. Візує фінансові документи за проектом. Ініціює / Погоджує зміни в 

проекті. Ініціює і бере участь у проведенні тендерів за проектом. Керівник 

проекту несе персональну відповідальність за ефективність організації і 

координації всіх учасників і процесів управління проектом, а також за 

ефективність використання виділених ресурсів (у тому числі управлінських, 

виділених на проект). Іншими словами, відповідальність, за: «коли має бути 

зроблено» (календарно-сітьове планування) і «як повинно бути зроблено» 

(бюджетні обмеження і технологія виконання робіт). Призначення на роль і зняття 

з ролі керівника проекту здійснюється розпорядженням керівництва проектно-

орієнтованого підприємства. 

На роль керівника проекту призначається менеджер ЦУП. 
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Керівник проекту адміністративно підпорядковується керівнику ЦУП. 

Керівник ЦУП в процесі взаємодії вирішує завдання організації і контролю за 

роботою керівника проекту.  

Керівник проекту оперативно підпорядковується керівнику портфелю 

проектів. У цій взаємодії визначається, «що має бути зроблено керівником 

проекту». Керівник проекту використовує ресурси ГУП для управління проектом. 

Для досягнення цілей проекту проектний менеджер, який виконує дану 

роль, керуючи середовищем проекту, забезпечує ефективну організацію та 

координацію всіх учасників і процесів управління проектом, а також раціональне 

використання виділених ресурсів.  

Функціональні завдання (обов'язки) керівників проектів: 

− взаємодія з органами державної влади і з дозвільними органами по 

підтриманню проекту; 

− взаємодія з центром управління проектами; 

− представницькі функції; 

− консультування стейкхолдерів; 

− організація планування і планування проекту; 

− організація моніторингу проекту; 

− організація виконання планів проекту; 

− забезпечення отримання інформації необхідної для планування, 

моніторингу, оцінки і контролю всіх елементів проекту; 

− забезпечення всіх, задіяних в проекті учасників, інформацією, 

необхідної їм для виконання зобов'язань за проектом (необхідної для планування, 

моніторингу, оцінки якості і інших компонентів проекту); 

− підбір учасників проекту; 

− оперативне керівництво учасниками проекту; 

− формування і керівництво групою управління проектом; 

− участь у розробці системи мотивації учасників проекту; 
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− управління компонентами проекту (часом, вартістю, ресурсами, 

ризиками, документами, якістю та ін.), впровадження інформаційної технології в 

процес управління проектом; 

− впровадження стандартів КМУП у роботу групи управління проектами; 

− організація управління і управління змінами в проекті; 

− надання звітності про виконання проекту; 

− підписання наказів і розпоряджень по проекту; 

− організація доведення рішень ГУП до учасників проектів; 

− ініціювання змін. 

У мета-методології управління проектами пропонується наступний шаблон 

ролі керівника проекту: 

Здійснює: організацію управління компонентами проекту (часом, вартістю, 

ресурсами, ризиками, документами, інформацією, якістю та ін.); підбір членів 

ГУП; управління групою управління проектами та зацікавленими сторонами 

проекту; виконання розпорядчих документів; впровадження засобів автоматизації 

в процес управління проектом; організацію планування і моніторингу проекту; 

планування  моніторингу проекту; управління прийнятими змінами в проекті; 

перевірку виконання рішень групи управління проектом; координацію дій членів 

ГУП по виконанню завдань проекту з їх функціональними керівниками; контроль 

за збереженням комерційної таємниці; забезпечення конфіденційності відомостей, 

які стали відомі під час виконання службових обов'язків або іншої інформації, яка 

не підлягає розголошенню; звітування про стан проекту; підготовку рішень, які 

входять до компетенції керівника портфелю проектів і відносяться до ввіреного 

проекту; прийняття рішень по проекту; оцінку ефективності роботи членів ГУП. 

Надає: консультаційну допомогу зацікавленим сторонам проекту і 

функціональним менеджерам проектно-орієнтованого підприємства; методичну 

допомогу керівнику проектно-орієнтованих бізнесів і адміністративному 

директору проекту. 

Забезпечує: ефективну взаємодію в групі управління проектами; отримання 

інформації необхідної для управління всіма компонентами проекту; доведення 
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рішень групи управління проектом до зацікавлених сторін проекту; всіх задіяних 

у проекті учасників необхідною їм для виконання зобов'язань за проектом 

інформацією.  

Бере участь: у розробці системи мотивації зацікавлених сторін проекту; в 

нарадах по проекту; в управлінні змінами в проекті; в аналізі стану проекту; 

проведенні змін. 

Погоджує: договори і контракти по проекту. 

Готує: план проекту; звіт по проекту; заявку на проведення тендеру; 

пропозиції про зміни в проекті; тендерну документацію (спільно з ресурсним 

менеджером); пропозиції керівнику портфелю проектів про припинення або 

завершення проекту; план управління проектом; бюджет проекту.  

Несе відповідальність за: ефективність процесів управління проектами 

(«як управляти проектом»); контроль за якістю процесів управління проектами (в 

т.ч. за якість і своєчасність надання інформації); дотримання норм чинного 

законодавства України; нормативних і регламентуючих документів проектно-

орієнтованого підприємства; дотримання норм підписання контрактів і договорів; 

врахування інтересів проектно-орієнтованого підприємства в даному проекті у 

взаємодії із зацікавленими сторонами проекту; збереження комерційної таємниці і 

конфіденційності інформації, майна і документів. 

Має право: на матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності; 

отримувати від структурних підрозділів проектно-орієнтованого підприємства 

інформацію, необхідну для виконання покладених на керівника проекту завдань і 

функцій; проводити наради, що відносяться до сфери діяльності із залученням 

членів ГУП і представників зацікавлених сторін проекту; вносити пропозиції 

керівнику портфелю проектів із питань, які відносяться до компетенції керівника 

проекту; давати рекомендації заступнику виконавчого директора по проектному 

управлінню та керівнику портфелю проектів із питань організації управління 

проектами на проектно-орієнтованому підприємстві; приймати рішення з усіх 

питань, що стосуються діяльності ГУП в проекті; давати вказівки членам ГУП, які 

є обов'язковими для виконання, і контролювати їх виконання. 
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Керівник проекту формує групу управління проектом (ГУП), менеджерам 

якої делегуються права та відповідальність керівника проекту, відповідно до 

сфери професійної діяльності цих менеджерів у проекті. 

 

6.3.5. Ролі в групі управління проектами 

 

Групи управління проектами формуються з менеджерів і спеціалістів 

проектно-орієнтованого підприємства, а також залучаються на аутсорсинг. 

Менеджери і спеціалісти в групах управління проектами виконують визначені 

ролі.  

У рамках ММУП пропонується типова структура ГУП (рис.6.4) і карта 

ролей ГУП за фазами життєвого циклу проекту (табл.6.2). Всі ролі 

персоніфіковані і не міняються із-за кількості проектів.  

Усі менеджери і спеціалісти, що входять до групи управління проектами, 

зобов’язані виконувати завдання керівника проекту, зобов’язані брати участь у 

планових і позапланових засіданнях ГУП, несуть відповідальність за 

відповідність дій у зонах відповідальності цілям і планам проекту. 

Група управління проектом складають професійні менеджери і 

спеціалісти, що забезпечують у процесі взаємодії рішення задач управління 

проектом. Спеціалісти ГУП – вирішують конкретні питання по проекту в зонах 

своєї відповідальності. Менеджери груп управління проектами є організаторами і 

керівниками спеціалізованої діяльності в проектах. 

По суті, керівник проекту делегує свою відповідальність в окремих областях 

діяльності членам своєї групи управління проектом, тому, що він їм довіряє, і 

тому, що вони краще, ніж він сам, розбираються в цих вузько спеціалізованих 

питаннях. Члени групи управління проектом функціонально підпорядковуються 

керівнику проекту. Забезпечують керівника проекту всією необхідною для його 

діяльності інформацією. 
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Рис.6.4. Рольова структура груп управління проектами в ММУП 
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Таблиця 6.2 

Карта ролей по фазам проектів ММУП 

 Роль Ідея Концепт Розробка 

проекту 

Реалізація 

проекту 

Експлу-

атація 

1.  Керівник портфелю 

проектів 

+ + + +  

2.  Керівник проекту  + + +  

3.  Адміністратор проекту   +/- + +/- 

4.  Координатор проекту +/- +/- +/- +/-  

5.  Ресурсний менеджер   + +  

 • Спеціаліст по 

обладнанню 

  + + + 

6.  Фінансовий менеджер  + + +  

7.  Менеджер по розробці 

концепції 

+/- + + +/-  

8.  Менеджер по розробці 

проекту 

+/- +/- +/-   

9.  Менеджер по ризикам  +/- +/- +/-  

10.  Менеджер по реалізації 

проекту 

 +/- +/- +  

11.  Менеджер по розробці 

закупівлям 

+/- +/- +/- + + 

 Менеджер по 

комунікаціям 

 +/- +/- +/-  

 • Спеціаліст по PR  +/- +/- +/- +/- 

 • Спеціаліст по 

просуванню проекту 

 +/- +/- +/-  

12.  Менеджер по 

управлінню 

юридичними ризиками 

+/- +/- +/- +/- +/- 

 • Юрист +/- +/- +/- +/- +/- 
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Таблиця 6.2 (закінчення) 

№ Роль Ідея Концепт Розробка 

проекту 

Реалізація 

проекту 

Експлу-

атація 

13.  Менеджер по 

юридичному 

супроводженню 

проекту 

+ + + + + 

 • Юрист +/- +/- +/- +/- +/- 

14.  Менеджер по 

взаємодії з 

державними органами  

 + + + + 

15.  Менеджер по безпеці +/- +/- + + + 

Примітка: «+» – на фазі проекту обов’язково призначається на цю роль; 

«+/-» – на фазі проекту призначення на цю роль можливе; «-» – не 

призначається. 

 

Необхідність створення груп управління проектами виходить з основних 

принципів проектного менеджменту – управляти проектом повинен 

професіонал. Потрібен професіонал, як за всіма компонентами проекту, так і по 

його технологічній складовій. 

Усі рішення в своїй області (зоні відповідальності) приймають менеджери 

ГУП. Якщо їх прав недостатньо, рішення передається керівнику проекту. Якщо 

його прав недостатньо – рішення питання делегується керівнику портфеля 

проектів. Якщо і його прав недостатньо – рішення питання делегується 

керівнику проектно-орієнтованих бізнесів. 

Член групи управління проектом несе персональну відповідальність за 

ефективність дій усіх учасників проектів у зоні його відповідальності, за 

розробку реалістичного і оптимального плану, за виконання плану проекту в 

термін і в межах бюджету. При цьому результат цих дій повинен відповідати 

всім вимогам до якості продукту проекту. 

Члени груп управління проектом адміністративно підпорядковуються 

керівнику свого функціонального підрозділу, а оперативно – керівнику проекту. 
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Завдання в зоні своєї відповідальності за проектом член групи управління 

проектами отримує від керівника проекту в письмовій або усній формі з 

обов'язковим інформуванням керівника функціонального підрозділу, в якому 

працює менеджер ГУП. При цьому, якщо член ГУП або його функціональний 

керівник не згодні з термінами або формою надання результату виконання 

завдання, то функціональний менеджер погоджує спірні питання з керівником 

проекту. Якщо консенсусу між функціональними і проектними керівниками 

досягти не вдалося, вони звертаються за усуненням розбіжності до керівника 

портфелю проектів. 

Завдання в зоні своєї відповідальності за проектом менеджер групи 

управління проектами видає за допомогою затвердженого плану. Ефект 

затвердження – всі повинні виконувати  план, навіть керівники керівника 

проекту. Винятком є завдання, які видаються фахівцям, які знаходяться в 

безпосередньому підпорядкуванні менеджера ГУП. У цьому випадку 

допускається видача усного завдання. 

Функціональний керівник члена ГУП несе відповідальність за професійну 

підготовку цього працівника (здатність виконувати завдання по проекту), за 

виділення ліміту часу для виконання цього завдання, за забезпечення його всім 

необхідним для виконання завдання: матеріально-технічними ресурсами, 

робочим місцем, доступом до комп'ютерної мережі. Також несе 

відповідальність за виконання поставленого керівником проекту завдання 

вчасно, за надання результату виконання завдання в необхідній формі. 

Функціональний керівник у процесі виконання членом ГУП завдання 

керівника проекту вирішує завдання організації і контролю за діями цього 

працівника. По суті, у взаємодії члена ГУП із керівником проекту визначається, 

«що має бути зроблено». А взаємодією члена ГУП із функціональним 

керівником визначається «як повинно виконуватись завдання керівника 

проекту». Член ГУП при виконанні завдання може використовувати ресурси 

ввіреного йому підрозділу проектно-орієнтованого підприємства, або 

підрозділи функціонального керівника (за погодженням із цим керівником). 
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Менеджери груп управління проектами характеризуються наступними 

властивостями: 

Здійснюють: управління компонентами проекту (часом, вартістю, 

ресурсами, ризиками, документами, якістю, інформацією та ін.); управління 

виконавцями проекту; виконання розпорядчих документів; використання 

засобів автоматизації для вирішення своїх завдань; планування і моніторинг 

проекту в зоні своєї відповідальності; координацію дій виконавців в проекті; 

збереження комерційної таємниці, забезпечення конфіденційності відомостей, 

які стали відомі під час виконання службових обов'язків або іншої інформації, 

яка не підлягає розголошенню; звітування про стан проекту в зоні своєї 

відповідальності; прийняття рішень у зоні своєї відповідальності; підготовку 

рішень, які входять до компетенції керівника проекту і відносяться до ввіреної 

йому зони відповідальності; оцінку ефективності роботи виконавців проекту. 

Здійснює: консультаційну допомогу зацікавленим сторонам проекту, 

функціональному і проектному менеджеру проектно-орієнтованого 

підприємства. 

Забезпечує: ефективність взаємодії з виконавцями проекту; отримання 

інформації необхідної для управління в зоні своєї відповідальності; доведення 

рішень, що відносяться до зони відповідальності до виконавців; надання всім, 

задіяним у проекті, учасникам необхідної їм для виконання зобов'язань за 

проектом інформації, що відноситься до зони відповідальності. 

Бере участь: у нарадах по проекту; в здійсненні змін у ввіреній зоні 

відповідальності; в аналізі стану керованої зони проекту і проведенні змін у 

межах своїх повноважень. 

Погоджує: договори і контракти по проекту (при необхідності та за 

рішенням керівника проекту або функціонального менеджера). 

Готує (в зоні своєї відповідальності): фрагменти плану проекту (по 

вузлах WBS); звіт по проекту; документи по проекту; рішення по проекту. 

Несе відповідальність за: ефективність процесів управління проектами у 

ввіреній зоні проекту, («як управляти проектом»); контроль за якістю процесів 
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управління проектами у ввіреній зоні проекту (в т.ч. за якість і своєчасність 

надання інформації); дотримання норм чинного законодавства України, 

нормативних та регламентуючих документів проектно-орієнтованого 

підприємства; дотримання норм підписань контрактів та договорів; 

представлення інтересів на проектно-орієнтованому підприємстві в даному 

проекті у взаємодії з виконавцями; збереження комерційної таємниці і 

конфіденційної інформації, майна та  документів. 

Як видно з наведеного розподілу ролей по фазам проектів (див.табл.6.2, 

рис.6.4) структура управління на всіх фазах, крім фази реалізації проекту, 

однозначно визначена. Це група управління проектами, яка формується на 

проектно-орієнтованому підприємстві і яка керує всім проектом. Але фаза 

реалізації має особливості, пов’язані з тим, що в багатьох проектах виконання 

фізичних робіт покладається на підрядні організації. І, відповідно, власником 

проекту може бути не тільки проектно-орієнтоване підприємство, а якась 

виділена структура цього підприємства, яка виконує функції замовника. І, 

відповідно, керувати проектом може інжинірингова компанія (аутсорсинг), 

замовник, генпідрядник. Наприклад, у девелопменті. Є девелоперська 

організація, яка ініціює проект, фінансує його, керує ним, отримує продукт і 

реалізує його. Але в структурі девелопера є компанії, які мають земельні 

ділянки і виконують роль замовників девелоперських об’єктів. 

Таким чином, у мета-методології управління проектами на фазі реалізації 

повинні бути різні варіанти організації управління проектами. Розглянемо їх. 

 

6.4. Варіанти організації управління проектами в ММУП 

 

Найбільш суттєва помилка вітчизняної практики управління проектами – 

це відсутність мета-методології управління проектами. Звідси немає стандарту 

в створенні організаційних структур управління проектами під особливості 

проектно-орієнтованих підприємств. 
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Це особливо помітно на фазі реалізації проектів. На цій фазі проектом 

керує і Інвестор, і Замовник, і Підрядник. Це неправильно. У світовій практиці 

проектного менеджменту проектом завжди керує Керівник проекту. Який може 

знаходитись у Інвестора, у Замовника, у Підрядника. Або бути представником 

інжинірингового підприємства, і залучатися на аутсорсинг. Тому в мета-

методології управління проектами пропонується кілька моделей взаємодії 

учасників при реалізації функцій управління проектами. У всіх цих моделях 

роль організації-замовника виконує структурний підрозділ проектно-

орієнтованого підприємства, який і є власником проекту. 

Модель 1. Керує проектом працівник ЦУП (проектного офісу). Він буде 

управляти всіма виконавцями. Підрядник у цьому випадку буде номінальним. 

Виконує всі необхідні роботи, за винятком керівництва субпідрядниками. 

Договори субпідряду укладаються замовниками. Субпідрядниками керує 

безпосередньо проектний менеджер. Для формального окреслення сфер 

діяльності субпідрядників формуються лоти робіт, по яким проводиться тендер 

на підбір субпідрядника. Схема такої організації показана на рис.6.5. 

 

 

 

Управління 

Проектно-орієнтоване підприємство 

Замовник Керівник проекту 

ГУП 

Генеральний 

підрядник 

Підрядник 1 Підрядник 2 Підрядник n Підрядник 

n+1 

Рис.6.5.Схема управління проектом на фазі реалізації з розміщенням 

керівника проекту в центрі управління проектами 
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Модель 2. Керує проектом директор структурного підрозділу проектно-

орієнтованого підприємства – директор замовника (рис.6.6). Він призначається 

на роль керівника проекту, і функціонально підпорядковується керівнику 

портфелю проектів і директору ЦУП. Група управління проектом формується з 

працівників проектно-орієнтованого підприємства, або залучається на 

аутсорсинг. У всьому іншому – відповідає схемі, показаній на рис.6.5. 

 

 

 

Модель 3.  Керує проектом – Генпідрядник. Замовник «наймає» 

Генпідрядника з умовою – професійне управління проектом. Допомагає йому 

впровадити КМУП. Якщо треба – Замовник надає керівника проекту. Сам 

Замовник отримує всю необхідну інформацію від Генпідрядника (ГУП 

Генпідрядника), і контролює його роботу. У цьому випадку менеджер 

Замовника виконує роль керівника проекту на попередніх фазах, а потім стає 

куратором (директором) проекту. Схема такої організації показана на рис.6.7. 

Схема може мати дві реалізації. Директор проекту – директор підприємства – 

Замовника. і директор проекту – працівник ЦУП. 

Управління 

Проектно-орієнтоване 

підприємство 

Замовник 

Керівник проекту 

Генеральний 

підрядник 

Підрядник 

1 

Підрядник 

2 

Підрядник 

n 

Підрядник 

n+1 

Рис.6.6.Схема управління проектом на фазі реалізації з 

розміщенням керівника проекту у Замовника 

ГУП 
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Модель 4. Створюється Генпідрядник – підрозділ проектно-

орієнтованого підприємства (рис.6.8). В іншому схема подібна до схеми, 

показаної на рис.6.7, але Генпідрядник не керує проектом. 

Найбільш перспективною вважаю схему, показану на рис.6.7 (модель 3). 

Найбільш прийнятна (з точки зору простоти реалізації) – модель 1 (рис.6.5). 

Але, в будь-якому випадку, перехід до будь-якої з цих схем від «управління 

через Генпідрядника» повинен бути еволюційним. У перспективі необхідно 

працювати за моделлю 3, але Генпідрядник повинен бути структурним 

підрозділом проектно-орієнтованої організації (рис.6.8). 
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Підрядник 
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Рис.6.7. Схема управління проектом на фазі реалізації з розміщенням 

керівника проекту у генерального підрядника 

Керівник проекту 
ГУП 

Підрядник 
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Рис.6.8. Схема управління проектом на фазі реалізації з створенням 

власного Генерального підрядника 

 

6.5. Методичні основи управління проектами 

 

В основі мета-методології стандарти впровадження методології 

управління проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих 

підприємств. І основним елементом цих стандартів є бізнес-процеси КМУП. 

Розглянемо бізнес-процеси, які регламентуються ММУП і на основі яких буде 

виконуватись управління проектами в КМУП. 

 

6.5.1. Перелік бізнес-процесів управління проектами, які 

розробляються в проекті впровадження КМУП 

 

Бізнес-процеси визначають стандарти управління проектами і проектно-

орієнтованим підприємством в КНУП. Не розробка тих чи інших стандартів не 

дає змоги систематизувати управлінські процеси, розрахувати необхідні 

ресурси, чітко контролювати виконання управлінських функцій. Тому в ММУП 

розроблено перелік бізнес процесів, які необхідно розробляти для кожного 

Управління 
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підприємства в рамках КМУП. Ці бізнес процеси класифіковані за рівнями: 

стратегічний рівень, оперативний рівень. Розглянемо їх:  

1.Стратегічне планування. 

1.1 Розробки стратегічного бачення і пріоритетів 

1.2 Розробка стратегії проектно-орієнтованого підприємства 

1.3 Контроль виконання стратегії проектно-орієнтованого підприємства 

1.4 Розробка корпоративних політик в області зовнішніх зв'язків и PR 

1.5 Позиціонування стратегії проектно-орієнтованого підприємства 

2. Управління капіталом – ініціювання інвестиційного проекту 

2.1 Відстеження потенційних можливостей розвитку 

2.2 Оцінка інвестиційної привабливості проекту 

2.3 Оцінка технічних аспектів проекту 

2.4 Визначення потенційних джерел фінансування 

2.5 Структурування угоди 

3. Інтеграція нових проектів 

3.1 Оцінка необхідної інтеграції 

3.2 Підготовка плану інтеграції 

3.3 Управління інтеграцією 

4. Фінансове планування і контроль 

4.1 Розробка Методології фінансового планування, обліку і звітності 

4.2 Розробка бюджету проектів (операційна і інвестиційний бюджет) 

4.3 Консолідація бюджетів 

4.4 Контроль виконання бюджетів 

5. Управління інвестиціями 

5.1 Управління позиковим капіталом 

5.2 Управління власним капіталом 

5.3 Управління фінансовими ризиками 

6. PR-стратегія проектно-орієнтованого підприємства 

6.1 Формування PR-стратегії проектно-орієнтованого підприємства 

7. Корпоративних стандартів / КМУП 
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7.1 Розробка, впровадження і контроль дотримання корпоративних 

стандартів 

7.2 Контроль за дотриманням корпоративних стандартів 

7.3 Розробка нормативних документів із документообігу 

8. Стратегічне управління персоналом 

8.1 Розробка кадрової політики 

8.2 Розробка матриці посад 

8.3 Розробка системи заохочень, компенсацій і пільг: політика, структура 

і процедури 

8.4 Розробка системи заохочень: управління результативністю 

8.5 Підбір кадрів 

8.6 Розвиток і навчання персоналу 

8.7 Управління кадрової інформації 

8.8 Комунікації з персоналом 

9. Інформаційна політика 

9.1 Моніторинг і аналіз зовнішнього середовища 

9.2. Формування інформаційної платформи 

10. Антикризове управління 

10.1 Управління кризами в проектах, пов'язаних із зовнішнім 

середовищем 

10.2 Управління кризи, пов'язаної з репутацією проектно-орієнтованого 

підприємства 

11. Управління проектами 

11.1. Управління портфелем проектів 

11.2. управління проектом 

11.3. Управління бюджетуванням проектів 

11.4. Управління змінами в проектах 

11.5. Управління закупівлями в проектах 

11.6. Мотивація в проектах 

11.7. Положення про моделювання бізнес-процесів 
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12. ІТУП 

12.1 Автоматизація і технічна підтримка стандартів конкретизованої 

методології управління проектами 

13.Стратегія просування продуктів проектів 

13.1. Позиціонування продуктів проектів 

13.2 Оцінка вартості продукту проекту 

13.3.Просування продуктів проектів 

14. Розробка концепції проектів 

14.1. Проведення маркетингових досліджень 

14.2. Розробка загальної концепції проекту 

14.3. Розробка генеральної архітектурної концепції проекту 

14.4. Розробка внутрішнього функціонального зонування і планувань 

14.5. Розробка внутрішнього дизайну проекту 

14.6. Розробка і актуалізація бізнес-планів проектів 

14.7. Розрахунок ТЕП проектів 

Наведена система бізнес-процесів застосовується для управління всіма 

проектами проектно-орієнтованого підприємства. Але, виходячи із специфіки 

проектів, підмножини бізнес-процесів, що застосовуються до них, можуть бути 

різними. Розглянемо особливості застосування КМУП до двох основних класів 

проектів – внутрішніх та інвестиційних. 

 

6.5.2. Особливості методології управління внутрішніми проектами 

підприємств 

 

Внутрішні проеки проектно-орієнтованого підприємства – ініційовані 

Президентом, Віце-Президентом, виконавчим  директором, керівниками 

структурних підрозділів проектно-орієнтованого підприємства проект, 

спрямований на розвиток або модернізацію проектно-орієнтованого 

підприємства, або її структурного підрозділу шляхом зміни структури, функцій, 

представницьких властивостей, технологій і систем обробки інформації 
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(управління), або інших характеристик. Основним внутрішнім проектом будь-

якого проектно-орієнтованого підприємства є проект впровадження КМУП. 

Але всі внутрішні проекти проектно-орієнтованого підприємства забезпечують 

оптимальну організацію діяльності проектно-орієнтованого підприємства. 

Схема ініціації внутрішніх проектів (у тому числі проекту впровадження 

КМУП) на проектно-орієнтованому підприємстві представлена на рис.6.9.  

Ініціація внутрішніх проектів здійснюється в тому випадку, якщо такий 

проект потребує участі других структурних підрозділів проектно-орієнтованого 

підприємства в виконанні робіт за даним проектом. Якщо заходи виконуються в 

рамках одного підрозділу – то внутрішній проект проектно-орієнтованого 

підприємства може і не ініціюватися. У цьому випадку досить прав и 

повноважень у керівника підрозділу для його виконання (всі учасники 

знаходяться в його підпорядкуванні). 

Виходячи з цього, внутрішній проект ініціюється для отримання 

повноважень по управлінню співробітниками проектно-орієнтованого 

підприємства, що працюють в інших підрозділах, участь яких необхідна в 

даному проекті. Управління такими учасниками здійснюється або через 

включення їх до групи управління проектом (у цьому випадку вони надходять 

уфункціональне підпорядкування керівнику проекту), або через затверджений 

виконавчим директором план. 

Терміни виконання процедур про ініціацію внутрішніх проектів на 

проектно-орієнтованому підприємстві визначаються в індивідуальному 

порядку.   

Контроль за реалізацією схеми ініціації внутрішніх проектів на проектно-

орієнтованому підприємстві покладається на заступника виконавчого 

директора з проектного управління. 

Виходячи з наведеного, управління внутрішніми проектами підприємств 

можна зробити висновок, що управління ними тісно переплітається з бізнес-

процесами наступних класів: 
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ініціацію проекту 

 

Виконавчий директор 

5. Підготовка пропозиції по 

складу ГУП 
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Рис.6.9.Схема ініціації внутрішніх проектів проектно-орієнтованого підприємства 
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1.Стратегічне планування. 

7. Корпоративні стандарти/ КМУП 

8. Стратегічне управління персоналом 

10. Антикризове управління 

12. ІТУП 

Із цього слідує, що в проекті впровадження КМУП у першу чергу 

необхідно розробляти бізнес-процеси наведених класів. Їх навіть потрібно 

розробляти до початку активної фази проекту, пов'язаної з організаційними 

змінами на підприємстві. Що стосується других класів бізнес-процесів, то вони 

частіше застосовуються для реалізації інвестиційних проектів, повинні 

розроблятися на завершальній фазі проекту впровадження КМУП. Розглянемо 

особливості інвестиційних проектів із позицій впровадження КМУП. 

 

6.5.3. Інвестиційні проекти проектно-орієнтованого підприємства 

 

Під інвестиційним проектом проектно-орієнтованого підприємства 

будемо розуміти сукупність дійізадач, які мають наступні властивості: чітка 

мета, пов'язана зі створенням цінностей для проектно-орієнтованого 

підприємства; необхідність координації всіх дій і задач; обмеженість ресурсів 

ічасу. 

Якщо внутрішні проекти проектно-орієнтованого підприємства 

забезпечують оптимальну організацію діяльності проектно-орієнтованого 

підприємства, то інвестиційний проект – дають продукти, які створюють 

цінності для задоволення потребіакціонерів,іменеджерів,і спеціалістів, 

працюючих на проектно-орієнтованому підприємстві.  

Схема ініціації інвестиційних проектів представлена на рис.6.10. 

Продуктом інвестиційного проекту проектно-орієнтованого підприємства 

є об'єкт, реалізація якого принесе вигоди цьому підприємству. 

Цілями продуктів проекту є забезпечення життєдіяльності і подальшого 

розвитку проектно-орієнтованого підприємства, як організації, орієнтованої на 
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якісну і ефективну реалізацію інвестиційних проектів і задоволення потреб 

інвесторів шляхом отримання і використання прибутку від реалізації продуктів 

проектів.  

Кожен інвестиційний проект триває в тому випадку, якщо він, виходячи з 

аналізу, принесе прибуток. Тому, кожен проект закінчується або продажем 

створюваного продукту, або його експлуатацією (операційна діяльність), або 

зупинкою проекту через визнання недоцільності його продовження через 

неможливість отримання прибутку. 

В інвестиційних проектах проектно-орієнтованого підприємства 

виділяється п'ять фаз: ініціації, концепції, розробки, реалізації, експлуатації. У 

свою чергу фази проекту, при необхідності, розбиваються на етапі. Карта фаз 

проекту наведена в табл.6.3. 

На границі фаз проекту інвестиційний комітет проектно-орієнтованого 

підприємства повинен приймати рішення про доцільність переходу до 

наступної фази. 

Кожен інвестиційний проект є складною системою. Єдиний спосіб 

ефективного управління складними системами – їх декомпозиція, поділ на 

більш прості частини. Тому і створили структуру проекту. В інвестиційних 

проектах дуже багато робіт. Тому для ефективного управління їх треба 

групувати. 

Усі роботи проекту групуються таким чином, щоб: 

• відповідальність за кожну групу робіт покладалася на конкретного 

менеджера. 

• спростити сам проект. 

• знайти відповідність між групами робітістаттями бухгалтерського 

обліку. 

У КМУП є необхідність створення таких структур проекту, в яких до 

деякого рівня вони представляють собою затверджений шаблон (який ніхто не 

має права змінювати), а з деякого рівня керівники проекту можуть вносити 

зміни.  
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Рис.6.10.Схема ініціації інвестиційних проектів на проектно-орієнтованому підприємстві 
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Таблица 6.3 

КАРТА ФАЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

Документи Фази 

Ініціації Розробки концепції Розробки проекту Реалізації проекту Експлуатації 

Вхід фази Ідея Документи на проект Попередній бізнес-

план 

Бізнес-план, техніч-

на документація, 

детальний план, 

договори 

Прийнятий в 

експлуатацію 

об’єкт, договори 

купівлі-продажу 

Вихід фази Документи на проект Попередній бізнес-

план 

Бізнес-план, докуме-

нтація, договори 

Прийнятий в експлу-

атацію об’єкт 

Прибуток 

Керівник 

проекту 

Відсутній Начальник відділу 

розробки концепції 

Призначено Призначено Відсутній 

Власник проекту Департамент розвитку Департамент розвитку ЦУП ЦУП Підприємство 

План фази  Концептуальний Детальний Детальний Детальний Операційний 

План проекту  Відсутній Концептуальний Стратегічний Детальний Відсутній 

План 

фінансування 

По фазі Попередня фінансова 

модель 

Фінансова модель Бюджет проекту Операційний 

бюджет 

Фінансування Придбання корпоративних 

прав 

По детальному плану і 

бюджету  

По детальному плану 

і бюджету 

По детальному плану 

проекту 

По операційному 

бюджету 

Моніторинг Керівництво проектно-

орієнтованого підприємства 

Інвестиційний комітет Керівник портфелю 

проектів 

Керівник портфелю 

проектів 

Служба аудиту 
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Це відноситься до робіт проекту, його ресурсів, продуктів і т.п. А також до 

витрат. Саме ці шаблони розробляються в проектах впровадження КМУП. 

 

6.6. Інформаційна технологія управління проектами 

 

Особливе питання з точки зору впровадження КМУП займає інформаційна 

технологія управління проектами. Адже основним ресурсом управління 

проектами була, є і буде завжди інформація. Інформація визначає управлінські 

рішення. Інформація дозволяє вчасно реагувати на ситуацію в проекті. Інформація 

визначає, що необхідно створити в проекті, і як це щось необхідно створювати. 

Тому необхідні інструменти роботи з інформацією. Потрібна інформаційна 

технологія управління проектами, яка б підтримувала КМУП конкретного 

проектно-орієнтованого підприємства [264 – 265].  

Мета-методологія управління проектами містить набір класів документів, 

які необхідно використовувати в КМУП. Зокрема: 

1.Законодавчі і нормативні документи: 

− закони України; 

− нормативи; 

− стандарти. 

2.Документи по продукту і процесу формування продукту проекту: 

− документи, які описують пропозицію по проекту; 

− дозвільні документи; 

− фінансові документи; 

− проектна документація; 

− договори і контракти на виконання робіт. 

3.Опис проекту: 

− бізнес-план, який включає маркетингову концепцію, фінансову 

модель, та ін.; 

− статут проекту. 

4.Управління проектом: 
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• план управління проектом; 

• план проекту; 

• план управління ризиками; 

• план закупівель; 

• бюджет проекту; 

• звітність по проекту. 

Інформація в кінцевому підсумку веде до осмислення і обґрунтованого 

прийняття ключових рішень. Представлення інформації, а також процес її 

переробки повинні відповідати встановленим нормам і стандартам, які 

розробляються відділом розробки ЦУП. 

Але необхідність ІТУП визначається не тільки здатністю переробити великі 

обсяги інформації в проекті. Але ще й необхідністю підтримки методологічних 

інструментів КМУП. Адже, будь-які управлінські напрацювання, стандарти, 

методи, шаблони в сучасних умовах вимагають застосування різноманітних 

засобів автоматизації управлінської праці. Тому впровадження КМУП вимагає 

розробки деякого технологічного базису, в якому основні методологічні 

інструменти відображаються в інформаційних технологіях управління проектами. 

Наприклад, традиційний метод критичного шляху вже ніхто не використовує в 

«ручному» варіанті. Є прекрасні інструментальні засоби управління проектами 

(MS Project, Primavera, ті ін.), які реалізують цей метод. По суті, для всіх 

методологічних інструментів потрібно підбирати чи створювати засоби 

автоматизації, які дають змогу «підсилити» їх вплив на процес управління 

проектами. 

Із теорії систем відомо, що складність будь-якої системи зростає в 

геометричній прогресії по відношенню до кількості її елементів. Це пов'язано зі 

збільшенням кількості взаємодій між елементами «великої» системи. Ефективно 

управляти складними системами можна лише в тому випадку, коли ці взаємодії 

класифіковані і згруповані таким чином, що кількість типів взаємодій мінімальні. 

Для цього необхідно занурити систему в деяке технологічне середовище, яке 

дозволить і алгоритмізувати всі процеси взаємодії, і упорядкувати систему. В 
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управлінні проектами це означає, що необхідно створити інформаційну 

технологію, яка візьме на себе все навантаження по реалізації методологічних 

інструментів. Адже ручне (реактивне) управління не дозволить ефективного 

використовувати ці інструменти. Актуальне проактивне управління. Необхідно 

створити таку інформаційну технологію управління проектами, яка стане основою 

реалізації конкретизованої методології управління проектами. І в якій на перший 

план виходять такі поняття як: «організація», «план», «системність», 

«інформація» і ін. Лише в цьому випадку можна ефективно використовувати 

методологічні інструменти управління проектами.  

Таким чином, у рамках проекту впровадження КМУП виникає задача 

створення такої технічної підтримки, яка забезпечує формування технологічної 

основи впровадження сучасних методів і засобів управління проектами 

відповідно до принципів розвитку складних організаційно-технічних систем. 

Такою підтримкою може слугувати інформаційна технологія управління 

проектами, яка і забезпечує реалізацію конкретизованої методології управління 

проектами в засобах комп’ютерної техніки. 

Інформаційна технологія управління проектами, повинна зебезпечувати 

не тільки отримання всіма суб'єктами управління проектами необхідної 

інформації, але і бути орієнтованою на формування інформаційного стандарту 

бізнесу проектно-орієнтованого підприємства, а також на підтримку 

методологічних інструментів управління проектами. 

Розробку і впровадження такої інформаційної технології управління 

проектами, дозволяє вирішувати в автоматизованому режимі завдання 

планування, моніторингу, обліку, бюджетування і формувати в процесі вирішення 

цих завдань інформаційний стандарт бізнесу. Крім того, створення такої 

інформаційної підтримки проектів, дозволяє: 

− відображати в засобах ІТУП своєчасну, актуальну, повну інформацію 

про необхідні дії в проектах; 

− автоматизувати процес використання методологічних інструментів 

КМУП; 
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− в автоматизованому режимі вести формалізований інформаційний обмін 

між учасниками управління проектами; 

− підтримувати КМУП. 

Розглянемо питання створення інформаційної технології управління 

проектами, яка автоматизує КМУП у розрізі її системо утворюючих компонентів 

– організації, методології і технології. 

1. Організаційний компонент КМУП. Відділ розробки центру управління 

проектами. Його структура розглянута в попередніх підрозділах. Місія відділу – 

розробка та впровадження конкретизованої методології управління проектами та 

технологічних інструментів її підтримки і корпоративної системи управління 

проектами, орієнтованих на підприємство.  

2. Методологічний компонент КМУП. Включає опис бізнес-процесів, 

регламенти, положення, інструкції, методи і способи вирішення завдань 

управління проектами. І є продуктом діяльності відділу розробки.  Також 

розглянуто в попередньому підрозділі.  

3. Технологічний компонент КМУП. Повинен базуватися на одному, чи 

кількох програмних продуктах управління проектами. На основі якого буде 

розроблено ряд додатків, що реалізують вузькоспеціалізовані завдання в 

управлінні проектами. Процес розробки і впровадження буде забезпечуватися 

діяльністю групи розробки ІТУП. 

Інформаційна технологія управління проектами для підтримки КМУП 

повинна розв’язувати задачі:  

- планування; 

- моніторингу (контроль виконання плану; облік фізичних обсягів робіт, 

фінансовий і бухгалтерський облік; звітність); 

- управління ресурсами; 

- управління фінансами (вартістю) проектів; 

- забезпечення інформаційної взаємодії; 

- створення інформаційного стандарту підприємства (всі дані про хід 

реалізації проекту зберігаються в сховищі даних і знань); 
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- забезпечення функціонування технічного середовища. 

Для цього в інформаційній технології повинні застосовуватись засоби: 

- планування і моніторингу проектів; 

- обліку обсягів виконаних робіт; 

- управління фінансами (вартістю) проектів; 

- управління ресурсами; 

- ведення інформаційного стандарту підприємства і проектів; 

- інформаційної взаємодії; 

- технічні (придбання сервера, розвиток локальної мережі, віддалений 

доступ, удосконалення технології інформаційного обміну). 

Для створення такої технології було проведено порівняльний аналіз MS 

Project і ПП Primavera щодо можливості застосування як засобів підтримки 

конкретизованих методологій управління проектами (табл.6.4). 

Як показав аналіз, із позицій створення методологічного базису 

підприємства більш підходить ПП Primavera, оскільки містить більше 

інструментів, які дозволяють автоматизувати не тільки процес управління 

проектами, але й процес методичного забезпечення управління проектами. 

Важливим питанням створення КМУП є питання впровадження як 

методологічних, так і технологічних інструментів управління проектами. Для 

створення інформаційної технології, яка б підтримувала інструменти КМУП 

пропонується реалізувати проект, що міститиме наступні етапи: 

1. Придбання та установка ліцензійних інструментальних програмних 

засобів управління проектами. 

2. Установка інструментів управління проектами на робочих місцях 

менеджерів, які навчаються методології управління проектами та зайнятих 

наповненням інформаційної бази. 

3. Регламентація, навчання, супровід роботи із засобами інформаційної 

технології управління проектами. 

4. Наповнення інструментальних програмних засобів управління проектами 

актуалізованою інформацією.  
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Таблиця 6.4 

Порівняльна характеристика MS Project і ПП Primavera щодо підтримки 

КМУП 

№ Найменування параметру MS 

Project 

Prima-

vera 

Вага 

пара-

метра 

Бал 

MS 

Project 

Prima-

vera 

1 2 2 3 4 5 6 

1 Календарний графік 1 1 10 10 10 

2 Планування і відстеження 

проектів 

1 1 10 10 10 

3 Формування та аналіз 

бюджету проектів 

0,3 1 8 2,4 8 

4 Настройка зручних 

представлень даних 

1 1 6 6 6 

5 Угрупування, сортування 1 1 5 5 5 

6 Графічні індикатори 1 1 5 5 5 

7 Аналіз за методикою 

освоєного обсягу 

1 1 8 8 8 

8 Календарі завдань 1 1 8 8 8 

9 Матеріальні та трудові 

ресурси 

1 1 10 10 10 

10 Розрахунок критичного 

шляху 

1 1 10 10 10 

11 Резервне копіювання 0,2 1 10 2 10 

12 Розрахунок даних за 

формулами 

1 1 5 5 5 

13 Призначені для користувача 

поля і коди 

1 1 5 5 5 
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Таблиця 6.4 (продовження) 

1 2 2 3 4 5 6 

14 Контроль доступності 

ресурсів 

1 1 8 8 8 

15 Пріоритезація проектів і 

завдань. 

1 1 7 7 7 

16 Загальний пул 

корпоративних ресурсів 

0,7 1 8 5,6 8 

17 Майстер заміни ресурсів 0,3 1 5 1,5 5 

18 Табелі звітності ресурсів по 

трудовитратах 

1 1 6 6 6 

19 Управління документами 

проектів 

1 1 8 8 8 

20 Зручний інтерфейс спільної 

роботи членів команди 

проекту 

0,5 1 9 4,5 9 

21 Аналіз завантаження 

ресурсів 

1 1 8 8 8 

22 Управління портфелем 

проектів 

0,2 1 10 2 10 

23 Формування аналітичної 

звітності по проектам 

0 1 7 0 7 

24 Створення команди проекту 0 1 6 0 6 

25 Табелі звітності 

співробітників 

1 1 6 6 6 

26 Сповіщення та нагадування 1 1 9 9 9 

27 Управління правами 

доступу користувачів до 

інформації 

0,5 1 10 5 10 
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Таблиця 6.4 (закінчення) 

1 2 2 3 4 5 6 

28 Інтернет-доступ до проекту 1 1 10 10 10 

29 Управління ризиками 0,5 1 8 4 8 

30 Завантаження і збереження 

проекту 

0,2 1 10 2 10 

31 Інтеграція з іншими 

продуктами 

1 0,5 10 10 5 

32 Наявність документації 0 1 10 0 10 

33 Підтримка 0 1 10 0 10 

34 Робота з SQL базою 0,5 1 8 4 8 

35 Управління договорими \ 

контрагентами 

0 1 7 0 7 

36 Управління закупівлями 0 1 7 0 7 

37 Опис організаційної 

структури підприємства 

0 1 8 0 8 

  Сумарний бал       187 290 

 

5. Розробка шаблонів плану проекту. 

6. Розробка інформаційної технології бюджетування проектів. 

7. Експериментальна апробація інформаційної технології бюджетування 

проектів. 

8. Розробка структури економічної карти проекту. 

9. Розробка і впровадження технології відображення факту оплат в системі 

управління проектами. 

10. Інтеграція всіх засобів управління проектами для автоматичного 

формування бази інформації по проектам. 

11. Формування структури комп'ютерного сховища документів за 

проектами. 
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Реалізація такого проекту дозволить створити технологічний базис для 

більш ефективного використання методологічних інструментів управління 

проектами на проектно-орієнтованих підприємствах. По суті інформаційна 

технологія, в такому ключі, є підсилювачем методології управління проектами. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Розглянуто практичну реалізацію організаційних, методичних та 

технологічних інструментів мета-методології управління проектами. Показано, 

що мета-методологія управління проектами створює передумови для реалізації 

чіткої організації роботи професійних менеджерів, озброєних орієнтованою на 

компанію методологією управління проектами, і які володіють повною, 

достовірною і своєчасною інформаційної про процеси, що протікають у проектах і 

середовищі їх здійснення.  

2. Акцентовано увагу на тому, що продуктом проектів, які реалізуються на 

базі мета-методології управління проектами є організація, методика і технологія 

управління проектами на конкретному підприємстві. Що і складає 

конкретизовану методологію управління проектами. Показано, що першим 

проектом підприємства, який повинен виконуватись на базі сучасних методологій 

управління проектами є проект створення і впровадження КМУП. А першою його 

фазою є створення спеціальної організаційної структури, яка буде власником 

цього проекту – центру управління проектами. 

3. Запропоновано структуру ЦУП. Дано визначення ЦУП як специфічної 

організаційної структури, який у процесі свого функціонування вирішує три 

основні завдання: організація проектного управління на підприємстві; управління 

і реалізація проекту впровадження КМУП; організаційне, науково-методологічне, 

інформаційне, інженерно-технічне і технологічне забезпечення процесів 

управління проектами. 

4. Виділено в структурі ЦУП основний підрозділ по впровадженню КМУП 

– відділ розробки КМУП. Місія відділу – розробка і впровадження 
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конкретизованої методології управління проектами. Наведено структуру ЦУП, 

функціональні та посадові обов’язки працівників центру. 

5. Показано, що в структурі ЦУП основним підрозділом, який забезпечує 

формування і використання інформаційного ресурсу проектів, в першу чергу 

проекту впровадження КМУП є бек-офіс. Наведено функції працівників бек-

офісу, які забезпечують ефективну інформаційну діяльність центру управління 

проектами. 

6. Наведено організаційно-рольову структуру управління проектами в 

ММУП. описано Шаблони ролей у мета-методології управління проектами. 

7. З розроблених наукових засад мета-методології управління проектами 

слідує, що на проектно-орієнтованих підприємствах реалізується 4 рівні 

проектного управління: керівники підприємства; керівники портфелів проектів; 

керівники проектів і адміністративні директори проектів; менеджери груп 

управління проектами. Наведена схема і таблиця міжрівневої взаємодії 

менеджерів проектно-орієнтованого підприємства в ММУП. 

8. Розроблені шаблонні функціональні обов’язки, відповідальність, зона 

діяльності ключових ролей в управлінні проектами: керівника проектного 

управління; керівника портфелю проектів; керівника проекту; адміністративного 

директора проекту; менеджерів груп управління проектами.   

9. Запропонована рольова структура груп управління проектами в ММУП 

та карта ролей по фазам проектів ММУП. 

10.  Розроблено 4 моделі організації управління проектами в ММУП на 

стадії реалізації проектів. Запропоновано включати в КМУП ту модель 

організації, яка найбільш відповідатиме специфіці підприємства. 

11. Запропоновані методичні основи управління проектами, в основі яких 

знаходяться бізнес-процеси ММУП. Розглянуто бізнес-процеси, які 

регламентуються ММУП і на основі яких буде виконуватись управління 

проектами в КМУП. 

12. Розглянуто особливості методології управління внутрішніми та 

інвестиційними проектами підприємств. Розроблено схеми ініціації проектів та 
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карту ролей по фазам інвестиційних проектів. Розглянуто питання створення 

технологічної підтримки конкретизованих методологій управління проектами у 

вигляді інформаційної технології управління проектами. Показано, що така 

технологія дозволить автоматизувати дії по використанню методологічних 

інструментів у процесах управління проектами. Проведено порівняльний аналіз 

основних програмних засобів управління проектами – ПП Primavera та MS Project 

стосовно підтримки інструментів конкретизованих методологій управління 

проектами. Показано, що ПП Primavera має переваги щодо підтримки КМУП. 

Запропоновано етапи проекту впровадження орієнтованої на підтримку КМУП 

інформаційної технології управління проектами. 

13. Результати досліджень опубліковані в: [239], [260], [261], [262], [263], 

[264], [265]. 
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РОЗДІЛ 7 

ПРОЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНКРЕТИЗОВАНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 

7.1. Загальна характеристика проекту впровадження КМУП 

 

Розглянемо характерні риси проекту впровадження КМУП. Вони будуть 

класифіковані за розділами: опис проекту, джерела проекту, SWOT-аналіз 

проекту, цілі та задачі проекту, продукт проекту. 

 

7.1.1. Загальний опис проекту 

 

Подамо загальний опис проекту у вигляді пар  

«Параметр проекту»: «Значення параметру проекту».  

Це дасть змогу використовувати наведений шаблон у різних проектно-

орієнтованих організаціях для впровадження КМУП. 

1. Характер проекту: Монопроект. 

2. Замовник: Проектно-орієнтоване підприємство. 

3. Підрядник: Центр управління проектами. 

4. Обсяг робіт проекту: Визначається задачами проекту. 

5. Гарантії проекту: Страхування цього проекту не передбачено. 

6. Вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення: Задається 

бюджетом проекту. 

7. Обмеження в проекті: Проект необхідно реалізувати не погіршуючи 

показників роботи проектно-орієнтованого підприємства. 

8. Допуски в проекті: Допускається реалізація проекту без урахування 

фактичної вартості всіх робіт. 

9. Вимоги до якості продукту проекту: Під якістю розуміється сукупність 

регламентних норм роботи проектно-орієнтованого підприємства. Всі бізнес-

процеси управління проектами повинні бути чітко регламентовані і виконані. 
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10. Розрахунок вартості проекту: Не передбачений. 

11. Вимоги до організації: Забезпечити розвиток проектно-орієнтованого 

підприємства через реалізацію проекту. 

 

7.1.2. Джерела проекту 

 

Як було показано в попередньому розділі проектно-орієнтоване 

підприємство, для використання ММУП і впровадження КМУП, повинне взяти 

курс на професійний системний підхід до управлінню проектами. Цей курс 

повинен привести до такої організації управління, яка забезпечить висування 

проектно-орієнтованого підприємства в лідери в організації управління 

проектами. Зазвичай, проектно-орієнтоване підприємство спрямоване на 

ефективне управління інвестиціями. Чи то в машинобудуванні, літакобудуванні, 

будівництві, ІТ сфері, девелопменті, і т.п. Саме ця діяльність забезпечує 

реалізацію місії проектно-орієнтованого підприємства – задоволення життєвих 

інтересів власників і працівників проектно-орієнтованого підприємства через 

оптимальний зв'язок корпоративного і особистого – коли досягнення особистості 

забезпечує розвиток проектно-орієнтованого підприємства, а розвиток проектно-

орієнтованого підприємства є джерело позитивного впливу на особистість. Без 

досягнення цього неможливий сталий і випереджальний розвиток проектно-

орієнтованого підприємства. Для цього, в першу чергу, необхідно реалізувати 

привабливу форму взаємодій на проектно-орієнтованому підприємстві з метою 

формування у співробітників і контрагентів позитивного емоційного фону від 

професіональної діяльності, в першу чергу в сфері управління проектами. Тим 

самим буде забезпечена життєдіяльність проектно-орієнтованого підприємства 

через його розвиток (а не розвиток – через забезпечення життєдіяльності). 

Необхідність реалізації наведеної місії проектно-орієнтованого 

підприємства є джерелом впровадження методів професійного управління в усі 

сторони діяльності, в тому числі і в управління проектами. А це, в свою чергу, є 

джерелом ініціації проекту впровадження КМУП. 
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7.1.3. SWOT-аналіз проекту 

 

Розглянемо сильні і слабкі сторони, можливості, які може створити проект 

впровадження КМУП, і  загрози, які він створює (SWOT – аналіз) (табл.7.1). 

SWOT-аналіз завжди лежить в основі рішень по проекту впровадження 

КМУП. 

Такий аналіз проекту впровадження КМУП буде виконуватись на кожному 

проектно-орієнтованому підприємстві. І, звичайно, він матиме свої відмінності. 

Але сааме головне, те що описується в цьому розділі, що в процесі реалізації 

проекту впровадження КМУП цей аналіз необхідно робити. І зміст аналізу в 

загальних рисах показано в табл.7.1. 

 

7.1.4. Цілі проекту 

 

Місія проекту полягає в виведенні проектно-орієнтованого підприємства 

на новий рівень професійного управління, що дасть йому економічну вигоду. 

Метою проекту є створення в процесі і в терміни виконання проекту 

впровадження КМУП такої системи управління проектами проектно-

орієнтованого підприємства, яка за рахунок впровадження інноваційних 

технологій у процеси управління забезпечить ефективну організацію всіх дій, 

направлених на реалізацію проектів.  

Необхідними умовами досягнення цілей проекту впровадження КМУП є: 

1.Зацікавленість керівників проектно-орієнтованого підприємства в 

результатах проекту. 

2.Довіра керівників і спеціалістів, що працюють на проектно-орієнтованому 

підприємстві до фахівців, які запрошуються на аутсорсинг для впровадження 

КМУП. 
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Таблиця 7.1  

SWOT – аналіз проекту впровадження КМУП 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• наведення порядку в управлінні 

підприємством; 

• залучення до проектного 

управління керівництва 

підприємства; 

• підвищення ефективності 

управління проектами; 

• формування пулу професійних 

управлінців; 

• підтримка прогресивних 

ініціатив; 

• практичні всі проекти 

масштабні і вимагають 

створення системи проектного 

управління; 

• у більшості менеджерів є 

бажання вчитися новим 

способам організації 

управління і впровадження їх 

на практиці; 

• доведення до успішного 

завершення більшої кількості 

проектів. 

• в основі управління проектами проектно-

орієнтованого підприємства досвід 

менеджерів – досвід реактивного 

управління; 

• системи управління, з формалізованими 

розподілом функцій і відповідальності, з 

інформаційною системою і налаштованою 

на особливості підприємства методикою 

управління проектами немає і немає 

досвіду роботи в ній; 

• зазвичай на підприємстві процес прийняття 

рішень не формалізований (хто, в які 

терміни і які рішення приймає) і найчастіше 

не забезпечений необхідною інформацією. І 

важко перебудуватись на професійні рейки; 

• відсутні компетентні спеціалістів у області 

ММУП; 

• протидія функціонального  менеджменту; 

• нечітко визначені повноваження 

менеджменту; 

• не вміння планувати. 
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Таблиця 7.1 (закінчення) 

Можливості Загрози 

• просування підприємства в 

професійних кругах; 

• скорочення витрат грошей і 

часу на проекти; 

• розвиток підприємства; 

• залучення інвесторів; 

• сертифікація організації по 

стандартам ISO. 

• балаган на підприємстві в період 

перебудови; 

• зміна настрою керівництва підприємства; 

• по всім проектам є проблеми, вина за які 

може бути покладена на команду 

впровадження КМУП; 

• зміна стандартів управління проектами 

приведе до конфліктів в існуючих 

колективах менеджерів і спеціалістів. 

 

Ефективна організація всіх дій спрямованих на реалізацію проектів, має на 

меті досягнення наступних параметрів і цілей: 

1. Детальне планування всіх проектів включає: повний перелік робіт, 

терміни їх початку і завершення, визначення необхідних ресурсів (у першу чергу 

фінансових), відповідальних за роботи і виконавців. 

2. Автоматизоване бюджетування проектів, що базується на детальних 

планах робіт і на інформації про ефективність використання вже перерахованих 

фінансових коштів. 

3. Наявність регламентів, які дають всю необхідну для управління 

інформацію 

4. Впроваджена система моніторингу плану і бюджету проекту. 

5. Оптимальну систему закупівель товарів і послуг через затверджену 

процедуру проведення тендерів. 

6. Затверджену і реалізовану модель дій за всіма етапами життєвого циклу 

інвестиційного проектів. 

7. Існування затвердженої раціональної схеми дій щодо приведення проекту 

у відповідність умовам його реалізації шляхом зміни конфігурації проекту, плану 

проекту, бюджету проекту. 
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8. Існування прописаного стандарту управління проектами в проектно-

орієнтованій компанії. 

9. Сформований колектив професіоналів, який найкращим способом 

реалізує свій потенціал на проектно-орієнтованому підприємстві. 

 

7.1.4. Задачі проекту 

 

Для реалізації проекту впровадження КМУП необхідно розв’язати ряд задач 

[266] в розрізі організації, методики і технології управління проектами [265, 267 –

269]. 

У рамках організації управління проектами: 

1. Створення раціональної організаційної структури управління проектами. 

2. Формування команд проектів. 

3. Навчання команд проектів. 

4. Створення системи постійного навчання і контролю за професійним 

рівнем команд проектів. 

5. Формування позитивного іміджу проектно-орієнтованого підприємства за 

рахунок популяризації в професійних колах організації робіт по управлінню 

проектами. 

У рамках методики управління проектами: 

1. Розробка і впровадження орієнтованого на підприємство стандарту 

управління проектами. 

2. Створення професійної, що базується на сучасних методах, 

розподіленої системи планування проектів. 

3. Створення такої системи моніторингу проектів, яка дозволяє 

отримувати своєчасну, повну, точну інформацію про хід реалізації проектів і 

своєчасно реагувати на відхилення в них. 

4. Створення такої системи управління документообігом, яка дозволить 

оперативно доводити завдання (заявки) до виконавців, документально 
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супроводжувати процес виконання проекту, і забезпечувати відповідно до потреб 

підприємства використання продуктів проекту. 

5. Розробка економічно вигідної для підприємства і стимулюючої 

виробництво робіт системи обліку виконаних обсягів робіт, які споживають 

матеріально-технічні і фінансові ресурси. 

У рамках інформаційної технології управління проектами: 

1. Розробка і впровадження інформаційної технології управління проектами 

(ІТУП), що дозволяє вирішувати в автоматизованому режимі завдання 

планування, моніторингу, обліку, бюджетування і формувати в процесі вирішення 

цих завдань інформаційного стандарту підприємства. 

2. Створення такої системи інформаційної підтримки проектів, яка 

дозволить відображати в засобах ІТУП своєчасну, актуальну, повну інформацію 

про необхідні дії у проектах. 

3. Створення системи інформаційної взаємодії у процесах проектів, що 

дозволяє в автоматизованому режимі вести формалізувати інформаційний обмін 

між учасниками управління проектами. 

Відповідальність за рішення намічених завдань покладається на директора 

центру управління проектом. 

Інструментами рішення наведених задач є: 

1. Центр управління проектами. 

2. Базис знань, накопичених в Методології управління проектами. 

3. Методи планування (мережевий і критичних ланцюгів) і моніторингу 

(освоєного обсягу) проектів. 

4. Загальноуправлінські навички. 

5. Інструментальні програмні засоби управління проектами. 

У якості засобів досягнення цілей повинні використовуватися: 

1. Фінансові ресурси – забезпечуються проектно-орієнтованим 

підприємством. 

2. Трудові ресурси – управлінські структури підприємства, а також 

колективи професіоналів, залучених на аутсорсинг. 
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4. Програмні засоби. Перелік програмних засобів визначається технічним 

завданням на створення інформаційної технології управління проектами. 

5. Виробничі потужності проектно-орієнтованого підприємства. 

 

7.2. Продукт проекту впровадження КМУП 

 

Продуктом проекту впровадження КМУП є адаптована до умов 

підприємства методологія управління проектами. Впровадження цієї методології 

виконується у відповідності з розробленою в цій дисертаційній роботі мета-

методологіє управління проектами. 

Метою використання продукту проекту впровадження КМУП є: 

1. Забезпечення життєдіяльності і подальшого розвитку проектно-

орієнтованого підприємства як організації, яка орієнтована на якісну і ефективну 

реалізацію інвестиційних проектів. 

2.Задоволення потреб інвесторів. 

До продукту проекту висуваються наступні вимоги: 

1.Мобільна проектно-орієнтована організація з високою культурою 

управління. 

2.Оріентірованная на компанію методологія управління проектами. 

3.Сучасні технології управління проектами. 

4.Затрати на систему управління проектами не повинні перевищувати 

заданого рівня. 

У структурі продукту проекту впровадження КМУП виділяються наступні 

компоненти: 

1. Організація управління проектами, що включає людей, політики, 

структури і функції. 

2. Орієнтована на проектно-орієнтоване підприємство сучасна методика 

управління проектами. 

3. Інформаційна технологія управління проектами, що забезпечує не тільки 

отримання всіма суб'єктами управління проектами необхідної інформації, але й 
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орієнтована на формування інформаційного стандарту проектно-орієнтованого 

підприємства. 

Продукти проекту повинні забезпечувати життєдіяльність і подальший 

розвиток проектно-орієнтованого підприємства, який орієнтований на якісну і 

ефективну реалізацію інвестиційних проектів. 

Критерієм прийняття продукту проекту є досягнення описаних в п.7.1.3 

параметрів цілей. 

У розрізі компонентів продукту проекту в проекті впровадження КМУП 

потрібно отримати наступні результати: 

1. Організація управління проектами. 

У результаті виконання проекту центр управління проектами (ЦУП), як 

центр створення і впровадження КМУП, буде перетворено в ЦУП, як центр 

відповідальності за результати внутрішніх і інвестиційних проектів. 

2. Методика управління проектами. 

Методика управління проектами включає опис бізнес-процесів, регламенти, 

положення, інструкції, методи і засоби вирішення завдань управління проектами. 

Продуктом діяльності групи є розробки. Реалізація – у процесі виконання 

проекту. 

3. Інформаційна технологія управління проектами. 

Повинна базуватися на одному з програмних продуктів управління 

проектами. У попередньому розділі показано, що для підтримки методологічних 

інструментів КМУП найбільше підходить ПП Primavera. У рамках проекту 

необхідно розробити ряд додатків, що реалізують вузькоспеціалізовані завдання в 

управлінні проектами. Процес розробки і впровадження повинен забезпечуватися 

діяльністю групи розробки ІТУП. 

Структура проекту впровадження КМУП приведена на рис.7.1. На відміну 

до описаних вище компонентів, організація, методика і технологія з’явився ще 

один блок – адміністрування. Суть його полягає в тому, що для того, щоб 

впровадити КМУП необхідно адмініструвати всі дії в цьому проекті. Проводити 

наради, планувати, вирішувати оперативні питання. А найголовніше в 
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наступному. Проект впровадження КМУП завжди буде пов’язаний із 

протистоянням традиційного функціонального менеджменту, з конфліктами. 

Тому потрібен керівник (адміністратор), який буде вирішувати всі ці проблеми. А 

значить і необхідно виконувати ряд функцій по адмініструванню цього проекту. 

Добре ці функції описані в розділі 6. І проект впровадження КМУП теж потребує 

адміністративного директора проектів. 

Тепер розглянемо порядок дій по впровадженню КМУП. 

 

7.3. Принципи управління проектом впровадження КМУП 

 

Принципи управління проектами визначають норми і правила взаємодій у 

проектах (рис.7.2). У системі управління проектом впровадження КМУП 

прийнятих принципів завжди варто дотримуватися. Спочатку визначається 

порядок у взаємодії учасників проекту, їх правила роботи і співіснування. Більш 

того, ці принципи, по суті, формують ментальне поле проектного менеджменту 

підприємства. Розглянемо основні принципи, які були вироблені на практиці 

реалізації ММУП на вітчизняних підприємствах. 

Принцип 1: Жодна компанія не може вижити не розвиваючись. Тому 

головне гасло будь-якого підприємства – розвиватися, і на 

основі цього забезпечувати свою життєдіяльність (а не 

забезпечивши свою життєдіяльність – розвиватися).  
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Рис.7.1. Структура проекту впровадження КМУП 



329 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип 2: Розвиток здійснюється в процесі реалізації проектів. І, в 

першу чергу, потрібно розвиватися через впровадження 

КМУП. Створюючи проектне управління в рамках цього 

проекту розширювати його кращі і універсальні компоненти 

на всі проекти проектно-орієнтованого підприємства. 

Принцип 3: В основі управління проектами – план. План – це закон 

діяльності по проекту впровадження КМУП. Ніхто не має 

права не виконувати план. 

Принцип 4: Необхідно управляти ресурсами (в т.ч. фінансовими) 
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Рис.7.2. Макроструктура взаємодій відповідальних осіб у процесі створення 

КМУП 
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проектів, а не в проектах. Тому управління ресурсами 

проектів повинне знаходитися за межами управління 

окремими проектами. Воно повинне знаходитися на рівні 

управління підприємством. 

Принцип 5: Будь-яким видом діяльності, в тому числі управлінням 

проектом впровадження КМУП повинні займатися 

професіонали. Тому для проекту впровадження КМУП 

підбирається професійний проектний менеджер, якому 

підпорядковується група управління проектом – команда 

професійних менеджерів і спеціалістів у різних областях 

діяльності в проекті. 

Принцип 6: Для ефективного управління проект впровадження КМУП 

буде поділятися на частини. По кожній частині повноваження 

і відповідальність буде делегуватися керівником проекту 

одному з менеджерів ГУП (принцип – розділяй і володарюй). 

Принцип 7: Організація управління проектом впровадження КМУП 

покладатиметься на центр управління проектами – 

специфічну організаційну структуру, яка концентрує в собі 

функції управління проектом впровадження КМУП, а також 

функції організаційного, науково-методологічного, 

інформаційного, інженерно-технічного і технологічного 

забезпечення системи управління проектами. 

Результат роботи ЦУП – КМУП. 

Принцип 8: КМУП повинна включати: проектно-орієнтовану організацію, 

що базується на діяльності професіоналів; орієнтовану на 

компанію методику управління проектами, інформаційну 

технологію управління проектами. 

Принцип 9: Основний капітал будь-якого проектно-орієнтованого 

підприємства в сучасних умовах – це знання її працівників. 

Знання і вміння реалізувати ці знання на практиці в області 
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професійної діяльності. Для цього необхідно постійно 

вчитись галузям знань, які є в ММУП. Тому перше завдання 

ЦУП –  навчання ММУП. 

Принцип 10: Результати впровадження КМУП – порядок. А це значить –  

скорочення витрат на проекти, скорочення термінів 

виконання проектів, зменшення кількості і масштабів змін у 

процесі реалізації проектів.  

Принцип 11: Філософія управління проектом впровадження КМУП 

базується на концепції чотирьох рівностей: план = виконання; 

бюджет = план; бюджет = оплата; виконання = оплата. 

Принцип 12: У будь-якому проекті хто несе відповідальність, той і 

приймає рішення. Хто приймає рішення, той і управляє. 

Управляє проектом впровадження КМУП – Керівник проекту. 

 

7.4. Порядок виконання робіт в проекті впровадження КМУП 

 

У проекті впровадження КМУП виділяються фази: ініціації, розробки 

концепції, розробки проекту, реалізації проекту і експлуатації КМУП. 

На фазі ініціації проекту розробляється сама ідея КМУП, узгоджуються всі 

питання з керівництвом підприємства і т.п. Детально цей етап описано на рис.7.3. 

На рис.7.4 наведено схему розробки концепції проекту впровадження 

КМУП. 

Кожен блок схеми  (рис.7.3) відображає одну бізнес-процедуру в бізнес-

процесі розробки ідеї проекту. Вихід етапу – затверджена ідея проекту. 

Кожен блок схеми  (рис.7.4) відображає одну бізнес-процедуру в бізнес-

процесі розробки концепції проекту. Вхід етапу – затверджена ідея проекту. Вихід 

етапу – затверджена концепція проекту. 
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Схеми реалізації інших фаз залежать від конфігурації КМУП і 

повинні розроблятися індивідуально в кожному проекті. Пропонується 

наступний план проекту впровадження КМУП на фазах розробки і 

реалізації (табл.7.2). 

Таблиця 7.2 

План проекту впровадження КМУП 

№ Робота Тривалість 

(робочих 

днів) 

Відповідальний, 

Виконавці 

1 2 3 4 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

1.  Розробка статуту проекту 

впровадження КМУП 

20 Директор ЦУП 

2.  Наповнення штату ЦУП 20 Директор ЦУП 

3.  Формування ГУП проекту 

впровадження КМУП 

5 Директор ЦУП 

4.  Навчання ТОП-менеджерів 

підприємства 

10 Директор ЦУП 

5.  Навчання групи управління 

проектом впровадження КМУП 

10 Директор ЦУП 

6.  Розробка і затвердження рольової 

структури управління проектами 

3 Директор ЦУП 

7.  Призначення керівника портфелю 

проектів  

3 Виконавчий 

директор 

8.  Підбір керівників проектів 30 Директор ЦУП 

9.  Формування ГУП проектів 30 Директор ЦУП 

10.  Затвердження керівників проектів і 

групп управління проектами 

3 Виконавчий 

директор 

11.  Розробка і затвердження положення 

про центр управління проектами 

30 Директор ЦУП 

12.  Організація регламентних нарад по 

проектам 

1 Директор ЦУП 

13.  Організація JAD-сессії 1 Виконавчий 

директор 

14.  Розробка плану впровадження 

КМУП  

5 Директор ЦУП 
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Таблиця 7.2 (продовження) 

1 2 3 4 

МЕТОДИКА 

15.  Заключення договору на розробку 

методології управління проектами  

15 Виконавчий директор, 

Директор ЦУП 

16.  Розробка регламентів, процедур, 

положень щодо управління 

проектами 

100 Начальник відділу 

розробки, Группа 

розробки методології 

 • запуск регламенту закупок у 

проектах 

5 Директор ЦУП 

 • запуск регламенту управління 

змінами 

5 Директор ЦУП 

 • запуск регламенту по управлінню 

інформаційними взаємодіями в 

проектах 

5 Директор ЦУП 

 • запуск регламенту по плануванню 

проектів 

5 Директор ЦУП 

 • запуск регламенту по 

моніторингу проектів 

5 Директор ЦУП 

 • запуск регламенту по 

бюджетуванню проектів 

5 Директор ЦУП 

17.  Розробка регламентів, процедур, 

положень, які сформують 

методологічні засади управління 

проектною діяльністю на 

підприємстві  

100 Начальник відділу 

розробки, Група розробки 

методології 

18.  Розробка і затвердження 

інструктивно-нормативних 

матеріалів по впровадженню і 

експлуатації ІТ УП 

30 Начальник відділу 

розробки, аутсорсинг  
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Таблиця 7.2 (продовження) 

1 2 3 4 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 

19.  Придбання і установка ліцензійних 

інструментальних програмних 

засобів управління проектами  

50 Начальник відділу 

розробки 

20.  Установка програмного забезпече-

ння на робочих місцях менеджерів, 

які проходять навчання методо-логії 

управління проектами і які зайняті 

наповненням інформаційної бази 

15 Начальник відділу 

розробки 

21.  Регламентація, навчання, супро-

водження роботи з засобами ІТ УП 

15 Начальник відділу 

розробки 

22.  Наповнення інструментальних 

програмних засобів управління 

проектами актуалізованою 

інформацією. 

30 Керівники проектів, 

Начальник відділу 

розробки 

23.  Розробка шаблонів плану проектів 30 Начальник відділу 

розробки 

24.  Розробка інформаційної технології 

бюджетування проектів 

20 Начальник відділу 

розробки 

25.  Експериментальна апробація 

інформаційної технології 

бюджетування проектів 

5 Директор департаменту 

фінансів, Директор ЦУП 

26.  Розробка структури економічної 

карти проектів 

10 Начальник відділу роз-

робки, Директор депар-

таменту економіки, 

Директор департаменту 

фінансів 
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Таблиця 7.2 (закінчення) 

1 2 3 4 

27.  Розробка і впровадження технології 

відображення факту оплати в 

системі управління проектами 

50 Начальник відділу 

розробки, Директор 

департамента фінансів, 

Директор департаменту 

ІТ 

28.  Інтеграція засобів управління 

проектами і електронного 

документообігу для автоматичного 

формування бази інформації по 

проектам 

50 Начальник відділу 

розробки, Директор 

департаменту ІТ 

29.  Формування структури 

комп’ютерного сховища документів 

за проектами 

10 Начальник відділу 

розробки, Директор 

департаменту ІТ 

 

План рабіт по проекту на наступний період повинен розроблятися в 

процесі реалізації наведеної частини плану проекту впровадження КМУП. 

У нього будуть входити завдання, пов'язані з переходом до експлуатації 

розробленого за наведеним планом регламентів, методів та засобів.  

 

7.5. Формування конфігурації КМУП на прикладі проекту 

будівництва базових станцій мобільного зв’язку 

 

Запропоновану концепцію та області знань ММУП було використано 

при створенні систем управління проектами на різних підприємствах [225]. 

У рамках таких систем розроблялись: нова організаційна структура 

управління проектами, конкретизована методологія управління проектами, 

інформаційна технологія управління проектами, яка включала 
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інструментальні засоби MS Project та функціональну надбудову PrimaNad 

[261]. Для визначення методологічних інструментів, які найбільш були 

затребуваними в цих компаніях, були проведені дослідження у 

відповідності з наведеною концепцією побудови конкретизованих 

методологій управління проектами. Зокрема, нижче показаний приклад 

формування КМУП під проекти будівництва базових станцій мобільного 

зв’язку. 

На основі експертних досліджень (у процесі ініціації проектів 

створення корпоративних систем управління проектами) було побудовано 

таблиці експертної оцінки ймовірності отримання задовільних значень 

параметрів проектів (табл. 7.3), а також таблиця експертної оцінки 

важливості параметрів проектів (табл. 7.4). 

На основі значень у таблиці 7.4 та формули (5.9) отримані значення 

важливості параметрів проектів (табл. 7.5).  

Компанія реалізовувала один проект будівництва базових станцій 

мобільного зв’язку. Правда одночасно будувалось близько 1000 станцій 

типу Greenfield а 6-ти філіалах. Тому кількість проектів LП=1. Вартість 

інструментів управління проектами, яку запропонував підрядник (у 

відносних одиницях), показана в таблиці 7.6. Формувалась вартістю ПП 

Primavera (Oracle Corporation, США) та програмно-інформаційної 

надбудови для вирішення задач управління ресурсами, ризиками та 

моніторингу проекту. Підставивши значення з таблиць 7.3, 7.5 і 7.6 у 

формулу 5.14, отримаємо нову таблицю (табл.7.7) – таблицю впливу 

інструментів КМУП на проекти. 

Отримана оцінка впливу інструментів КМУП дозволила визначити 

основну стратегічну лінію при впровадженні системи управління 

проектами. Система включала орієнтовані на компанію методологію та 

інформаційну технологію управління проектами. Основним елементом 
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методології і інформаційної технології став компонент управління 

ресурсами. Він включив інструменти: 

 

Таблиця 7.3 

Ймовірність отримання задовільних значень параметрів проектів без 

впровадження, і після впровадження інструментів КМУП  

Параметр 

проекту 

Позна-

чення 

Почат-

кова 

суб’єк-

тивна 

ймовір-

ність  

Інструменти КМУП 

Плану-

вання 

Управ-

ління 

ресур-

сами 

Управ-

ління 

ризи-

ками 

Моні-

торин- 

гу 

Своєчас-

ність 

виконання 

завдань за 

проектами 

β1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 

Обсяг 

змін 

β2 0,3 0,6 0,8 0,7 0,5 

Досягнен-

ня цілей 

β3 0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 

Вартість 

проекту 

β4 0,2 0,3 0,8 0,4 0,3 

Трива-

лість 

проекту 

β5 0,2 0,6 0,4 0,3 0,5 

Рівень 

якості 

β6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 

Вплив 

ризиків 

β7 0,5 0,5 0,6 0,9 0,5 

Задово-

леність 

стейкхол-

дерів 

β8 0,1 0,2 0,5 0,2 0,2 
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1. Планування потреби в ресурсах штаб-квартири ТОВ Карбон, 

ресурсах Замовника та ресурсах, що закуплялись філіалами компанії. 

Планування здійснювалось з використанням ПП Primavera, в яку вносилась 

інформація по потребі в ресурсах, термінах замовлення, цінах у 

відповідності з розробленими регламентами. 

Таблиця 7.4 

Матриця експертних оцінок важливості параметрів проекту 

Параметри проекту β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 

β1 0 – – – – – – – 

β2 –1 0 – – – – – – 

β3 +1 +1 0 – – – – – 

β4 +1 +1 +1 0 – – – – 

β5 +1 +1 –1 –1 0 – – – 

β6 –1 –1 –1 –1 –1 0 – – 

β7 –1 +1 –1 –1 –1 –1 0 – 

β8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 

 

Таблиця 7.5 

Матриця експертних оцінок важливості параметрів проекту 

Параметр проекту Важливість параметра 

проекту  

Своєчасність виконання завдань по проектам 0,43 

Обсяг змін 0,14 

Досягнення цілей 0,71 

Вартість проекту 1,00 

Тривалість проекту 0,43 

Рівень якості 0,14 

Вплив ризиків 0,14 

Задоволеність стейкхолдерів 0,86 
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Таблиця 7.6 

Відносна вартість інструментів КМУП 

Планування Управління 

ресурсами 

Управління 

ризиками 

Моніторингу 

1 0,5 0,3 0,2 

 

Таблиця 7.7 

Оцінка впливу інструментів КМУП на проекти 

Планування Управління 

ресурсами 

Управління 

ризиками 

Моніторингу 

0,071 0,364 0,214 0,3125 

 

2. Бюджетування. Здійснювалось тільки через планування потреби в 

ресурсах. Із плану управління ресурсами розраховувалась щоденна 

потреба в коштах, і ці кошти відправлялись на філіал. Жорстка фінансова 

дисципліна. Гроші тільки під план проекту. 

3. Контроль вартості. По всім філіалам і базовим станціям 

здійснювалось порівняння фактичних цін на матеріально-технічні ресурси 

з відповідними адміністративними висновками.  

4. Формування знань у сфері управління проектами в групах 

управління проектами філіалів.  

5. Контроль знань (тестування). Того, хто не здав іспит – звільняли з 

роботи. 

6. Комплектація поставок. Зв’язок між наявністю МТР на складах 

штаб-квартири і потребами філіалів. 

У цілому проект впровадження КМУП тривав 1 рік. У процесі 

впровадження організаційні зміни було реалізовано протягом одного 
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місяця, наступний місяць був присвячений навчанню, після чого протягом 

3 місяців було здійснено впровадження інструментів планування, 6 -8 

місяці впровадження КМУП  присвячені контролю виконання робіт, після 

чого було впроваджено інструменти управління ресурсами. Динаміка 

зміни кількості реалізованих проектів представлено на рисунку 7.5. 

 

 

Рис. 7.5. Динаміка зміни кількості зданих проектів у 

процесі впровадження КМУП 

 

Після його закінчення вдалось збільшити кількість базових 

станцій, що здавались щомісяця на 20 (з 40 до 60).  

Подібна картина була і в інших компаніях, де пройшла апробацію 

запропонована концепція і метод. Зокрема, в літакобудівній компанії було 

виявлено, що найбільша потреб є в інструментах адміністрування. 

Динаміка зміни виконання проектів представлено на рис. 7.6. 
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Рис. 7.6. Динаміка зміни кількості зданих проектів у процесі 

впровадження КМУП у літакобудівній компанії 

 

А в геологорозвідувальній компанії була гостра необхідність 

впровадження інструментів управління інформацією проектів. Динаміка 

скоросчення часу виконання проектів у процесі впровадження КМУП 

представлено на рис. 7.7. 

 

Рис. 7.7. Динаміка скорочення часу виконання проектів у 

процесі впровадження КМУП у геологорозвідувальній компанії 
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Впровадження відповідних методологічних інструментів показало 

правильність, запропоновано шляхи розвитку науки проектного 

менеджменту через створення мета-методології управління проектами. 

Наведені результати є наслідком зміни стратегії в питаннях 

впровадження методологій управління проектами на проектно-

орієнтованих підприємствах. Розроблено нову концепцію створення 

орієнтованих на особливості проектно-орієнтованих підприємств 

конкретизованих методологій управління проектами. В її основі – погляд 

на процес впровадження таких методологій як на специфічний проект, що 

реалізується у відповідності з запропонованою мета-методологією 

управління проектами. На відміну від традиційних підходів переходу на 

проектно-орієнтоване управління, зокрема, на підвищення рівня 

технологічної зрілості в сфері управління проектами, в основу 

запропонованої методології покладено модель «ПОТОК», у якій із 

інструментів різних методологій формується орієнтована на підприємство 

конкретизована методологія управління проектами. Розроблений метод 

формування оптимальної конфігурації мета-методології управління 

проектами забезпечує підбір тих інструментів проектного менеджменту, 

які спрямовані на підвищення ймовірності отримання запланованих 

результатів проектів в умовах конкретного проектно-орієнтованого 

підприємства.  

Основною перевагою описаного підходу є те, що перехід на 

професійне проектне управління розглядається не просто як процес 

удосконалення роботи і взаємодії всіх служб, не тільки як розвиток 

технологічної зрілості, а як специфічний проект із чіткою 

відповідальністю, термінами, ресурсами, конфігурацією, замовником і 

виконавцями [225]. 
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Висновки до розділу 7 

 

1. Дано загальну характеристику проекту впровадження КМУП. 

Характерні риси проекту впровадження КМУП класифіковані за 

розділами: опис проекту, джерела проекту, SWOT-аналіз проекту, цілі та 

задачі проекту, продукт проекту. Введені ключові параметри проекту, за 

якими визначено його характерні риси. Наведені джерела проекту, та дана 

їх характеристика. Зокрема визначено, що основним джерелом проекту є 

необхідність реалізації місії проектно-орієнтованого підприємства. 

Проведено SWOT-аналіз проекту. Виділено сильні, слабкі сторони, 

можливості та загрози, які є типовими і характерними для впровадження 

КМУП на любому проектно-орієнтованому підприємстві. Сформульовані 

цілі і задачі проекту. 

2. Описано продукт проекту впровадження КМУП – адаптовану до 

умов підприємства методологію управління проектами. Показано, що 

впровадження цієї методології виконується у відповідності з розробленою 

в цій дисертаційній роботі мета-методологіє управління проектами. 

Наведено структуру продукту проекту. Традиційні компоненти – 

організація, методологія і технологія доповнені компонентом 

адміністрування. Показано, що цей компонент дає можливість 

контролювати сам процес створення і впровадження КМУП, в тому числі 

вирішувати всі проблеми і конфлікти, які виникають під час такого 

впровадження. 

3. Наведені основні принципи управління проектом впровадження 

КМУП. Показано, що принципи управління проектами определяют норми і 

правила взаємодії в проекті впровадження КМУП і, по суті, формують 

ментальне поле проектного менеджменту компанії. 

4. Розроблено порядок виконання робіт у проекті впровадження 

КМУП. Показано, що в проекті впровадження КМУП виділяються фази: 
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ініціації, розробки концепції, розробки проекту, реалізації проекту і 

експлуатації КМУП. Наведено схеми реалізації проекту на фазах ініціації 

та розробки концепції. Запропоновано план реалізації названого проекту 

на фазах розробки і реалізації. 

5. Наведено приклад створення системи управління проектом 

будівництва базових станцій мобільного зв’язку в компанії Карбон. 

Визначено, що конфігурація КМУП повинна забезпечити ефективне 

управління ресурсами названого проекту. Показано, що на основі 

запропонованих наукових інструментів ММУП впроваджено КМУП, яка 

дозволила збільшити кількість станцій мобільного зв’язку, що здаються 

щомісяця, з 40 до 60. Що є підтвердженням ефективності розроблених 

інструментів мета-методології управління проектами. 

6. Результати досліджень опубліковані в: [225], [261] [265], [266], 

[267], [268], [269]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язана важлива науково-прикладна 

проблема створення методології управління проектами, направленої на 

стандартизацію процесів впровадження інструментів проектного 

менеджменту в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств – 

мета-методології управління проектами. 

На основі проведених досліджень була підтверджена наступна 

гіпотеза: підвищення ефективності впровадження та використання 

інструментів управління проектами можливе на основі використання мета-

методології управління проектами. 

У процесі досліджень було розв’язано наступні наукові завдання: 

1. Виконано аналіз існуючих методологій, підходів та способів 

впровадження методологій управління проектами в практику діяльності 

проектно-орієнтованих підприємств. Показано, що підвищення рівня 

технологічної та методологічної зрілості проектно-орієнтованих 

підприємств вимагає створення спеціальної методології, яка б 

стандартизувала процеси впровадження орієнтованих на конкретні 

підприємства методологій управління проектами. Така методологія 

отримала назву мета-методології управління проектами.  

2. Запропоновано концепцію побудови мета-методології управління 

проектами, орієнтованої на удосконалення процесів управління проектами 

впровадження стандартів проектного менеджменту в роботу проектно-

орієнтованих підприємств. В основі концепції лежить модель «ПОТОК», 

яка описує зв’язок типових (інструментальних) методологій управління 

проектами з процесами, їх впровадження та використання. Показано, що 

створювана в рамках мета-методології конкретизована методологія 

управління проектами повинна формуватися виходячи з потреб проектно-

орієнтованих підприємств і відображати як їх специфіку, так і найбільш 
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відповідні такій специфіці інструменти управління проектами. 

Запропоновано принципи формування та впровадження КМУП на 

проектно-орієнтованих підприємствах, які визначають нормативно-

регламентний базис використання інструментів управління проектами, що 

дозволяє стандартизувати процеси формування та впровадження 

конкретизованої методології управління проектами в діяльності проектно-

орієнтованих підприємств. 

3. Розширено термінологічно-понятійний базис управління 

проектами за рахунок введення термінів та дефініцій, які розкривають 

сутність мета-методології управління проектами та формування й 

впровадження КМУП з урахуванням умов конкретного проектно-

орієнтованого підприємства. Дано визначення мета-методології управління 

проектами, конкретизованої методології управління проектами, та ін. 

4. Побудовано моделі: реалізації проектів впровадження КМУП; 

управління впливами ММУП на процес формування конкретизованої 

методології управління проектами; формування конкретизованої 

методології управління проектами інструментами впливів. У цих моделях 

відображаються варіанти дій команд проектів по впровадженню 

методологій управління проектами.  

5. Розроблено метод формування змісту проекту впровадження 

конкретизованої методології управління проектами, в основу якого 

покладено урахування різної сили впливів ММУП на працівників 

підприємств та членів команди проекту впровадження КМУП. Метод 

ґрунтується на експертній оцінці впливу знань ММУП на стейкхолдерів у 

процесі впровадження інструментів конкретизованої методології 

управління, що дозволило мінімізувати опір працівників проекту 

впровадження КМУП. Наведено приклад використання цього методу в 

реальних умовах. 
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6. Запропоновано метод конфігурування КМУП, в основу якого 

покладено урахування впливу інструментів існуючих методологій 

управління проектами на параметри проектів та програм підприємства. В 

основі методу розрахунок ймовірностей отримання потрібних результатів 

при різних сценаріях впровадження та різній конфігурації КМУП, що 

дозволило максимізувати ймовірнісний ефект від застосування 

інструментів КМУП підприємством. Наведено приклад практичної 

реалізації методу. 

7. Формалізовано знання мета-методології управління проектами. 

Представлено структуру областей знань ММУП та їх місце в процесі 

впровадження КМУП. Встановлено, що запропонована структура знань 

направлена на ефективне впровадження методології управління в практику 

діяльності проектно-орієнтованих підприємств та забезпечує: управління 

психологією змін, управління впровадженням КМУП, управління 

методологічною зрілістю проектно-орієнтованого підприємства, 

управління інформаційним середовищем КМУП, управління впливами. 

Показано, що мета-методологія управління проектами забезпечує 

формування цільової КМУП на основі реалізації постійних взаємодій, 

задіяних у проекті відповідно до правил, описаних у областях знань 

ММУП. 

8. Показано, шо науково-методичні основи мета-методології 

управління проектами створюють базис для підвищення ефективності і 

якості діяльності управлінських структур на проектно-орієнтованих 

підприємствах по впровадженню методологій управління проектами за 

рахунок використання розроблених у дисертаційній роботі моделей, 

методів і практичних інструментів. Що повністю підтвердило гіпотезу 

роботи. 

9. Робота збагачує методологію управління проектами новими 

науковими положеннями, поняттями, теоретико-методичними побудовами, 
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моделями і методами. Наукові положення, висновки, пропозиції і 

рекомендації дисертаційної роботи можуть бути використані для 

практичної організації діяльності по впровадженню методологій 

управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах державної 

і не державної форми власності.  

10. Створено та перевірено на практиці інструменти мета-

методології управління проектами. Розроблено організаційні механізми, 

структури процесів, методики і засоби управління впливами і процеси 

впровадження КМУП. Робота впроваджена на підприємствах України та 

використовується в навчальному процесі в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. У результаті використання ММУП 

кількість реалізованих проектів збільшилась у ТОВ Карбон з 40 до 60 

місяць, ТОВ Скаетон із 8 до 12 на рік, ТОВ «Тутковський управління 

проектами» скоротився час виконання проектів на 10%.  
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Додаток Д  

Інформаційні впливи та реакції на них в системах управління проектами 

Інформація 

Реакція проектів Реакція менеджменту 

Оцінка 

впливу 
Виконання 

плану 

Виконання 

бюджету 

Забезпечення 

якості 

Інновації 

в проект 

Дотримання 

регламентів 

Виконавська 

дисципліна 

Дружні 

стосунки 

Не 

бажання 

змінити 

роботу 

Активність 

в нарадах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обіцянка премії за 

проект 
+ + + - - • - + • 5 

Виплата премії за 

виконання плану 

проекту 

+ + - - - • • + - 4 

Відставання в 

проекті 
+ -- -- • -- + -- - • 7 

Перевитрати коштів -- + -- + - • -- - • 6 

Низька якість 

продукту 
-- -- + + - - -- -- • 6,5 

Мало ризикових 

подій 
- - - - - - - + - 1 
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Додаток Д (продовження) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Низька якість 

управління (багато 

змін) 

-- -- -- - + + -- -- + 8 

Слабкий менеджер 

проекту 
-- -- -- - + • - • + 6 

Увага (контроль) 

ТОП-менеджера 
+ + + + • + - + • 7 

Погана робота 

підрозділу 
-- -- -- - - - -- - • 4,5 

Багато ризикових 

подій 
+ + + + - - - • • 5 

Відкритість даних по 

виконанню проекту 

між підрозділами 

 

+ • • - + + - - • 4 

Ієрархічність 

доступу до даних 

виконання проекту 

 

• + + - • • - - - 3,5 
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Додаток Д (закінчення) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Облік 

результативності 

виконавців проекту 

+ - • - + + + - + 5,5 

Ефективний 

документообіг 
• - - • + + - - + 4 

Примітка: + значно впливає (оцінка впливу 1); • впливає (0,5); - не впливає (0); -- формує зворотну реакцію (1). 

 

 

 

 

 

 

 

  



393 

Додаток Е  

Спільні інформаційні впливи та реакції на них в системах управління проектами 

 Реакція проектів Реакція менеджменту 

Оцінка 

впливу Інформація 
Виконання 

плану 

Виконання 

бюджету 

Забезпечення 

якості 

Інновації 

в проект 

Дотримання 

регламентів 

Виконавська 

дисципліна 

Дружні 

стосунки 

Не 

бажання 

змінити 

роботу 

Активність 

в нарадах 

Відставання 

в проекті 
+ -- -- • -- + -- - • 7 

Увага 

(контроль) 

ТОП-

менеджера 

+ + + + • + - + • 7 

Відставання 

в проекті та 

увага 

(контроль) 

ТОП-

менеджера 

+ + • - + + - -- + 6,5 

Примітка: + значно впливає (оцінка впливу 1); • впливає (0,5); - не впливає (0); -- формує зворотну реакцію (1) 
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Додаток Ж 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Тесля Ю.М.,   Кубявка Л.Б., Хлевна Ю.Л. Матричне управління 

програмами інформатизації у вищих навчальних закладах. Управління 

розвитком складних систем: Зб. наук. пр. – Київ: вид-во КНУБА. 2016. 

№25. С. 151-157.  

Автором запропоновано підхід до реалізації програм інформатизації 

ВЗО, в основі якого інтеграція проектних і операційних процесів в 

конкретизованій методології управління 

2. Зацерковний, В. І., Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Хлевна Ю.Л. 

Розвиток елементів КСУП на базі результатів реалізації процесів 

управління проектом. Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних 

технологіях: Зб. наук. пр. –– Харків: вид-во НТУ «ХПІ». 2016. №42 (1214). 

С. 134-139.  

Автором запропоновано організаційно-рольову структуру проекту 

впровадження корпоративних систем управління проектами, яка враховує 

особливості конкретного підприємства 

3. Оберемок Н. В., Єгорченкова Н.Ю., Хлевна Ю.Л. Концепція 

планування інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства. 

Управління розвитком складних систем: Зб. наук. пр. – Київ: вид-во 

КНУБА. 2016. №28. С. 63-67.  

Автором запропоновано підхід до планування інформаційних ресурсів 

проектно-орієнтованого підприємства з позиції мета-методології 

управління проектами 

4. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Єгорченкова Н.Ю. Управління 

знаннями в мета-методології управління проектами. Управління проектами 

та розвиток виробництва. – Луганськ. 2016. № 4(60). С. 53 – 61.  
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Автором розроблено моделі та методи формування областей знань 

з впровадження методологій управління проектами в діяльність 

вітчизняних підприємств 

5. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Оберемок Н. В. Управління 

створенням конкретизованої методології управління проектами. 

Управління проектами, системний аналіз і логістика: Зб. наук. пр. – Київ: 

вид-во НТУ. 2016. № 17. – С. 35-46. 

Автором розроблено ітераційний метод формування 

конкретизованої методології управління проектами на основі зворотних 

зв’язків, які базуються на реакціях на вплив, та можуть збільшувати або 

ж зменшувати ймовірність отримання запланованих результатів 

6. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л. Структура знань в мета-методології 

управління проектами. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. 

пр. – Київ: вид-во КНУБА. 2017. № 29. С. 78 – 85.  

Автором запропоновано структуру областей знань мета-

методології управління проектами та визначено їх місце, в процесі 

впровадження КМУП 

7. Yehorchenkova N.I., Yehorchenkov O.V., Khlevna I.L., Oberemok 

N.V. Product model of information resources management of a project-oriented 

enterprise. Вісник національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» − Харків. 2017. №7(1229). С. 131-136.  

Автором запропоновано практичний інструментарій мета-

методології управління проектами спрямований на планування 

інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства 

8. Хлевний А.О., Хлевна Ю.Л., Семічаснова Н.В. Ефективність 

управління технологічною підготовкою виробництва. Вісник 

машинобудування та транспорту: Зб. наук. пр. – Вінниця: вид-во ВНТУ. 

№1(5). 2017. С. 114 – 121.  
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Автором сформовано зміст конкретизованої методології управління 

проектами технологічної підготовки виробництва машинобудівного 

підприємства 

9. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Кошелева Д.І., Єгорченкова Н.Ю. 

Впливи на формування конкретизованої методології управління 

проектами. «Вісник ЧДТУ.Серія: Технічні науки» − Черкаси. 2017. №2. С. 

45-55.  

Автором розроблено принципи до розробки та впровадження КМУП 

на проектно-орієнтованих підприємствах, в основі яких управління 

взаємодіями зацікавлених сторін 

10. Хлевний А.О., Хлевна Ю.Л. Застосування системи управління 

інформацією підприємств та проектів PrimaDoc для автоматизації процесів 

підготовки та реалізації закупівель у вищих навчальних закладах. 

Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: 

вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. №4(64). С. 49-58.  

Автором запропоновано концепцію та схеми використання 

інструментів ММУП для автоматизації процесів підготовки та реалізації 

закупівель у вищих навчальних закладах  

11. Хлевна Ю.Л. Метод оцінки та управління впливами на 

формування конкретизованої методології управління проектами. Вісник 

Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні 

науки: Зб. наук. пр. – Черкаси: 2018. - № 2. – С. 82-90.  

12. Хлевна Ю.Л. Експертний метод формування інформаційного 

простору мета-методології управління проектами.Управління розвитком 

складних систем: Зб. наук. пр. – Київ: вид-во КНУБА. 2018. №35. С. 57-63.  

13. Хлевна Ю.Л. Проблеми впровадження методологій управління 

проектами на проектно-орієнтованих підприємствах. Управління  

проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. – Луганськ: вид-во СНУ 

ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк), 2018. №4(65). С. 69-76 
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14. Тесля Ю. М., Хлевна Ю.Л. Організація впровадження 

конкретизованої методології та інформаційної технології управління 

проектами як єдиної системи проектно-орієнтованого підприємства. 

Вісник НТУ «ХПІ»,Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: 

вид-во НТУ «ХПІ». 2018. № 45 (1321). С. 134-141. – doi:10.20998/2413-

4295.2018.45.18. 

Автором розроблено структуру та запропоновано функції єдиного 

організаційного компоненту мета-методології управління проектами – 

центру розробки та впровадження конкретизованих методологій і 

корпоративних систем управління проектами 

15. Єгорченков О. В., Катаєва Є. Ю. Хлевна Ю. Л. Понятійний 

апарат управління портфелями проектів і програм в 4П-середовищі. Вісник 

Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні 

науки: Зб. наук. пр. – Черкаси: 2018. № 4. С. 119–125.  

Автором запропоновано перенести понятійний апарат ММУП на 

процеси побудови 4П-середовища управління портфелями проектів і 

програм 

16. Тесля Ю. М., Хлевна Ю.Л., Єгорченков О.В. Технологічні 

аспекти реалізації конкретизованої методології управління проектами. 

Технічні науки та технології. Чернігів: ЧНТУ. 2018. № 4 (14). С. 141 – 148. 

Автором запропоноване технологічний базис КМУП у вигляді 

конкретизованої умовами реалізації проектів на конкретному 

підприємстві інформаційної технології управління проектами 

17. Тесля Ю. М., Єгорченков О.В. Хлевна Ю.Л. Методи 

адміністрування в мета-методології управління проектами. Вісник 

Інженерної академії України. 2018. № 3. С. 205 – 211. 

Автором розроблено методи адміністрування проекту 

впровадження КМУП 
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18. Yehorchenkova N.I. Development of principles and method of 

electronic project management [Текст]/ Teslia I., Yehorchenkov O., Kataieva 

Y., Zaspa G., Khlevna I., N.Yehorchenkova//«Східно-Європейський журнал 

передових технологій». – №5 – 2017. – С.23-29.  

Автором розроблено методологічний базис для реалізації методів 

цифрового управління проектами 

19. Teslia I. Development concept and method of formation of specific 

project management methodologies Teslia I., Yehorchenkov O., Khlevna I., 

Khlevnyi А. //«Східно-Європейський журнал передових технологій». – 

№5/3(95) – 2018. – С.6 – 16. 

Автором запропоновано концепцію побудови мета-методології 

управління проектами та метод формування конфігурації мета-

методології управління проектами під умови конкретного проектно-

орієнтованого підприємства  

20. Teslia Iu., Yehorchenkov O., Khlevna I. Information interactions in 

the meta-methodology of project management. Informational Journal 

information therries &applications, 2018. 18, Vol.25,#2. P.140 – 159.  

Автором розроблено моделі інформаційних впливів на формування 

та впровадження конкретизованої методології управління проектами 

21. Teslia I.M., Yehorchenkov O.V., Khlevna I.L. Practical tools of 

meta-methodology of project management. Organizational component. Sciences 

of Europe. Technical sciences. Vol 1, No 33 (2018). P. 3 – 9.  

Автором розроблено організаційний компонент проекту 

впровадження конкретизованої методології управління проектами 

22. Teslia I.M., Khlevna I.L., Yehorchenkov O.V., Yehorchenkova N.I. 

Organizational bases of implementation of Specified project management. 

Methodologies. Sciences of Europe. Technical sciences. Vol 1,No 

34(2018).P.12–18.  
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Автором запропоновано структуру організаційного базису та 

методологічний компонент проекту впровадження конкретизованої 

методології управління проектами 

23. Teslia I. PrimaDoc – an enterprise information management 

system: implementation of the development and deployment project 

[Текст]/Teslia I., Boyko N., Yehorchenkova N., Khlevna I., Ivanov Y., 

Kubiavka L., Latysheva Y., Yehorchenkov O., Kravchuk N.// The 9th IEEE 

International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced 

Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), September 

21-23, 2017 Bucharest, Romania, pp. 923- 929. 

Автором запропоновано використовувати до планування 

інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства 

інструменти мета-методології управління проектами та розроблено 

підхід до такого застосування 

24. Teslia I., Khlevnyi А. Khlevna I., Gerasymenko S.. Control of 

informational Impacts on project management. IEEE First International 

Conference on Data Stream Mining & Processing, Ukraine, Lviv, 23-37 august 

2016, P.29-33 

Автором розроблено моделі взаємодії зацікавлених сторін в 

проектах створення та впровадження інструментів управління 

проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств 

25. Єгорченкова Н.Ю., Хлевна Ю.Л., Кубявка Л.Б., Іванова О.М. 

Методологія впровадження технології електронного менеджменту 

геологічних проектів. 16 міжнародна конференція «Геоінформатика: 

теоретичні та прикладні аспекти», Київ, 15-18 травень 2017. 

Автором розроблено методологічні основи створення 

конкретизованих методологій управління геологічними проектами. 

26. Тесля Ю.М, Хлевна Ю.Л., Кошелева Д.І. Інформаційна аналітика 

та впливи в управлінні програмами інформатизації ВНЗ. Тези доповідей ІІІ 
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Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в 

освіті, науці й техніці” (ІТОНТ-2016). 

Автором розроблено моделі взаємодії зацікавлених сторін для 

проектів створення та впровадження інструментів управління 

проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств 

27. Iu. Teslia, I.L. Khlevna, O. Yehorchenkov Implementation project 

management methodologies in airspace industries on the basis impact theory. 

[Електронний збірник] – електрон. текст.дан. – Режим доступу: 

http://congress.nau.edu.ua/doc/congress-2016/Congress2016.pdf. загол. з 

титул. екрану. Стаття. 

Автором розроблено методологічні основи створення 

конкретизованих методологій управління в авіаційній галузі. 

28. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Хлевний А.О. Науково-методологічні 

засади мета-методології впливу на управління проектами на основі 

концепції несилової взаємодії. Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-

практичної конференція «Інформаційні технології та взаємодії», 8-10 

листопада 2016 р. / М-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка 

та ін.. – К. :, 2016. – С. 113 – 115. 

Автором розроблено концепцію інформаційного впливу мета-

методології управління проектами на процеси управління проектами 

29. Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, М.О. Мостопалова, Застосування 

мета-методології управління проектами в авіабудуванні. Зб.наук. праць за 

матеріалами X Міжнародної науково-технічної конференції  «АВІА-2017», 

19-21 квітня 2017р. / МОН України, НАН України, Мінпромполітики 

України, НКАУ, АНТК  ім. О. К. Антонова, НАУ. – СЕКЦІЯ 2 

Інформаційні системи та технології в авіаційній галуз. – К. : НАУ, 2017. – 

С. 2.4-2.8. 

Автором розроблено концепцію застосування мета-методології 

управління проектами авіаційної галузі 
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30. Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.О. Чорна. ІТ-освіта в Україні: 

навчання через практику. Х Всеукраїнської науково-методичної 

конференції (присвяченої 25 річниці створення кафедри інформатики та 

прикладної математики КДПУ) Комп’ютерне моделювання та 

інформаційні технології в освіті, 27–28 квітня 2017 року. Кременчуг: 

КДПУ, 2017. С. 364-365. 

Запропоновані принципи навчання в процесах реалізації навчальних 

проектів, які базуються на вивченні конкретних практичних матеріалів 

діяльності підприємств 

31. Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна. Створення та використання мета-

методології управління проектами в умовах кризи. Управління проектами 

розвитку суспільства: Міжнародна науково-практична конференція. – К. : 

КНУБА, 2017. – С. 199 – 200. 

Автором розроблено концепцію застосування мета-методології 

управління проектами в умовах кризи 

32. Тесля Ю. М., Хлевна Ю.Л.,  Єгорченкова Н. Ю. Мета-

методологія електронного управління проектами. XIII- Міжнародна 

практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи», 

Миколаїв , 11 - 15 вересня 2017р. 

Автором розроблено концепцію ММУП в застосуванні до цифрового 

управління проектами 

33. С.В. Старокадомський, Ю.В. Демчук, Ю.Л. Хлевна Автоматична 

обробка протоколів засідань команди проектного управління у системі 

електронного документообігу. Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії» м. Київ, 8-

10 листопада 2017 року. С. 93 – 94 

Автором розроблено методологічні основи створення системи 

управління завданнями на проектно-орієнтованому підприємстві 
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34. Хлевна Ю.Л. Модель змін під дією впливів мета-методології 

управління проектами. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції "«Інформаційні технології та взаємодії», м. Київ, 8-10 

листопада 2017 року. С. 101 – 102. 

35. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Мостопалова М.О., Чорна Н.О. 

Факультет інформаційних технологій. Європейський підхід до освітньої 

діяльності. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційні технології та взаємодії» м. Київ, 8-10 листопада 2017 року. 

С. 129 – 130. 

Запропоновано принципи реалізації навчальних проектів, які 

базуються на вивченні конкретних практичних матеріалів, що 

стосуються предметної області дослідження 

36. Хлевна Ю.Л. Інструменти мета-методології управління 

проектами вищих закладів освіти. Тези доповідей IV Міжнародної 

науково-практичноїконференція “Інформаційні технології в освіті, науці й 

техніці” (ІТОНТ-2018), м. Черкаси, 17 – 18 травня 2018р.С. 88-90. 

37. Хлевна Ю.Л., Хлевний А.О. Основи формування мета-

методології управління проектами. XIV- Международная практическая 

конференция “Управление проектами: состояние и перспективы”, 

Миколаїв , 11 - 15 вересня 2018р. 

Автором розроблено концепцію мета-методології управління 

проектами 

38. Хлевна Ю.Л., Методологія впливів на створення систем 

управління проектами. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної 

конференція «Інформаційні технології та взаємодії», 8-10 листопада 2018 

р. / М-во освіти і науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка та ін.. – К. :, 

2018. – С. 155 – 157. 
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39. П.М. Павленко, А.О.Хлевний, О.В. Заріцький, В.В. Трейтяк, 

Хлевна Ю.Л. «Технологія автоматизованого управління роботами 

технологічної підготовки авіаційного та машинобудівног виробництва» (U 

TPV)». Свідоцтво №60620 Державної служби інтелектуальної власності 

України,14.07.2015. Комп’ютерна програма. 

Автором розроблена та реалізована конкретизована методологія 

управління проектами технологічної підготовки авіаційного та 

машинобудівног виробництва 

40. Тесля Ю.М., Єгорченков О.В., Єгорченкова Н.Ю., Кубявка 

Л.Б., Іванов Є.В., Хлевна Ю.Л. «Корпоративна інформаційна система 

управління інформацією підприємств і проекттів (PrimaDoc). Свідоцтво 

№75910 Державного сектору Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України,15.01.2018. Комп’ютерна програма. 

Автором запропоновані методологічні основи управління 

інформацією проектів і підприємств. 

 

 


