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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Збільшення кількості і складності проектів, 

підвищення вимог до їх результатів вимагає впровадження методологій 

управління у практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств. 

Використання методологій управління проектами 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 свою специфіку. Крім того, 

проекти одного і того ж підприємства можуть істотно відрізнятись.  

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. Одним з основних недоліків цих, та інших методологій 

управління проектами є те, 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.  

Крім того 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, і 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.).  

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. 

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

управління проектом створення та впровадження інструментів різних методологій 

управління проектами на конкретному підприємстві. 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 
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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, 

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

В. О. Хрутьби, С. В. Цюцюри, С. К. Чернова, Х. Шелле.   

Усе це свідчить про актуальність поставленої проблеми створення мета-

методології управління проектами. 

Науково-прикладна проблема створення мета-методології управління 

проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін вирішувалась у рамках 

сучасних концепцій управління проектами і програмами.  

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 в 

рамках виконуваної автором науково-дослідної роботи «Управління проектами 

розвитку інформаційних ресурсів і технологій проектно-орієнтованих 

підприємств» (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. 

Сформульована мета дослідження зумовила необхідність виконання 

наступних завдань: 

− аналізу 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 

уведення нових дефініцій, що формалізують процеси створення методологій 

управління проектами під умови конкретного проектно-орієнтованого 

підприємства; 

− розробки моделей впливів ММУП на формування та впровадження 

конкретизованої методології управління проектами; 

− розробки 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; 
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− створення та перевірки 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.   

Методи досліджень. Науково-прикладна проблема створення мета-

методології управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін 

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 

взаємодії зацікавлених сторін та 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-прикладної 

проблеми через проектний підхід і створення областей знань у мета-методології 

управління проектами. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у використанні моделей 

взаємодії зацікавлених сторін для побудови методології управління проектами 

впровадження типових методологій в практику діяльності проектно-орієнтованих 

підприємств.  

Нові наукові результати наступні. 

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 
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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 

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 

уведення 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 уведення 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 у проектах 

впровадження конкретизованих методологій управління проектами. Розроблено 

структуру областей знань мета-методології управління проектами. Визначено 

структуру взаємодій і 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 та технологічний компоненти процесів впровадження КМУП. 

Запропоновану концепцію та області знань ММУП було використано при 

створенні систем управління проектами на підприємствах: ТОВ Карбон та 

ТОВ «Тутковський управління проектами» (м. Київ, Україна). У рамках таких 

систем розроблялись: нова організаційна структура управління проектами, 

конкретизована методологія управління проектами, інструкції та регламенти 

застосування інформаційної технології управління проектами, яка включала 

інструментальні засоби 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 проведеними експериментальними дослідженнями, збігом 

отриманих результатів із запланованими при створенні конкретизованих 

методологій 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 – 



5 

 

Комп’ютерні науки (освітня програма «Управління проектами») в 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 [1] запропоновано в програмах інформатизації використовувати 

конкретизовану методології управління проектами, що враховує особливості 

вищих навчальних закладів; у [2] визначено ролі в групі управління проектами; у 

[3, 7, 18, 23, 33] запропоновано інструменти планування інформаційних ресурсів 

проектно-орієнтованого підприємства, з позиції практичного використання мета-

методології управління проектами; у [4] моделі та методи, які формують області 

знань з впровадження методологій управління проектами в діяльність вітчизняних 

підприємств; у [5] розроблено ітераційний метод формування конкретизованої 

методології управління проектами; у [6] структуру областей знань ММУП та їх 

місце в процесі впровадження КМУП; у [8] сформовано конкретизовану 

методологію управління проектами технологічної підготовки виробництва 

машинобудівного підприємства; у [9] принципи до розробки та впровадження 

КМУП на проектно-орієнтованих підприємствах; у [10] проектний підхід та 

інструменти ММУП для автоматизації процесів підготовки та реалізації 

закупівель у вищих навчальних закладах; у [14] єдина організаційна структура – 

центр розробки та впровадження конкретизованих методологій і корпоративних 

систем управління проектами; у [15, 16] технологічну підтримку конкретизованих 

методологій управління проектами у вигляді інформаційної технології управління 

проектами; у [17] методи адміністрування проекту впровадження КМУП; у [19] 

концепція побудови мета-методології управління проектами та метод формування 

конфігурації мета-методології управління проектами під умови конкретного 

проектно-орієнтованого підприємства; у [20] моделі інформаційних впливів на 

формування та впровадження конкретизованої методології управління проектами; 

у [21] організаційний компонент проекту впровадження конкретизованих 

методологій управління проектами; у [22] методологічний компонент проекту 

впровадження конкретизованих методологій управління проектами; у [24, 26] 

моделі взаємодії зацікавлених сторін; у [25, 27 – 29, 31, 32, 37] концепція 

побудови мета-методології управління проектами; у [30, 35] принципи розробки 

та впровадження КМУП; у [39] методологія управління проектами технологічної 

підготовки авіаційного та машинобудівного виробництва; у [40] методологія 

управління інформацією проектів. 

Апробація результатів дисертації. 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 
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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 сторінки, із них 327 сторінок основного тексту, 

який містить 80 таблиць, 46 рисунків на 34 повних сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі розкривається актуальність проблеми створення мета-методології 

управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін. Наведено мету і 

завдання дисертаційної роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження. 

Вказано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, відомості 

про апробацію роботи та публікації за темою дисертації, особистий внесок 

здобувача. 

У першому розділі «Аналіз проблеми використання методологій 

управління проектами проектно-орієнтованими підприємствами» 

представлено теоретичний аналіз методологій управління проектами та проблем 

їх впровадження. Такий аналіз дозволив встановити, що наукове поле існуючих 

методологій досить широке. Кожна з представлених методологій має як переваги, 

так і недоліки. Спільним недоліком є відсутність інструментів впровадження 

методологій управління проектами (МУП). Встановлено, що в питанні переходу 

проектно-орієнтованого підприємства на використання методологій управління 

проектами є такі основні проблеми: 
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- правильного визначення інструментів управління проектами, які потрібні на 

цьому підприємстві і способів реалізації проекту їх впровадження (створення 

конкретизованої методології управління проектами); 

- впливу на проектно-орієнтоване підприємство, на його працівників, на 

рівень технологічної зрілості, на навчання та підготовку персоналу до переходу на 

використання МУП, щоб проект впровадження був успішним. 

Встановлено, що проект впровадження МУП дуже сильно пов’язаний із 

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. Виокремлено роль 

керівників і команди у 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. Показано, що у проектах впровадження МУП потрібне 

виважене визначення взаємодій не тільки керівників та команди проекту, а й 

зацікавлених сторін в цілому та управління ними, для того, щоб це впровадження 

було здійснено з найменшим опором. Виділено ключові зацікавлені сторони 

проекту впровадження МУП. 

Проаналізовано аспекти готовності підприємств до впровадження 

методології управління проектами. Встановлено, що для підвищення готовності 

підприємства до впровадження МУП потрібно підвищити організаційну 

сприятливість, для цього потрібно створити нові області знань методології 

управління проектами.  

Виявлено, що у літературі майже відсутні джерела, які б аналізували сам 

процес впровадження МУП, як деякий проект. Встановлено, що для 

впровадження МУП не існує своєї методології. Показано, що для впровадження 

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

управління проектом створення та впровадження інструментів різних методологій 

управління проектами на конкретному підприємстві. 

У другому розділі «Науково-методологічні основи мета-методології 

управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін» розглянуто 

передумови та особливості створення мета-методології управління проектами 

(ММУП). Показано, що ММУП є методологічним інструментом створення 

орієнтованої на умови проектно-орієнтованого підприємства конкретизованої 

методології управління проектами (КМУП). Формалізовано області знань мета-

методології управління проектами. Представлено структуру областей знань 

ММУП та їх місце в процесі впровадження КМУП.  

Запропоновано ряд термінів, що розвивають понятійний базис проектного 

менеджменту, концепцію мета-методології управління проектами, намічено 

шляхи розробки інструментів формування конкретизованої методології 

управління проектами.  
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Визначення 1. Мета-методологія управління проектами – це 

систематизована сукупність концептуальних представлень, принципів, 

теоретичних моделей, методів та практичних інструментів, які враховують 

взаємодії зацікавлених сторін і направлені на управління впровадженням 

методологій управління проектами в діяльність проектно-орієнтованих 

підприємств. 

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 названо конкретизованою 

методологією управління. 

Визначення 2. Конкретизована методологія управління проектами – 

сукупність підходів, принципів, концепцій, структур, моделей і способів 

управління проектами, що відповідають потребам конкретного проектно-

орієнтованого підприємства і дозволяють успішно завершувати його проекти.  

Основуючись на результатах проведеного аналізу методологій управління 

проектами розроблено: 

 концепцію ММУП як носія знань методологічного і технологічного 

розвитку підприємств. Показано, що ММУП буде визначати, як краще впровадити 

стандартні процеси управління проектами, для максимальної відповідності 

потребам і специфіці конкретної організації;  

 концепцію створення та використання мета-методології управління 

проектами у вигляді моделі проектно-орієнтованої технологічної організації 

компанії (ПОТОК), яка забезпечує розробку науково-методичних засад, моделей 

та методів мета-методології управління проектами, описує зв’язок типових 

(інструментальних) методологій управління проектами з процесами їх 

впровадження та використання (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель проектно-орієнтованої технологічної організації компанії – 

«ПОТОК» 



9 

 

Показано, що створювана в рамках мета-методології конкретизована 

методологія управління проектами повинна формуватись виходячи з потреб 

проектно-орієнтованого підприємства і відображати як його специфіку, так і 

найбільш відповідні такій специфіці інструменти управління проектами. 

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. Підбір 

доцільних в умовах конкретного підприємства інструментів і буде свідчити, 

наскільки корисною для управління проектами є мета-методологія управління 

проектами.  

Визначення 3. 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 4. 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. 

Показано, що оцінку мета-методології управління проектами можна 

виконати тільки за результатами реалізації проектів. Запропоновано ітераційний 

метод формування конкретизованої методології управління проектами на основі її 

оцінки в умовах виконання реальних проектів. Суть методу полягає у наступному: 

1. Визначення множини початкових впливів ММУП 

𝑉0 = {𝑣0𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛0,     (1) 

де 𝑉0 – множина початкових впливів на систему управління;  

 𝑣0𝑖 – початковий вплив на систему управління; 

 n0 – кількість початкових впливів на систему управління. 

2. Визначення множини початкових реакцій на впливи ММУП 

𝑅0 = {𝑟0𝑗}, 𝑗 = 1, 𝑘0 ⇒ 𝑝(𝑅0/𝑉0) > 𝑝(𝑅0),   (2) 

де 𝑅0 – початкова реакція системи управління на впливи, при 

впровадженні методології управління проектами; 

 𝑟0𝑗 – початкова дія системи управління; 

 k0 – кількість початкових дій в системі управління; 

 𝑝(𝑅0/𝑉0) – ймовірність початкової реакції системи управління при 

реалізації початкового впливу; 

 𝑝(𝑅0) – ймовірність початкової реакції системи управління без дії 

початкового впливу; 

 𝑘0 – кількість початкових дій системи управління. 

3.Встановлення початкової ітерації q=0. 

4.Визначення ймовірності формування КМУП з заданими властивостями 

𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞),     (3) 

де 𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞) – ймовірність впровадження методології за початкової реакції 

системи управління. 
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Якщо 𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞) = 1, то мети досягнуто і впроваджено оптимальну КМУП. 

Завершення. 

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

оптимальною КМУП та фактично отриманою. Якщо  

𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞) < 1,     (4) 

то можна сказати, що отримана цими рішеннями КМУП відрізняється від 

оптимальної. Але існує деяка методологія, для якої 

𝑝(𝑈𝑞/𝑅𝑞) = 1, 𝑈𝑞 ≠ 𝑈
∗ ⇒ 𝑅𝑞 ≠ 𝑅

∗,     (5) 

де 𝑝(𝑈𝑞/𝑅𝑞) – ймовірність впровадження інших (не оптимальних) компонентів 

методології управління проектами; 

𝑈𝑞   – не оптимальні компоненти методології управління проектами. 

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

формуються додаткові впливи на ММУП 

𝑉𝑞+1 = 𝑓(𝑈𝑞 , 𝑈
∗) = {𝑣𝑞𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛𝑞 ,     (6) 

де 𝑉𝑞+1 – додаткові впливи на систему управління; 

 𝑓(𝑞, 𝑈∗) – функція визначення додаткових впливів виходячи з 

множини оптимальних та не оптимальних компонентів 

методології управління; 

 𝑣𝑞𝑖 – додатковий вплив на систему управління; 

 nq – кількість додаткових впливів на систему управління. 

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

підвищити ймовірність потрібних реакцій на процес впровадження КМУП.  

7.Встановлення наступної ітерації 

q=q+1. 

8.Обчислення нової ймовірності реакції системи управління 

𝑝(𝑅𝑞/⋃𝑉𝑞

𝑞

𝑖=1

) = 1; 

𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞) > 𝑝(𝑈
∗/𝑅𝑞−1),    (7) 

де 

𝑝(𝑅𝑞/⋃𝑉𝑞

𝑞

𝑖=1

) 

– ймовірність реакції Rq на процес впровадження КМУП 

за початкових та додаткових впливів; 

 𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞) – ймовірність впровадження оптимальної методології на 

основі додаткової реакції на процес впровадження 

КМУП; 

 𝑝(𝑈∗/𝑅𝑞−1) – ймовірність впровадження оптимальної методології на 

основі попередніх реакцій на процес впровадження 

КМУП. 

Перехід до п.4. 

Встановлено, що 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 
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професійне управління проектами в умовах саме цього проектно-орієнтованого 

підприємства.  

Запропоновано порядок розробки областей знань ММУП по впровадженню 

процесів та інструментів управління проектами в практику діяльності проектно-

орієнтованих підприємств. Встановлено, що формування знань цієї методології 

залежить від впливів на процес впровадження методології управління проектами 

на проектно-орієнтованому підприємстві. Знання ММУП конкретизують 

інструменти і процеси, які розроблені в тій чи іншій методології управління 

проектами і найліпшим чином підходять для цього проектно-орієнтованого 

підприємства.  

У загальному випадку 

𝐸(Пм) + Е(Ім) < 𝐸(Пм𝑝) + Е(Ім𝑝); 

𝐸(П𝑝) + Е(І𝑝) < 𝐸(Пм𝑝) + Е(Ім𝑝), 

(8) 

де Пм – процеси управління, визначені на основі знань із методології 

управління проектами; 

 Пр – процеси управління, визначені знаннями працівників 

підприємства; 

 Ім – інструменти управління, визначені на основі знань із методології 

управління проектами; 

 Ір – інструменти управління, визначені знаннями працівників 

підприємства; 

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

методології управління проектами; 

 Е(Пр) – ефективність процесів управління, визначені знаннями 

працівників підприємства; 

 Е(Ім) – ефективність інструментів управління, визначених на основі 

знань із методології управління проектами; 

 Е(Ір) – ефективність інструментів управління, визначені знаннями 

працівників підприємства; 

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

методології управління проектами, конкретизованих знаннями по 

проектно-орієнтованому підприємству; 

 Е(Імр) – ефективність інструментів управління, визначених на основі 

знань із методології управління проектами, конкретизованих 

знаннями по підприємству. 

Формування знань КМУП залежить від впливів на процес впровадження 

методології управління проектами на проектно-орієнтованому підприємстві. Тому 

пропонуються підходи до розробки та впровадження КМУП на проектно-

орієнтованих підприємствах, які дозволяють створити нормативно-регламентний 

базис використання інструментів управління проектами в реальних умовах. 

Формалізовано класи впливів:  

1. Знань із ММУП на впровадження КМУП (Z
m
).  

2. Знань стосовно діяльності проектно-орієнтованого підприємства на КМУП 

(Z
p
).  
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3. Зовнішніх впливів на процес впровадження КМУП (V
z
).  

4. Внутрішніх впливів на процес впровадження КМУП (V
v
).  

5. Додаткових впливів на управління проектами (V
d
). 

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. 

Запропоновано взаємодію областей знань мета-методології з групами 

процесів управління проектами (табл. 1). Запропоновано розглядати області знань 

за прикладом їх опису в PMBoK, тобто алгоритм оцінки кожного процесу має: 

вхід, інструменти та методи, вихід. 

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.  

Оцінка особистостей, задіяних в проектах, із точки зору роботи в умовах 

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

особистості.  

Для уявлення про загальне усвідомлення необхідності впровадження КМУП 

задіяних в проекті, потрібні застосування знань із психології та інформаційної 

взаємодії. 

Підвищення рівня усвідомлення необхідності впровадження КМУП 

зацікавленими сторонами проекту полягає у підвищенні рівня корпоративної 

культури щодо нових способів роботи по управлінню проектами.  

Моніторинг та контроль, задіяних у проекті, впровадження КМУП – процес 

підтримки корпоративної культури, психологічної зрілості щодо необхідності 

впровадження КМУП задіяними в проекті. 

Оцінка відношення зацікавлених сторін проекту полягає у виявленні та 

заохоченні зацікавлених сторін у впровадженні КМУП та покаранні не 

зацікавлених. 

Управління впровадженням базується на знаннях про рівень готовності до 

змін (рівня усвідомлення впровадження КМУП задіяними у проекті). 

Вибір критеріїв КМУП базується на знаннях теоретичних моделей, методів 

та практичних інструментів, направлених на управління впровадженням 

методологій управління проектами в діяльність проектно-орієнтованих 

підприємств.  

Планування етапів впровадження КМУП – полягає у створенні базових 

регламентуючих документів впровадження КМУП. 

Впровадження КМУП полягає у дотриманні плану впровадження КМУП, 

регулюванні відхилень від плану КМУП інструментами інформаційного впливу. 
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Таблиця 1 

Взаємодія областей знань мета-методології з групами процесів управління 

проектами 
Області 

знань в 

ММУП 

Групи процесів КМУП 

Ініціація 

впроваджен

ня КМУП 

Планування 

впровад-

ження 

КМУП 

Процес 

впровад-

ження 

КМУП 

Моніторинг 

та контроль 

впроваджен-

ня КМУП 

Завершен-

ня впро-

вадження 

КМУП 

Управлін-

ня психо-

логією 

змін 

Оцінка осо-

бистостей 

команд 

проектів із 

точки зору 

роботи в 

умовах змін 

Уявлення про 

загальне 

усвідомлення 

необхідності 

впровадже-

ння КМУП у 

зацікавлених 

сторін 

проекту 

Підвищен-

ня рівня ус-

відомлення 

необхідно-

сті впро-

вадження 

КМУП у 

зацікавле-

них сторін 

проекту 

Моніторинг та 

контроль 

задіяних в 

проекті 

впровадження 

КМУП 

Оцінка ві-

дношення 

до впрова-

дження 

КМУП у 

зацікавле-

них сторін 

проекту. 

Мотивація 

Управлін-

ня 

впрова-

дженням 

Вибір 

критеріїв 

КМУП 

Планування 

етапів 

впроваджен-

ня КМУП 

Впровадже

ння КМУП 

 

Моніторинг та 

контроль 

впровадження 

КМУП 

 

Управлін-

ня методо-

логічною 

зрілістю 

 Повна 

підтримка з 

боку ке-

рівництва 

Навчання 

КМУП і 

ММУП 

Відношення 

до КМУП та 

прийняття 

ММУП 

Професійне 

управління 

проектами 

Управлін-

ня інфор-

маційним 

середови-

щем 

КМУП  

Аналіз 

інформацій-

ного середо-

вища КМУП 

Проектуван-

ня інформа-

ційного 

середовища 

КМУП 

Формуван-

ня інформа-

ційного 

середовища 

КМУП 

Моніторинг та 

контроль 

інформаційно-

го середовища 

КМУП 

 

Управлін-

ня 

впливами 

Оцінка 

можливих 

впливів (по-

зитивних та 

негативних) 

Планування 

впливів  

Планування 

реакції на 

впливи 

Управління 

впливами  

Контроль 

зворотного 

зв’язку реакції 

на вплив 

 

 

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. 

Управління методологічною зрілістю полягає у плануванні, управлінні та 

контролі рівня знань із КМУП, наданні знань із методологій управління 

проектами, задіяним у проекті (особливо – керівництву), залученні керівництва до 
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проекту впровадження КМУП, підвищенню рівня професійності управлінських 

працівників. 

Повна підтримка з боку керівництва полягає у розумінні керівництвом основ 

методологій управління проектами, зокрема ММУП. 

Навчання КМУП полягає у систематизації сукупності концептуальних 

представлень, принципів, теоретичних моделей, методів та практичних 

інструментів методології управління проектами, які доцільно впроваджувати на 

проектно-орієнтованому підприємстві, освоєнні принципів адаптації існуючих 

методологій до особливостей проектно-орієнтованого підприємства. У мета-

методології повинні бути розроблені свої інструменти навчання КМУП, зокрема 

навчання впровадженню КМУП. 

Відношення до КМУП та прийняття ММУП забезпечує розуміння задіяними 

в проекті ММУП та КМУП та переваги вигоди над витратами під час 

впровадження. 

Професійне управління проектами полягає в умінні застосовувати сучасні 

методології управління проектами на практиці. 

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. За допомогою системи управління інформацією створюється 

релевантне інформаційне середовище, що підвищує ефективність впровадження 

КМУП.  

Аналіз інформаційного середовища КМУП засноване на виокремленні 

ключових показників інформаційного середовища ММУП та інформаційного 

середовища підприємства для створення інформаційного середовища КМУП. 

Проектування інформаційного середовища КМУП здійснюється на базі 

експертної оцінки вибору критеріїв інформаційного середовища КМУП та 

підприємства. 

Формування інформаційного середовища КМУП базується на інформаційних 

процесах та процесах управління інформацією. 

Моніторинг та контроль інформаційного середовища КМУП базується на 

одержанні інформації про впровадження КМУП, здійсненні інформаційного 

впливу на процес впровадження КМУП.  

Управління впливами полягає у формуванні множини впливів, які 

забезпечать оптимальну реакцію зацікавлених сторін проекту на впровадження 

КМУП. 

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. 

Планування впливів уособлює вибір необхідних впливів, які забезпечать 

підсилення позитивної дії на проект та зменшенні негативної, що створює 

передумови для розвитку реакцій у системі впровадження КМУП.   
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Планування реакції на впливи передбачає зміну ймовірності тієї чи іншої дії 

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

Реалізація впливів полягає у виборі необхідного впливу для забезпечення 

оптимальної реакції підприємства на 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.  

Показано, що мета-методологія управління проектами забезпечує 

формування цільової КМУП на основі реалізації постійних взаємодій, задіяних у 

проекті за правилами, описаними в областях знань ММУП. 

Із науково-методичних основ випливають три компоненти мета-методології 

управління проектами: 

1.Компонент визначення оптимальної конфігурації конкретизованої 

методології управління проектами (U*). Оптимальна конфігурація визначається 

такою сукупністю інструментів управління проектами, яка дасть можливість 

ефективно (найкраще) управляти проектами підприємства. 

2.Компонент управління взаємодіями з зацікавленими сторонами проекту 

дозволить підібрати такі впливи, що дадуть потрібні для впровадження КМУП в 

оптимальній конфігурації реакції системи управління (𝑅𝑞). 

3.Компонент управління проектом впровадження КМУП. 

У третьому розділі «Моделі впливу мета-методології управління 

проектами на зацікавлених сторін» визначено впливи на формування КМУП, 

сформовано принципи ММУП, які забезпечують протидію негативним впливам 

впровадження КМУП, запропонована оцінка інформаційних впливів, побудовано 

математичну модель оцінки інформаційних впливів ММУП на успішність 

проектів та розглянуто приклад застосування цієї моделі, запропоновано метод 

спільної дії груп впливів на реакцію в системах управління проектами.  

Виділено 4 класи впливів: знання, внутрішні, зовнішні та додаткові. До 

внутрішніх інформаційних впливів віднесено: впливи зацікавлених сторін 

проекту, різних «професійних мов», методів і засобів комунікації, бюджетні, 

соціально-економічні, інформаційні впливи. Зовнішні інформаційні впливи 

включають у себе впливи постійної організації (впливи керівництва підприємства, 

відділів та фахівців проектно-орієнтованого підприємства, стану постійної 

організації, технологічні впливи) та ті, що існують поза її межами (політичні та 

правові впливи, економічні впливи, соціальні та культурні впливи). Під 

додатковими інформаційними впливами розуміються впливи критичності 

процесу, недосвідченості команди проекту та зацікавлених сторін проекту, 

нераціонального графіку впровадження КМУП, тривалості впровадження КМУП.   

Представлено результати інформаційних впливів та охарактеризовано 

компоненти проектів формування КМУП, які будуть змінюватись під дією цих 

впливів. Встановлено, що впливи знань формують тільки позитивні впливи, які не 

вимагають протидії. Ці впливи визначають позитивні зміни у всіх компонентах 

проекту впровадження КМУП і забезпечують підвищення ймовірності отримання 
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запланованих результатів. Підтвердженням цього є модель впливу знань із 

ММУП на формування КМУП: 

 

𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝑡𝑓 ≤ 𝑡𝑏);   

𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝑆𝑓 ≤ 𝑆𝑏);   

𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏/𝑍
𝑚) > 𝑝(𝑅𝑓 ≥ 𝑅𝑏), 

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; 

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

використанні знань 𝑍𝑚 буде допустимою; 

 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 буде допустимою; 

 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. 

Встановлено, що внутрішні інформаційні впливи, зовнішні та додаткові 

інформаційні впливи на зацікавлених сторін проекту в процесі формування 

КМУП найчастіше призводять до втрат в ефективності управління проектами. 

Тому такі впливи потребують формування принципів протидій. Запропоновано 

принципи протидій у розрізі наступних впливів:  

1. Інформаційний вплив зацікавлених сторін проекту 

2. Інформаційний вплив різних «професійних мов» 

3. Інформаційний вплив методів і засобів комунікації 

4. Бюджетні інформаційні впливи 

5. Інформаційний вплив керівників проектів 

6. Вплив керівництва підприємства 

7. Вплив стану постійної організації 

8. Технологічні впливи 

9. Політичні та правові інформаційні впливи 

10. Економічні інформаційні впливи 

11. Соціальні та культурні інформаційні впливи 

12. Інформаційний вплив критичності процесу 
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13. Інформаційний вплив недосвідченості команди проекту та зацікавлених 

сторін проекту 

14. Інформаційний вплив нераціонального графіку впровадження КМУП 

15. Вплив тривалості впровадження КМУП 

Запропонована оцінка інформаційного впливу. Побудовано математичну 

модель оцінки інформаційного впливу ММУП на успішність проектів та 

розглянуто приклад застосування цієї моделі. 

Запропоновано метод, який полягає у представленні моделі спільної дії груп 

впливів на реакцію в системах управління проектами.  

1.Задано: 

𝑑(𝑅/𝑉1) – величина впливуV1 на реакцію Ri; 

𝑑(𝑅/𝑉2) – величина впливуV2 на реакцію Ri. 

Тоді спільний вплив 

𝑑 (𝑅𝑖 /𝑉1, 𝑉2) = 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1) + 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉2) + 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1^𝑉2), (9) 

де 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1, 𝑉2) – величина спільного впливуV1 і V2на реакцію Ri; 

 𝑑(𝑅𝑖 /𝑉1^𝑉2) – величина взаємодоповнення впливівV1 іV2 на реакцію 

Ri (вплив консолідованої інформації). 

2. З формули (9) 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).        (10) 

3. Отримання спільної оцінки дії впливів на реакцію в системі управління 

проектами 

 

𝑑 (𝑅𝑖/𝑉1𝑉2. . . 𝑉𝑚) ≈∑𝑑(𝑅𝑖/𝑉𝑙)

𝑚

𝑙=1

+ ∑ ∑ 𝑑(𝑅𝑖/𝑉𝑘
∧

𝑉𝑗)

𝑚

𝑗=𝑘+1

𝑚−1

𝑘=1

, 
 

(11) 

де 𝑑(𝑅𝑖/𝑉1𝑉2. . . 𝑉𝑚) – величина спільного впливуV1,V2,…,Vm на реакцію Ri; 

 
𝑑(𝑅𝑖/𝑉𝑘

∧

𝑉𝑗) 
 

– 
 

величина взаємодоповнення впливів Vk і Vj. 

Застосування запропонованої моделі та методу дозволяє виокремити питання 

управління впливами як такі, що визначають результати впровадження 

конкретизованої методології управління проектами. 

У четвертому розділі «Методи оцінки та управління впливами на 

формування КМУП» розглядаються впливи інструментів мета-методології 

управління проектами на процес формування КМУП. Формування КМУП полягає 

у визначенні оптимального для умов підприємства набору інструментів МУП та 

підбору тих впливів ММУП на команду проекту та працівників підприємства, які 

дадуть змогу її реалізувати. Для цього спочатку 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. Запропоновано розробити 2 групи методів – 

методи, які оцінюють інструменти по відношенню до проектів та методи, які 

оцінюють впливи по відношенню до формування інструментів КМУП.  
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Інформаційною основою методу впливу на процес впровадження КМУП на 

проектно-орієнтованому підприємстві служать модель формування КМУП під 

впливом ММУП, яка дозволяє встановити зміни в ймовірностях отримання 

інструментів КМУП, цільова функція оцінки змін у ймовірностях отримання 

інструментів КМУП та експертні методи отримання інформації про початкові 

ймовірності формування інструментів КМУП та отримання інформації про вплив 

ММУП на інструменти КМУП. Ці методи дозволяють визначити склад експертів 

– практиків та науковців, і розрахувати вплив кожного відібраного експерта на 

рішення; визначити початкову (без впливу ММУП) ймовірність формування 

класів інструментів КМУП; експертно визначити величини впливу ММУП на 

підбір інструментів КМУП.  

Наступним кроком у реалізації цього методу є підбір впливів ММУП на 

формування КМУП, який базується на: визначенні коефіцієнту важливості 

інструментів КМУП; формуванні множини керованих впливів Vd; розрахунку 

нової ймовірності формування інструментів КМУП (під дією впливів), розрахунку 

значення цільової функції впровадження інструментів КМУП. Наведено приклад 

управління впливами ММУП на формування КМУП.  

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 із деякою ймовірністю, значення 

якої залежить від впливів ММУП. 

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: 

∑[𝛼𝑗 ∙ 𝑝𝑗 + (1 − 𝛼𝑗) ∙ (1 − 𝑝𝑗)]

𝑘

𝑗=1

→ 𝑚𝑎𝑥, 
 

(12) 

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; 

 k – кількість інструментів КМУП. 

Показано, що позитивні впливи ММУП на процес формування інструментів 

КМУП призведуть до збільшення її значення, негативні – до зменшення.  

Запропоновано метод управління проектом впровадженням КМУП. Його 

суть полягає в наступному: 

1. Визначення середньозваженої ймовірності формування інструментів 

КМУП під дією впливу на стейкхолдерів: 
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𝑝0𝑗 =
∑ (𝛼𝑖

практ
⋅𝑒0𝑗(𝑖))

𝑚п
𝑖=1 +∑ (𝛼𝑠

наук
⋅𝑒0𝑗(𝑠))

𝑚н
𝑠=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 +∑ 𝛼𝑠
наук𝑚н

𝑠=1

,    (13) 

де 𝑝0𝑗 – середньозважена початкова ймовірність отримання 

інструменту КМУП Ij; 

 𝛼𝑖
практ

 – коефіцієнт впливу експерта-практика Пi на рішення; 

 𝛼𝑠
наук

 – коефіцієнт впливу експерта-практика Нs на рішення; 

 𝑚п – кількість експертів-практиків; 

 𝑚н – кількість експертів-науковців; 

 𝑒0𝑗(𝑖) – оцінка експертом-практиком Пi важливості інструменту Ij; 

 𝑒0𝑗(𝑠) – оцінка експертом-науковцем Нs важливості інструменту Ij. 

2. Розрахунок експертами-практиками спільної експертної оцінки 

можливості формування інструментів КМУП: 

𝑝0𝑗̅̅ ̅̅ = 0.5 +
∑ [𝑎𝑖

практ
∙ ∑ 𝑦𝑗𝑖(𝑣𝑘)

𝑞
𝑘=1 ]

𝑚𝑛
𝑖=1

2 ∗ 𝑞 ∗ ∑ [𝑎𝑖
практ

]
𝑚𝑛

𝑖=1  
∙
∑ [𝑎𝑖

практ
]

𝑚𝑛
𝑖=1

𝑚𝑛

= 0.5 +
∑ [𝑎𝑖

практ
∙ ∑ 𝑦𝑗𝑖(𝑣𝑘)

𝑞
𝑘=1 ]

𝑚𝑛
𝑖=1

2 ∙ 𝑞 ∙ 𝑚𝑛 
, 

 

 

 

(14) 

де 𝑝0𝑗̅̅ ̅̅  – відносна суб’єктивна ймовірність впровадження інструменту Ij; 

 𝑣𝑘 – вплив; 

 𝑦𝑗𝑖(𝑣𝑘) – оцінка експертом-практиком Пi необхідності інструменту Ij при 

існуванні впливу 𝑣𝑘; 

 𝑞 – кількість впливів. 

У формулі (14) коефіцієнт 

∑ [𝑎𝑖
практ

]
𝑚𝑛
𝑖=1

𝑚𝑛
, 

(15) 

визначає міру довіри до всіх експертів (ймовірність того, що вони праві). 

3. Визначення експертами-практиками початкової (без використання ММУП) 

величини впливу на формування інструментів КМУП: 

𝑑0𝑗̅̅ ̅̅ =

{
 
 

 
 
𝑝0𝑗̅̅ ̅̅ ∙ (1 − 𝑝0𝑗)

𝑝0𝑗 ∙ (1 − 𝑝0𝑗̅̅ ̅̅ )
− 1, 𝑝0𝑗 ≤ 𝑝0𝑗̅̅ ̅̅

1 −
𝑝0𝑗 ∙ (1 − 𝑝0𝑗̅̅ ̅̅ )

𝑝0𝑗̅̅ ̅̅ ∙ (1 − 𝑝0𝑗)
, 𝑝0𝑗 > 𝑝0𝑗̅̅ ̅̅

, 

 

 

(16) 

де 𝑑0𝑗̅̅ ̅̅  – величина впливу на впровадження інструменту Ij. 

4. Визначення величини впливу ММУП на формування інструментів КМУП 

експертами-науковцями: 

𝑑𝑖𝑗(𝑣𝑘) =

{
 
 

 
 
(1 − 𝑝𝑖𝑗(𝑣𝑘)) ⋅ (1 − 𝑝0𝑗)

𝑝𝑖𝑗(𝑣𝑘) ⋅ (1 − 𝑝0𝑗)
− 1,  𝑝𝑖𝑗(𝑣𝑘) ≥ 𝑝0𝑗 

1 −
(1 − 𝑝𝑖𝑗(𝑣𝑘)) ⋅ 𝑝0𝑗
𝑝𝑖𝑗(𝑣𝑘) ⋅ (1 − 𝑝0𝑗)

,  𝑝𝑖𝑗(𝑣𝑘) < 𝑝0𝑗

, 

 

(17) 

де 𝑑𝑖𝑗(𝑣𝑘) – величина впливу vk на  можливість формування інструменту 

КМУП Ij, визначена експертом-науковцем Нi; 
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 𝑝𝑖𝑗(𝑣𝑘) – суб’єктивна ймовірність потреби в інструменті Ij при існуванні 

впливу vk, визначена експертом-науковцем Нi. 

5. Розрахунок суми всіх впливів на формування інструментів КМУП. 

𝑑0𝑗̿̿ ̿̿ =
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗(𝑣𝑘)∙𝛼𝑖

наук𝑚наук
𝑖=1

𝑞
𝑘=1

𝑞∙∑ 𝛼𝑖
наук𝑚наук

𝑖=1

,   
(18) 

де 𝑑0𝑗̿̿ ̿̿  – оцінка експертами-науковцями впливу на можливість формування 

інструменту КМУП Ij. 

6. Визначення загального впливу на формування інструментів КМУП, 

виходячи з оцінки практиків і науковців: 

𝐷0𝑗 =
𝑑0𝑗̅̅ ̅̅ ̅+𝑑0𝑗̿̿ ̿̿ ̿

2
,  

(19) 

де 𝐷0𝑗 – оцінка експертами-практиками і експертами-науковцями впливу 

на можливість формування інструменту КМУП Ij. 

7. Розрахунок нового значення ймовірності формування інструментів КМУП:  

𝑝0𝑗 =

𝑝0𝑗 ⋅ (𝐷0𝑗 + 1)

𝑝0𝑗 ⋅ 𝐷0𝑗 + 1
− 1,𝐷0𝑗 ≥ 0

1 −
𝑝0𝑗

1 − 𝑝0𝑗 ⋅ 𝐷0𝑗 − 𝐷0𝑗
, 𝐷0𝑗 < 0

, 

 

(20) 

де 𝑝0𝑗 – спільна оцінка експертами-науковцями та практиками ймовірності 

формування інструменту КМУП Ij. 

Представлено приклад управління впливами ММУП на формування КМУП. 

Умови прикладу полягають у тому, що: до експертної групи потрапило 4 

експерти-практики та 3 науковці; в якості інструментів КМУП було обрано: 

цілепокладання та ціледосягнення, аналіз, планування, контроль, закупівлі; в 

розрізі впливів було обрано: вплив методів і засобів комунікації, вплив постійної 

організації та їх синергія. Встановлено, що впливи ММУП у заданих умовах 

дадуть можливість впровадити інструменти цілепокладання та ціледосягнення та 

аналізу проектів. Інші інструменти впроваджені не будуть.  

У п’ятому розділі «Управління конфігурацією конкретизованої 

методології управління проектами» запропоновано модель проектного 

управління з використанням інструментів КМУП. Запропоновано метод 

визначення величини впливу інструментів КМУП на проекти та програми 

підприємства, приклад розрахунку впливу інструментів КМУП на проекти та 

програми підприємства, метод підбору інструментів КМУП для конкретного 

підприємства. Для реалізації моделі проектного управління з використанням 

інструментів КМУП, запропоновано 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.  

Модель проектного управління з використанням інструментів КМУП полягає 

у виокремленні параметрів, які відображають ефективність реалізації проектів і 

можуть бути використані для аналізу необхідності впровадження інструментів 

КМУП. У роботі виділено 17 параметрів, за якими оцінювалась ефективність 
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інструментів КМУП: робота трудових ресурсів; команда проекту; рішення 

керівництва; задоволення зацікавлених сторін; інтеграція; зміст; тривалість; 

вартість; якість; комунікації; вартість управління; ефективність управління; якість 

управління; конфлікти; загроза реалізуємості; ризики; закупівлі.  

Показано, що в реальних умовах є необхідність досягнення бажаних, чи як 

мінімум задовільних значень наведених параметрів. Встановлено, що 

використання інструментів КМУП призведе до змін у ймовірностях формування 

бажаного чи задовільного значення параметрів проектів підприємства.  

Визначення 5. Бажане значення параметру проекту. Значення, яке, в повній 

мірі, відповідає цінностям стейкхолдерів. 

Визначення 6. Задовільне значення параметру проекту. Значення, яке не в 

повній мірі задовольняє стейкхолдерів, але таке, яке вони приймають.  

Встановлено, що використання інструментів КМУП призведе до змін у 

ймовірностях формування бажаного чи задовільного значення параметрів 

проектів підприємства. 

Запропоновано модель визначення величини впливу інструментів КМУП на 

проекти та програми підприємства:  

1. Визначення середньозваженої початкової ймовірності отримання бажаного 

та задовільного значення параметрів проекту: 

𝑝0𝑗
𝑏 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅ 𝑒0𝑗
𝑏 (𝑖))

𝑚п
𝑖=1 + ∑ (𝛼𝑠

наук
⋅ 𝑒0𝑗

𝑏 (𝑠))
𝑚н
𝑠=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑠
наук𝑚н

𝑠=1

; 
(21) 

𝑝0𝑗
𝑧 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅ 𝑒0𝑗
𝑧 (𝑖))

𝑚п

𝑖=1 + ∑ (𝛼𝑠
наук

⋅ 𝑒0𝑗
𝑧 (𝑠))

𝑚н

𝑠=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑠
наук𝑚н

𝑠=1

, 
(22) 

де 𝑝0𝑗
𝑏  – середньозважена початкова ймовірність отримання бажаного 

значення параметру проекту j; 

 𝑝0𝑗
𝑧  – середньозважена початкова ймовірність отримання задовільного 

значення параметру проекту j; 

 𝑒0𝑗
𝑏 (𝑖) – оцінка експертом-практиком Пi можливості отримання бажаного 

значення параметру проекту j; 

 𝑒0𝑗
𝑏 (𝑠) – оцінка експертом-науковцем Нs можливості отримання бажаного 

значення параметру проекту j; 

 𝑒0𝑗
𝑧 (𝑖) – оцінка експертом-практиком Пi можливості отримання 

задовільного значення параметру проекту j; 

 𝑒0𝑗
𝑧 (𝑠) – оцінка експертом-науковцем Нs можливості отримання 

задовільного значення параметру проекту j. 

2. Визначення спільної експертної оцінки впливу інструменту Іk на параметри 

проекту експертами-практиками:  

 

𝑠0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

∑ 𝛼𝑖
практ

⋅ ∑ 𝑦𝑗𝑖
𝑏(𝐼𝑘)

𝑞
𝑘=1

𝑚п

𝑖=1

𝑚п

; 
(23) 

𝑠0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

∑ 𝛼𝑖
практ

⋅ ∑ 𝑦𝑗𝑖
𝑧(𝐼𝑘)

𝑞
𝑘=1

𝑚п

𝑖=1

𝑚п

, 
(24) 
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де 𝑠0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) – спільна експертна оцінка отримання бажаного значення параметру 

проекту j, при умові використання інструменту Іk; 

 𝑠0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – спільна експертна оцінка отримання задовільного значення 

параметру проекту j, при умові використання інструменту Іk; 

 𝑦𝑗𝑖
𝑏(𝐼𝑘) – оцінка експертом-практиком Пi можливості отримати бажане 

значення параметру j, при умові використання інструменту Іk; 

 𝑦𝑗𝑖
𝑧(𝐼𝑘) – оцінка експертом-практиком Пi можливості отримати задовільне 

значення параметру j, при умові використання інструменту Іk. 

3. Визначення значення суб’єктивної ймовірності зміни параметру проекту 

експертами-практиками: 

𝛥0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ (𝑠0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) + 1)

𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ 𝑠0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) + 1
− 1, 𝑠0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) ≥ 0

1 −
𝑝0,𝑗
𝑏

1 − 𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ 𝑠0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) − 𝑠0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)

, 𝑠0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) < 0

; 

 

 

(25) 

𝛥0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ (𝑠0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) + 1)

𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ 𝑠0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) + 1
− 1, 𝑠0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) ≥ 0

1 −
𝑝0𝑗
𝑧

1 − 𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ 𝑠0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) − 𝑠0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)

, 𝑠0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) < 0

, 

 

 

(26) 

де 𝛥0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) – спільна суб’єктивна ймовірність отримання бажаного значення 

параметру проекту j; 

 𝛥0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – спільна суб’єктивна ймовірність отримання задовільного значення 

параметру проекту j. 

4. Оцінка ймовірностей отримання бажаних і задовільних значень параметрів 

проектів експертами-практиками:  

𝑝0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ 𝛥0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)

𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ 𝛥0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘) + (1 − 𝑝0𝑗
𝑏 ) ⋅ (1 − 𝛥0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘))
; 

 

(27) 

𝑝0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ 𝛥0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)

𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ 𝛥0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘) + (1 − 𝑝0𝑗
𝑧 ) ⋅ (1 − 𝛥0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘))
, 

 

(28) 

де 𝑝0,𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) 

– оцінка ймовірності отримання бажаного значення параметра 

проекту j, після використання інструменту Іk; 

 𝑝0,𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – оцінка ймовірності отримання задовільного значення параметра 

проекту j, після використання інструменту Іk. 

5. Визначення середньозваженої ймовірності отримання бажаного та 

задовільного значення параметрів проекту після впливу інструменту Іk, яка 

проставляється експертами-науковцями  

𝑝0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

=
∑ (𝛼𝑠

наук
⋅ 𝑒𝑗𝑠

𝑏 (І𝑘))
𝑚н
𝑠=1

∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

; 
 

(29) 

𝑝0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

=
∑ (𝛼𝑠

наук
⋅ 𝑒𝑗𝑠

𝑧 (І𝑘))
𝑚н
𝑠=1

∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

, 
 

(30) 
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де 
𝑝0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 
– середньозважена ймовірність отримання бажаного значення 

параметру проекту j після впливу інструменту Іk; 

 𝑝0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 – середньозважена ймовірність отримання задовільного значення 

параметру проекту j після впливу інструменту Іk. 

 𝑒𝑗𝑠
𝑏 (𝐼𝑘) – оцінка експертом-науковцем Нs можливості отримати бажане 

значення параметру j, при умові використання інструменту Іk; 

 𝑒𝑗𝑠
𝑧 (𝐼𝑘) – оцінка експертом-науковцем Нs можливості отримати 

задовільне значення параметру j, при умові використання 

інструменту Іk. 

6. Визначення величини впливу інструментів КМУП на параметри проекту 

експертами-науковцями: 

𝑑0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) =

{
  
 

  
 𝑝0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

⋅ (1 − 𝑝0𝑗
𝑏 )

(1 − 𝑝0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) ⋅ 𝑝0𝑗
𝑏
− 1, 𝑝0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

≥ 𝑝0𝑗
𝑏  

1 −
(1 − 𝑝0𝑗

𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) ⋅ 𝑝0𝑗
𝑏

𝑝0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

⋅ (1 − 𝑝0𝑗
𝑏 )

, 𝑝0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

< 𝑝0𝑗
𝑏

; 

 

(31) 

𝑑0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) =

{
  
 

  
 𝑝0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

⋅ (1 − 𝑝0𝑗
𝑧 )

(1 − 𝑝0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) ⋅ 𝑝0𝑗
𝑧

− 1, 𝑝0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

≥ 𝑝0𝑗
𝑧  

1 −
(1 − 𝑝0𝑗

𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

) ⋅ 𝑝0𝑗
𝑧

𝑝0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

⋅ (1 − 𝑝0𝑗
𝑧 )

, 𝑝0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

< 𝑝0𝑗
𝑧

, 

 

(32) 

де 𝑑0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘) – величина впливу інструменту Іk на можливість отримання 

бажаного значення параметру проекту j; 

 𝑑0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘) – величина впливу інструменту Іk на можливість отримання 

задовільного значення параметру проекту j. 

7. Визначення загального впливу інструментів КМУП експертами-

науковцями і експертами-практиками:  

𝐷0𝑗
𝑏 =∑[𝑑0𝑗

𝑏 (І𝑘) + 𝛥0𝑗
𝑏 (𝐼𝑘)]

𝑞

𝑘=1

; 
 

(33) 

𝐷0𝑗
𝑧 =∑[𝑑0𝑗

𝑧 (І𝑘) + 𝛥0𝑗
𝑧 (𝐼𝑘)]

𝑞

𝑘=1

, 
 

(34) 

де 𝐷0,𝑗
𝑏  – загальний вплив інструментів КМУП на бажане значення параметру 

проекту j; 

 𝐷0,𝑗
𝑧  – загальний вплив інструментів КМУП на задовільне значення 

параметру проекту j. 

8. Оцінка нових значень параметрів проекту (при використанні всіх 

інструментів):  
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𝑃0𝑗
𝑏 =

𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ (𝐷0𝑗

𝑏 + 1)

𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ 𝑠0𝑗

𝑏 + 1
− 1,𝐷0𝑗

𝑏 ≥ 0

1 −
𝑝0𝑗
𝑏

1 − 𝑝0𝑗
𝑏 ⋅ 𝐷0𝑗

𝑏 − 𝐷0𝑗
𝑏 , 𝐷0𝑗

𝑏 < 0

; 

 

(35) 

𝑃0𝑗
𝑧 =

𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ (𝐷0𝑗

𝑧 + 1)

𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ 𝐷0𝑗

𝑧 + 1
− 1,𝐷0𝑗

𝑧 ≥ 0

1 −
𝑝0𝑗
𝑧

1 − 𝑝0𝑗
𝑧 ⋅ 𝐷0𝑗

𝑧 − 𝐷0𝑗
𝑧 , 𝐷0𝑗

𝑧 < 0

, 

 

(36) 

де 𝑃0𝑗
𝑏  – спільна оцінка експертами-науковцями бажаного значення 

параметру проекту j; 

 𝑃0𝑗
𝑧  – спільна оцінка експертами-науковцями задовільного 

значення параметру проекту j. 

Розроблено метод підбору інструментів КМУП для управління проектами та 

програмами підприємства, який містить наступні дії: 

1. Встановлення важливих параметрів проекту, за якими буде оцінюватись 

доцільність реалізації інструментів КМУП, від яких залежить ефективність 

управління проектами та програмами підприємства: 

𝐾 = {𝑘𝑖}, 𝑖 = 1, 𝑛0,  

де K – параметри проекту; 

 ki – параметр проекту; 

 n0 – кількість параметрів проекту. 

2. Визначення середньозважених оцінок важливості параметрів проекту з 

множини К за формулами:   

𝜇0𝑗
𝑏 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅ ℎ𝑖𝑗
𝑏 )

𝑚п
𝑖=1 + ∑ (𝛼𝑠

наук
⋅ ℎ𝑠𝑗

𝑏 )
𝑚н
𝑠=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑠
наук𝑚н

𝑠=1

; 
(37) 

𝜇0𝑗
𝑧 =

∑ (𝛼𝑖
практ

⋅ ℎ𝑖𝑗
𝑧 )

𝑚п
𝑖=1 + ∑ (𝛼𝑠

наук
⋅ ℎ𝑠𝑗

𝑧 )
𝑚н
𝑠=1

∑ 𝛼𝑖
практ𝑚п

𝑖=1 + ∑ 𝛼𝑖
наук𝑚н

𝑖=1

, 
(38) 

де ℎ𝑠𝑗
𝑧  – оцінка важливості параметру проекту j експертом- науковцем Нs з 

позицій отримання задовільного значення; 

 ℎ𝑠𝑗
𝑏  – оцінка важливості параметру проекту j експертом-науковцем Нs з 

позицій отримання бажаного значення; 

 ℎ𝑖𝑗
𝑧  – оцінка важливості параметру проекту j експертом-практиком Пi з 

позицій отримання задовільного значення; 

 ℎ𝑖𝑗
𝑏  – оцінка важливості параметру проекту j експертом-практиком Пi з 

позицій отримання бажаного значення; 

 𝜇0𝑗
𝑧  – задовільна середньозважена оцінка важливості параметру проекту j; 

 𝜇0𝑗
𝑏  – бажана середньозважена оцінка важливості параметру проекту j. 

Встановлення коефіцієнтів переходу від змін у значенні параметру проекту 

до його економічної оцінки 𝜂𝑖. 
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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.  

6. Експертна оцінка впливу інструментів на параметри проекту. 

Формування таблиць за результатами експертного оцінювання. 

7. Розрахунок середньозваженої ймовірності отримання бажаного та 

задовільного значення параметрів проекту після впливу інструменту Іk, по 

формулам 21, 22 та 29, 30. 

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 використання інструменту Іj; 

 𝜂𝑖 – коефіцієнт переходу від змін в значенні параметру проекту ki до його 

економічної оцінки; 

 cj – витрати на реалізацію 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; 

 C – витрати на реалізацію інструментів КМУП. 

14. Відбір із множини Іr інструменту ІjІr, з найвищим виграшом: 

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. 

Отримані цим методом значення виграшу від використання інструменту 

КМУП, визначають важливість самого інструменту для впровадження в ММУП. 

Така оцінка може бути розрахована за формулою 

𝛼𝑗 =
𝑠𝑗

∑ 𝑠𝑗
17
𝑖=1

, 

де j – коефіцієнт важливості інструменту КМУП. 

У шостому розділі «Використання мета-методології для створення 

систем управління проектами» розглянуто практичну реалізацію 
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організаційних, методичних та технологічних інструментів мета-методології 

управління проектами.  

Встановлено, 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 (ЦУП). 

ЦУП 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. 

У структурі ЦУП виділено основний підрозділ по впровадженню КМУП – 

відділ розробки КМУП. Місія відділу – розробка і впровадження конкретизованої 

методології управління проектами. Наведено структуру ЦУП, функціональні та 

посадові обов’язки працівників центру. Показано, що в структурі ЦУП основним 

підрозділом, який забезпечує формування і використання інформаційного ресурсу 

проектів, у першу чергу проекту впровадження КМУП є бек-офіс. Наведено 

функції працівників бек-офісу, які забезпечують ефективну інформаційну 

діяльність ЦУП. 

Наведено організаційно-рольову структуру управління проектом 

впровадження КМУП. Розроблено 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. Запропонована рольова структура груп управління проектами в 

ММУП та карта ролей по фазам проектів ММУП, розроблено 4 моделі організації 

управління проектами в ММУП на стадії реалізації проектів, запропоновані 

методичні основи управління проектами, в основі яких знаходяться бізнес-

процеси ММУП. Розглянуто особливості методології управління внутрішніми та 

інвестиційними проектами підприємств.  

Із практичної реалізації організаційних, методичних та технологічних 

інструментів мета-методології управління проектами показано, що мета-

методологія управління проектами створює передумови для чіткої організації 

роботи професійних менеджерів, озброєних орієнтованою на компанію 

методологією управління проектами, і які володіють повною, достовірною і 

своєчасною інформацією про процеси, що протікають у проектах і середовищі їх 

здійснення.  

Наведено організаційно-рольову структуру управління проектами в ММУП. 

Описано шаблони ролей у мета-методології управління проектами. 
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Із 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. 

Запропоновано включати в КМУП ту модель організації, яка найбільш 

відповідатиме специфіці підприємства. 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. Розглянуто особливості 

методології управління внутрішніми та інвестиційними проектами підприємств. 

Розроблено схеми ініціації проектів та 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 управління 

впровадженням конкретизованих методологій управління проектами. Показано, 

що ПП Primavera має переваги щодо управління впровадженням КМУП. 

Запропоновано етапи проекту впровадження орієнтованої на підтримку 

КМУП інформаційної технології управління проектами.  

У сьомому розділі «Проект впровадження конкретизованої методології 

управління проектами» дано загальну характеристику проекту впровадження 

КМУП. Описано продукт проекту впровадження КМУП – адаптовану до умов 

підприємства методологію управління проектами. Наведені основні принципи 

управління проектом впровадження КМУП. Запропоновано порядок виконання 

робіт у проекті впровадження КМУП. Наведено приклад створення системи 

управління проектом будівництва базових станцій мобільного зв’язку. 

Характерні риси проекту впровадження КМУП класифіковані по розділам: 

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 будь-якому проектно-орієнтованому підприємстві. Сформульовані цілі і задачі 

проекту. 

Описано продукт проекту впровадження КМУП – адаптовану до умов 

підприємства методологію управління проектами. Запропоновано структуру 

проекту впровадження КМУП.  

Традиційні компоненти – організація, методологія і технологія доповнені 
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компонентом адміністрування. Показано, що цей компонент дає можливість 

контролювати сам процес створення і впровадження КМУП, у тому числі 

вирішувати всі проблеми і конфлікти, які виникають під час такого впровадження. 

Наведені основні принципи управління проектом впровадження КМУП. 

Показано, що принципи управління проектами визначають норми і правила 

взаємодії в проекті впровадження КМУП і по суті формують ментальне поле 

проектного менеджменту компанії. Запропонований порядок виконання робіт у 

проекті впровадження КМУП. Виділено фази цього проекту: ініціації, розробки 

концепції, розробки проекту, реалізації проекту і експлуатації КМУП. 

Наведено схеми реалізації проекту впровадження КМУП на фазах ініціації та 

розробки концепції. Запропоновано план проекту на фазах розробки і реалізації. 

Наведено приклад створення системи управління проектом будівництва 

базових станцій мобільного зв’язку. 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. Динаміка зміни кількості реалізованих проектів представлено на 

рисунку 2. 

 

 
Рис. 2. Динаміка зміни кількості зданих проектів у процесі впровадження КМУП  

 

Подібна картина була і в інших компаніях, де пройшла апробацію мета-

методологія управління проектами. Зокрема, скорочення часу виконання проектів 

у результаті впровадження КМУП представлено на рис. 3. 

Наведені практичні результати є підтвердженням ефективності розроблених 

інструментів мета-методології управління проектами. 
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Рис. 3. Динаміка скорочення часу виконання проектів у результаті впровадження 

КМУП 

 

 

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 відповідні такій специфіці 

інструменти управління проектами. Запропоновано принципи формування та 
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впровадження КМУП на проектно-орієнтованих підприємствах, які визначають 

нормативно-регламентний базис використання інструментів управління 

проектами. Це дозволило 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 щодо формування й впровадження КМУП із 

врахуванням 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 

врахування 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. 

6. Запропоновано метод конфігурування КМУП, в основу якого покладено 

врахування 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 у процесі 

впровадження КМУП. Встановлено, що запропонована структура знань 

спрямована 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 
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управлінських структур на проектно-орієнтованих підприємствах щодо 

впровадження 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, 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. В 

результаті використання ММУП кількість реалізованих проектів збільшилась у 

ТОВ Карбон із 40 до 60 на місяць, ТОВ Скаетон із 8 до 12 на рік, ТОВ 

«Тутковський управління проектами» скоротився час виконання проектів на 10%.  
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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. (Особистий внесок 

здобувача: 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. (Особистий внесок здобувача:  розроблено методи 

адміністрування проекту впровадження КМУП). 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

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. (Особистий внесок здобувача:  розроблено 

методологічний базис для реалізації методів цифрового управління проектами). 

19. Teslia I. Development concept and method of formation of specific project 

management methodologies [Текст]/ Teslia I., Yehorchenkov O., Khlevna I., Khlevnyi 

А. //«Східно-Європейський журнал передових технологій». – №5/3(95) – 2018. – 
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С.6 – 16. (Особистий внесок здобувача:  запропоновано концепцію побудови 

мета-методології управління проектами та метод формування конфігурації 

мета-методології управління проектами під умови конкретного проектно-
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Yehorchenkov O., Kravchuk N.// The 9th IEEE International Conference on Intelligent 
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(IDAACS’2017), September 21-23, 2017 Bucharest, Romania, pp. 923- 929. 

(Особистий внесок здобувача:  запропоновано використовувати до планування 
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мета-методології управління проектами та розроблено підхід до такого 
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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. (Особистий внесок 

здобувача:  розроблено моделі взаємодії зацікавлених сторін у 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. (Особистий внесок здобувача:  розроблено 
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методологічні основи створення конкретизованих методологій управління 

геологічними проектами). 

 

Тези наукових доповідей: 

26. Тесля Ю.М, Хлевна Ю.Л., Кошелева Д.І. Інформаційна аналітика та 

впливи в управлінні програмами інформатизації ВНЗ. Тези доповідей ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології в освіті, 

науці й техніці” (ІТОНТ-2016). (Особистий внесок здобувача:  розроблено моделі 

взаємодії зацікавлених сторін для проектів створення та впровадження 

інструментів управління проектами у 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. (Особистий внесок здобувача:  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. 

(Особистий внесок здобувача: 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. (Особистий внесок здобувача:  розроблено 

концепцію застосування мета-методології управління проектами авіаційної 

галузі). 

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. (Особистий внесок здобувача: 

запропоновані принципи навчання у 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. 
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методології управління проектами в умовах кризи). 
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«Управління проектами: стан та перспективи», Миколаїв , 11 - 15 вересня 2017р. 

(Особистий внесок здобувача:  розроблено концепцію ММУП у 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. (Особистий внесок здобувача: розроблено методологічні основи 

створення системи управління завданнями на проектно-орієнтованому 

підприємстві). 

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 
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35. Тесля Ю.М., Хлевна Ю.Л., Мостопалова М.О., Чорна Н.О. Факультет 
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Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології та взаємодії» м. Київ, 8-10 листопада 2017 року. С. 129 – 130. 

(Особистий внесок здобувача: 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. (Особистий внесок здобувача: розроблено концепцію мета-методології 

управління проектами). 
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проектами. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференція 

«Інформаційні технології та взаємодії», 8-10 листопада 2018 р. / М-во освіти і 
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програма. 

(Особистий внесок здобувача:  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. (Особистий внесок здобувача:  запропоновані методологічні основи 

управління інформацією проектів і підприємств). 

  

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 

мета-методології управління проектами (ММУП), яка є стандартом впровадження 

конкретизованих умовами підприємств методологій управління проектами 

(КМУП). Запропоновано концепцію побудови ММУП, в основі якої лежить 

модель «ПОТОК». Запропоновано принципи формування та впровадження КМУП 

на проектно-орієнтованих підприємствах. Розроблено метод формування змісту 

проекту впровадження конкретизованої методології управління проектами та 

метод конфігурування КМУП. Сформовані області знань методології управління 

проектами, які доповнено сферами, що відповідають за процес впровадження 

методологій управління проектами. Розроблено практичні інструменти ММУП.  

Результати дисертації було впроваджено на ряді вітчизняних підприємств та 

використовуються в навчальному процесі. В результаті використання ММУП 

кількість реалізованих проектів збільшилась на 50%, а час виконання скоротився 

на 10%. 

Ключові слова: мета-методологія управління проектами, конкретизована 

методологія управління проектами, моделі взаємодії зацікавлених сторін, 

впровадження КМУП, конфігурація КМУП. 

 

АННОТАЦИЯ 

Хлевная Ю.Л. Мета-методология управления проектами на моделях 

взаимодействия заинтересованных сторон. – Квалификационная научная работа 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.22 «Управление проектами и программами». – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 
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В диссертации решена важная научно-прикладная проблема создания мета-

методологии управления проектами (ММУП), направленной на стандартизацию 

процессов внедрения инструментов проектного менеджмента в практику 

деятельности проектно-ориентированных предприятий. 

Предложена концепция построения мета-методологии управления 

проектами, в основе которой лежит модель «ПОТОК», отражающая связь 

типовых (инструментальных) методологий управления проектами с процессами 

их внедрения и использования. Приведены особенности реализации проектов на 

проектно-ориентированных предприятиях, которые требуют создания и 

внедрения конкретизированной условиями предприятия методологии управления 

проектами. Показано, что создаваемая в рамках мета-методологии 

конкретизированная методология управления проектами (КМУП) должна 

формироваться исходя из потребностей проектно-ориентированных предприятий 

и отражать как их специфику, так и наиболее подходящие такой специфике 

инструменты управления проектами. Предложены принципы формирования и 

внедрения КМУП на проектно-ориентированных предприятиях.  

Расширен понятийный базис проектного менеджмента за счет введения 

новых дефиниций, формализующих процессы создания методологий управления 

проектами под условия конкретного проектно-ориентированного предприятия. 

Предложены модели воздействия ММУП на формирование и внедрения КМУП. 

Разработан метод формирования содержания проекта внедрения КМУП, в основу 

которого положен учет различной силы воздействий ММУП на работников 

предприятий и членов команды проекта внедрения КМУП. Создан метод 

конфигурирования КМУП, в основу которого положен учета влияния 

инструментов существующих методологий управления проектами на параметры 

проектов и программ предприятия, что позволило минимизировать сопротивление 

работников проекту внедрения КМУП. Сформированы области знаний 

методологии управления проектами, которые дополнены сферами, отвечающие за 

процесс внедрения методологии управления проектами в практику деятельности 

проектно-ориентированных предприятий, что позволило максимизировать 

вероятностный эффект от применения инструментов КМУП. 

Созданы и проверены на практике инструменты мета-методологии 

управления проектами. Разработаны организационные механизмы, структуры 

процессов, методики и средства управления внедрением КМУП. Результаты 

диссертации были использованы при создании систем управления проектами на 

предприятиях ООО Карбон и ООО «Тутковский управление проектами» (г. Киев, 

Украина) и используются в учебном процессе в Киевском национальном 

университете имени Тараса Шевченко. В результате использования мета-

методологии управления проектами количество реализованных проектов 

увеличилось на 50%. При этом время выполнения проектов сократился на 10%. 

Показано, что мета-методология управления проектами создает базис для 

повышения эффективности деятельности управленческих структур на проектно-

ориентированных предприятиях по внедрению методологий управления 

проектами. 
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The dissertation solves an important scientific and applied problem of creating 

meta-methodology of project management (MMPM), which is the standard of 

implementation of project management methodologies concretized by the conditions of 

enterprises (CPMM). The concept of the construction of CPMM, based on the model 

«WORKFLOW», is proposed. The principles of CPMM formation and implementation 

at project-oriented enterprises are offered. The method of content forming for the 

project implementation of the concretized methodology of project management and the 

method of configuring CPMM are developed. The areas of expertise of the project 

management methodology, which are accompanied by the areas responsible for the 

implementation process of project management methodologies, are formed. The 

practical tools of the MMPM are developed. 

The results of the dissertation were implemented in a number of domestic 

enterprises and are used in the educational process. As a result of using MMPM, the 

number of realized projects increased by 50%, and the execution time decreased by 

10%. 
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