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 Ровінська Н. Ю. Моделі та методи управління змістом у проектах 

організаційних змін промислових підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами і програмами». – 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», Харків, 2017. 

Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.04 у 

Харківському національному університеті міського господарства імені                     

О. М. Бекетова Міністерства освіти і науки України. 

 

Більшість українських промислових підприємств, які існують сьогодні, 

проектувались і створювались для функціонування в інших умовах зовнішнього 

середовища, характерних для більш раннього періоду часу. 

Періодично у зв’язку з науково-технічним прогресом, геополітичними 

подіями, змінами в поведінці споживачів та інноваціями конкурентів підприємство 

виявляється неспроможним до економічно ефективної діяльності у межах існуючих 

структури й процесів. 

Водночас, керуючись концепцією сталого розвитку, необхідно максимізувати 

строк використання існуючих виробничих потужностей, якщо вони відповідають 

екологічним і технічним вимогам.  

Теоретичні й методичні основи управління проектами відображено в роботах 

вітчизняних і зарубіжних дослідників: С. Д. Бушуєва, В. Н. Буркова,                           

І. В. Кононенка, К. В. Кошкіна, Ю. М. Теслі, В. А. Рача, Р. Арчібальда, С. Беркуна, 

Р. Келінга, Ф. Бегьюлі, К. Грея, Е. Ларсона та ін. 

Теоретичною основою дослідження в області управління змінами стали 

роботи К. Левіна, Р. Балока, Д. Баттена, Дж. Коттера, Д. Надлера, М. Тушмана,           

С. В. Рубцова, А. М. Вендрова, А. Н. Калашяна, В. В. Рєпіна та ін.  
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Незважаючи на істотний внесок дослідників в методологію управління 

проектами, а також в управління організаційними змінами, сьогодні українські 

промислові підприємства мають потребу в детальному методологічному 

забезпеченні з урахуванням особливостей і специфіки галузі. 

Таким чином, актуальною науково-прикладною задачею є діагностика впливу 

організаційних змін в проектах на бізнес-модель підприємства. 

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи (НДР) на 

кафедрі менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ» за держбюджетною темою «Методологічні основи управління 

розвитком підприємств пріоритетних галузей через трансформацію бізнес-моделей»  

(ДР №0115U003327), а також за держбюджетною темою «Методологія забезпечення 

життєздатності проектів та програм при управлінні людськими ресурсами» (ДР № 

0110U007311). 

Метою дисертаційної роботи є зменшення впливу неповноти інформації 

відносно продукту проекту на планові витрати за рахунок удосконалення процесу 

планування змісту. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 

– провести аналітичний огляд існуючих моделей і методів управління змістом 

проектів організаційних змін; 

– розробити метод, який дасть змогу оцінити рівень впливу організаційних 

змін на наявну бізнес-модель для планування робіт з інтеграції проекту та його 

результатів в поточну діяльність підприємства; 

– розробити модель життєвого циклу проекту організаційних змін для 

формування попереднього опису змісту проекту в умовах відсутності заданої 

методології; 

– розробити метод, за допомогою якого можна спланувати управління змістом 

проекту, якщо доступні засоби та  рішення не забезпечують досягнення мети 

проекту організаційних змін; 

– розробити метод, який дасть змогу виявити об'єктивно-необхідні роботи з 

метою підвищення точності планування проектних робіт та витрат; 
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– упровадити розроблені моделі та методи на промисловому підприємстві. 

Об’єкт дослідження: процеси управління змістом проектів організаційних 

змін.  

Предмет дослідження: моделі й методи управління проектами організаційних 

змін промислових підприємств України.  

 Методи дослідження. Методичною основою роботи є сучасні концепції і 

методології управління проектами. З використанням статистичних методів виявлено 

взаємозв’язок між організаційними змінами й бізнес-моделлю компанії. Метод 

експертного оцінювання застосовувався при розробленні методу діагностики впливу 

організаційних змін на бізнес-модель компанії, метод аналізу ієрархій – при 

розробленні моделі життєвого циклу проекту організаційних змін. З використанням 

системного підходу було розроблено метод підтримки розвитку інновацій. 

Процесний підхід застосовувався для виявлення проблемних аспектів управління 

ініціацією проекту. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Уперше розроблено метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-

модель, заснований на комплексуванні типології організаційних змін і методу 

побудови бізнес-моделі, який на відміну від існуючих методів дає змогу виявити 

роботи, необхідні для інтеграції проекту та його результатів в поточну діяльність, 

що дозволяє зменшити вплив неповноти інформації відносно продукту проекту.

 Удосконалено: 

– модель життєвого циклу проекту організаційних змін шляхом використання 

класифікацій і типологій організаційних змін у новій якості, а саме інструментів і 

методів фаз життєвого циклу, що дає змогу сформувати попередній опис змісту 

проекту; 

– метод підтримки інновацій, який дає змогу спланувати управління змістом 

проекту для випадків, коли реалізація проекту організаційних змін неможлива 

існуючими засобами і необхідно розробити нове рішення. 

Набув подальшого розвитку метод прийняття рішень в управлінні змістом 

проекту, який дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою 
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перевірки узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою 

чергу підвищує точність планування проектних робіт та витрат. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати дослідження 

було впроваджено під час реалізації проектів організаційних змін на підприємстві 

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Кривого Рогу. Результати 

дисертації також упроваджено в навчальний процес у дисциплінах «Організація та 

управління виробництвом» і «Управління учасниками проекту», що викладаються 

на кафедрі менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського «ХАІ», м. Харків. 

Апробація результатів. Результати дисертаційних досліджень доповідалися й 

обговорювалися на семи науково-технічних конференціях, а саме: Всеукраїнська 

науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в 

машинобудуванні ІКТМ-2013» (м. Харків, 2013 р., 2014 р.); International Scientific 

Conference «Economics and Management-2015» (м. Каунас, Литва, 2015 р.); VII 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, 

управління портфелями, програмами, проектами» (смт. Славське, Львівська обл., 

2016 р.); XIII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства» (м. Київ, 2016 р.); 7
th
 International conference «Entrepreneurship Teaching, 

Research and Practice in Global Environment – Building Bridges”» (м. Помор’є, 

Болгарія, 2016 р.); XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

інформаційні технології в економіці і управління підприємствами, програмами та 

проектами» (м. Одеса, 2016 р.). 

У першому розділі розглянуто сучасний стан, відміні особливості й проблеми 

промислових підприємств України. Дослідження показало, що промислові 

підприємства потребують організаційних змін у технічному комплексі 

(інфраструктурі), тобто необхідне методологічне забезпечення, що дає змогу 

продовжити здатність генерувати цінність для підприємств 3-го й 4-го 

технологічних укладів шляхом змінення нематеріальних характеристик бізнесу. 
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У другому розділі було встановлено, що організаційні зміни можуть впливати 

на бізнес-модель компанії, що може привести до непередбачених подальших 

сценаріїв її функціонування. 

Для діагности впливу організаційних змін на бізнес-модель компанії 

пропонується метод, у якому поєднано типологію організаційних змін Р. Дафта й 

метод побудови бізнес-мотелі В. Котельнікова. 

З теоретичного дослідження питання управління проектами організаційних 

змін випливає, що управління може здійснюватися за різними науковими підходами, 

однак найбільш ефективним і поширеним є проектний підхід. Тому виникла 

необхідність у детальному й конкретизованому методологічному забезпеченні, яке 

на цей момент має характер становлення.  

Для вирішення цього питання було вдосконалено модель життєвого циклу 

проекту організаційних змін шляхом використання класифікацій і типологій 

організаційних змін у новій якості, а саме інструментів і методів фаз життєвого 

циклу, що дає змогу сформувати попередній опис змісту проекту 

У третьому розділі розглядалися проекти організаційних змін в яких доступні 

засоби та  рішення не забезпечують досягнення мети проекту, тобто підприємство 

не має можливості застосовувати «готове рішення», а потребує радикально нового / 

інноваційного розв’язання проблеми. Для таких випадків розроблено метод 

підтримки інновацій, який дає змогу спланувати управління змістом проекту, коли 

реалізація проекту організаційних змін неможлива існуючими засобами і необхідно 

розробити нове рішення. 

Основна складність управління змістом проекту полягає в тому, що до проекту 

мають бути включені усі роботи, які необхідні для досягнення його мети. Окрім 

того, одну й ту саму роботу можна виконати різними операціями. Тому необхідно 

вирішити завдання вибору тих чи інших проектних робіт, а також варіантів їх 

реалізації. Для цього розроблено метод прийняття рішень в управлінні змістом 

проекту, який дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою 

перевірки узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою 

чергу підвищує точність планування проектних робіт та витрат. 
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У четвертому розділі проводилась апробація і верифікація розроблених 

методів. Метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель розглянуто  

на прикладі ДП  ХПЗ ім. Т. Г. Шевченка й на прикладі компанії СКМ з допомогою 

ретроспективного аналізу з метою апробації методу.  

З метою перевірки інструментальності та верифікації метод прийняття 

рішення в управлінні змістом проекту розглянуто на прикладі переробної 

промисловості за допомогою ситуаційного моделювання. 

 

Ключові слова: управління проектами, проекти організаційних змін, 

управління змістом проекту, бізнес-модель, промислові підприємства. 

 

ANNOTATION 

 

Rovinska N. Y. Models and methods of project scope management in project of 

organizational changes at industrial enterprises. –Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences (doctor of philosophy), 

specialty 05.13.22 - Program and Project Management. O. M. Beketov National University 

of Urban Economy in Kharkiv Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 

2017. 

 

On the session of special academic council D. 64.089.04 will be defense of the 

thesis in O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 

The most of existing nowadays Ukrainian industrial enterprises were planned and 

built for function in other condition of environment typical for more early time. 

In some cases enterprises cannot be possible to economic activity in exist frontier of 

structure and processes. It is connected with scientific and technological progress, 

geopolitics, changes in consumers’ behavior and innovations provided by competitors. 
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At the same time following the conception of sustainable development is necessary 

to maximize useful life period of existing productive capacities if they match with 

ecological and technical requirements.   

Theoretical and methodological basis of the project management is represented in 

works of foreign and native scientists. Among them are S. Byshyev, I. Kononenko,          

K. Koshkin, Y. Teslya, V. Rach, R. Archibald, S. Berkun, R. Keeling, P. Baguley, C. 

Gray, E. Larson and others. 

Theoretical basis of research in change management area is represented in works of 

K. Lewin, R. Bullock, D. Batten, J. Kotter, D. Nadler, M. Tushman, S. Rubcov,               

A. Vendrov, A. Calasyan, V. Repine.  

In spite of substantial contribution made by the scientists to project management 

methodology and organizational change management, present Ukrainian industrial 

enterprises need detailed methodology which takes into consideration features and specific 

character of the branch. 

In that way diagnose of the impact of the organizational changes in project on 

business model of the company is the actual scientific and practical problem. 

The dissertation was executed in a frame of research and development (R&D) on the 

management chair in the National aerospace university named after N. E. Zhukovsky 

"KhAI" by the state budget of the topic “Methodological basis of management 

development  of priority branch enterprises through the transformation of business 

model”(№0115U003327). Also by the state budget of the topic “Methodological of 

supplying of viability projects and programs at the human resource management” (№ 

0110U007311). 

The purpose of the thesis is to reduce impact of information incompleteness of 

relativity of project product on planned expenses improving process of planning scope. 

To achieve the objective the next tasks should be solved: 

– to make analytical review of existing models and methods of project scope 

management in project of organizational changes; 
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– to develop the method which allows assaying of impact level of organization 

changes on existing business model for planning of the work for integration of project and 

its results  in operation performance of the company; 

– to develop model of project life cycle of organizational changes for forming 

preliminary project scope statement in cases of absence of competent methodology; 

– to develop of the method using which project scope management can be planed if 

available tools and decision do not assure to achieve the objective of project of 

organizational changes; 

– to develop method which allows to detect of objectively necessary works with 

purpose to increase the precision of the planning of the project works and costs;   

– to integrate developed models and methods  at industrial enterprises. 

The object of research is processes of project scope management.  

The subject of research is models and methods of project management of 

organizational changes at industrial enterprises of Ukraine. 

The methods of research. Methodical basis of research is modern concept and 

methodology of project management .By statistical methods there was revealed the 

interaction between organizational changes and business model of the company. Expert 

evaluation method was used to develop the method to diagnose the impact of the 

organizational changes on business model of the company. Analytic hierarchy process was 

used to develop the model of project life cycle of organizational changes. By using 

systems approach there was developed method of decision making. Process approach was 

used to define the problem aspects in project initiation management. 

Scientific novelty of research results:  

- for the first time there was developed method to diagnose the impact of the 

organizational changes on business model of the company based on the complicated 

typology of organization changes and method of business model building. In comparison 

with previously known, the method allows revealing of activities which are necessary for 

integration of project and its results into operation performance of the company and allows 

reduction of information incompleteness influence on relativity of project product. 

There was improved: 
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– the model of project life cycle of organizational changes by using classifications 

and typologies of organizational changes in new property, namely instruments and 

methods of life cycle phases. This decision allows generate a preliminary project scope 

statement; 

– the method of support for development of innovation which allows planning 

project scope management for cases, when realization of project of organizational changes 

is impossible by existing funds and developing of new decision is necessary.   

Method of decision making in project scope management has received the further 

development. Method allows identify of objectively necessary works by conform of 

project decisions with target business model that allows increase the precision of the 

planning of the project works and costs. 

Practical significance of research. Results of research were implemented during 

realization of project of   organizational changes at the company PC "Central girnicho-

zbagachuvalny kombinat". Also results of research were implemented in study process of 

discipline "Organization and production management" and "Management of project 

participants" which is studied at management department in National aerospace university 

named after N. E. Zhukovsky "KhAI". 

Results of thesis research were reported and discussed at seven scientific and 

technical conferences: National Scientific Conference "Integrated computer engineering 

technology ICET-2013" (Kharkiv, 2013, 2014); International Scientific Conference 

«Economic sand Management-2015» (Kaunas, Lithuania, 2015); VII International 

Scientific Conference "Integrated strategic management, portfolio management, programs, 

projects" (Slavske, Lviv region, 2016); XIII International Conference "Project 

Management in the development of society" (Kyiv, 2016); 7
th

International conference 

«Entrepreneurship Teaching, Research and Practice in Global Environment – Building 

Bridges”» (Pomorie, Bulgaria, 2016); XIV International scientific and practical conference 

"Modern information technologies in economics and business management, programs and 

projects" ( Odessa, 2016). 

In the first part of the thesis it is considered modern condition, distinctive features 

and problems of Ukrainian industrial enterprises. This study shows that industrial 
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enterprises are in need of organizational changes in technological complex (infrastructure), 

in other words methodology, which gives opportunities to prolong the capacity of value 

generation for enterprises of the 3
rd 

and 4
th 

technological modes by changing of non-

material business properties.  

In the second part of the thesis it was found that organizational changes could 

impact on the business model of the company. It can lead to unforeseen future script of the 

company operation. 

For impact diagnose of organizational changes on business model it is proposed the 

method which combines the typology of organizational changes by R. Daft and method of 

business model built by V. Kotelnikov.  

Arising from theoretical research of project management of organizational changes, 

management can be realized by different scientific approaches, but the most effective and 

popular is project approach. That caused the necessity in detailed and concrete 

methodological support which currently has formation character. 

To solve this question it was improved the model of project life cycle of 

organizational changes by using classifications and typologies of organizational changes in 

new property, namely instruments and methods of life cycle phases. This decision allows 

generate a preliminary project scope statement. 

In the third part of dissertation there are considered projects of organizational 

changes where available tools and decisions do not provide the setting goals of the project. 

For these occurrences there created the method to support the development of innovations 

which allows planning project scope management for cases, when realization of project of 

organizational changes is impossible by existing funds and developing of new decision is 

necessary.   

The primary complexity of project scope management is including of all activities 

needed for goal achievement of the project. Additionally, the same work can be realized 

by different operations. That is why it is necessary to solve the task of choice of the project 

activities and variants of their realization. For this it was developed method of decision 

making in project scope management. Method allows identify of objectively necessary 
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works by conform of project decisions with target business model that allows increase the 

precision of the planning of the project works and costs. 

In the fourth part of the thesis it was made approbation and verification of the 

developed methods. Method of impact diagnose of the organizational changes on business 

model was studied on the example of SE KhIF named after T. G. Shevchenko and on 

example of company SCM by means of the retrospective analysis with purpose of method 

approbation. 

With purpose of instrumentality testing and verification the method of decision 

making in project scope management was studied on the example of processing industry 

by means of the situational modeling. 

 

Key words: project management; projects of organizational changes; project scope 

management; business model; industrial enterprises. 
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ВСТУП 

 

Розвиток промислових підприємств є пріоритетним завданням для України, 

оскільки саме цей сектор діяльності дає змогу досягати високих економічних 

показників, підвищує конкурентоспроможність держави, забезпечує всі галузі 

народного господарства технічними засобами й новими матеріалами. Темп 

зростання, рівень розвитку й структура виробництва – важливі показники кількісної 

і якісної характеристик життєвого рівня населення.  

Однак на поточний момент у цій галузі спостерігається спад виробництва, 

зумовлений низкою факторів: неефективними економічними реформами, високим 

рівнем інфляції, розпадом господарських зв'язків з країнами близького зарубіжжя і 

т. д. Тому реформування промислових підприємств України на основі 

випереджувального розвитку наукомістких галузей, виробництва товарів народного 

споживання й галузей, які забезпечують науково-технічний прогрес у всіх ланках 

народного господарства, є актуальним і пріоритетним завданням для держави.  

Сьогодні проектний підхід зарекомендував себе як ефективний і 

результативний метод реалізації проектів. Методи управління проектами дають 

змогу уникнути недотримання термінів виконання робіт, перевищення планового 

фінансування, нестача ресурсів, невідповідність якості продукту проекту і т. д. Для 

промислових підприємств управління проектами можна розглядати як спосіб 

підвищення ефективності їх функціонування, раціонального використання 

обмежених ресурсів (як матеріальних, так і людських) і оптимізації показників 

фінансово-господарської діяльності. 

Актуальність цієї роботи зумовлюється тим, що більшість виробничих 

підприємств, які існують в Україні сьогодні, проектувались і створювались для 

функціонування в інших умовах зовнішнього середовища, характерних для більш 

раннього періоду часу. У зв’язку з науково-технічним прогресом, геополітичними 

подіями, змінами в споживчій поведінці та інноваціями конкурентів, підприємство 

стає неспроможним до економічно ефективної діяльності у межах існуючих 

структури й процесів. Однак водночас, керуючись концепцією сталого розвитку, 
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необхідно максимізувати термін використання існуючої виробничої інфраструктури 

за умови її відповідності пропонованим екологічним і технічним вимогам.     

Теоретичні й методичні основи управління проектами відображено в роботах 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, а саме С. Д. Бушуєва, В. Н. Буркова,                     

І. В. Кононенка, К. В. Кошкіна, Ю. М. Теслі, В. А. Рача, Р. Арчібальда, С. Беркуна,     

Р. Келінга, Ф. Бегьюлі, К. Грея, Е. Ларсона і т. д. 

Теоретичною основою дослідження в області управління змінами стали 

роботи К. Левіна, Н. Балока, Д. Баттена, Дж. Коттера, Д. Надлера, М. Тушмана,        

С. В. Рубцова, А. М. Вендрова, А. Н. Калашяна, В. В. Рєпіна та ін. У цілому 

дослідники можна поділити на дві групи: у першій вивчають організаційні зміни як 

процес «трансформації», «реформування», «реінжинірингу» і т. д. Авторами цієї 

групи є A. A. Бовін, Л. Є. Череднікова, Є. Я. Якимова, Р. Н. Вепрова, О. В. Кожевіна,    

Е. М. Коротков, І. І. Мазур, В. Д. Шапіро. Друга група консолідує методологічні 

проблеми управління змінами й подолання опору персоналу організації. Особливий 

внесок зробили роботи І. Адізеса, П. Друкера, С. Кові, Дж. Коттера, Д. Коена,           

К. Левіна та ін. Вітчизняні дослідження цієї проблеми наведено в працях                   

Г. П. Зінченко, Н. В. Казкового, Д. М. Калимуллина й ін. 

Незважаючи на істотний внесок дослідників в методологію управління 

проектами, а також в управління організаційними змінами, сьогодні, українські 

промислові підприємства мають потребу в детальному методологічному 

забезпеченні з урахуванням особливостей і специфіки галузі. 

Таким чином, актуальною науково-прикладною задачею є діагностика впливу 

організаційних змін в проектах на бізнес-модель підприємства. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в межах науково-дослідної роботи (НДР) на кафедрі менеджменту 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» за 

держбюджетною темою «Методологічні основи управління розвитком підприємств 

пріоритетних галузей через трансформацію бізнес-моделей»  (ДР №0115U003327), а 

також за держбюджетною темою «Методологія забезпечення життєздатності 

проектів та програм при управлінні людськими ресурсами» (ДР № 0110U007311). 
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Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є зменшення 

впливу неповноти інформації відносно продукту проекту на планові витрати за 

рахунок удосконалення процесу планування змісту. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 

– провести аналітичний огляд існуючих моделей і методів управління змістом 

проектів організаційних змін; 

– розробити метод, який дасть змогу оцінити рівень впливу організаційних 

змін на наявну бізнес-модель для планування робіт з інтеграції проекту та його 

результатів в поточну діяльність підприємства; 

– розробити модель життєвого циклу проекту організаційних змін для 

формування попереднього опису змісту проекту в умовах відсутності заданої 

методології; 

– розробити метод, за допомогою якого можна спланувати управління змістом 

проекту, якщо доступні засоби та  рішення не забезпечують досягнення мети 

проекту організаційних змін; 

– розробити метод, який дасть змогу виявити об'єктивно-необхідні роботи з 

метою підвищення точності планування проектних робіт та витрат; 

– упровадити розроблені моделі та методи на промисловому підприємстві. 

Об’єкт дослідження: процеси управління змістом проектів організаційних 

змін.  

Предмет дослідження: моделі й методи управління проектами організаційних 

змін промислових підприємств України.  

Методи дослідження. Методичною основою роботи є сучасні концепції і 

методології управління проектами. З використанням статистичних методів виявлено 

взаємозв’язок між організаційними змінами й бізнес-моделлю компанії. Метод 

експертного оцінювання застосовувався при розробленні методу діагностики впливу 

організаційних змін на бізнес-модель компанії, метод аналізу ієрархій – при 

розробленні моделі життєвого циклу проекту організаційних змін. З використанням 

системного підходу було розроблено метод підтримки розвитку інновацій. 
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Процесний підхід застосовувався для виявлення проблемних аспектів управління 

ініціацією проекту. 

Наукова новизна одержаних результатів  

Уперше розроблено метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-

модель, заснований на комплексуванні типології організаційних змін і методу 

побудови бізнес-моделі, який на відміну від існуючих методів дає змогу виявити 

роботи, необхідні для інтеграції проекту та його результатів в поточну діяльність, 

що дозволяє зменшити вплив неповноти інформації відносно продукту проекту. 

Удосконалено: 

– модель життєвого циклу проекту організаційних змін шляхом використання 

класифікацій і типологій організаційних змін у новій якості, а саме інструментів і 

методів фаз життєвого циклу, що дає змогу сформувати попередній опис змісту 

проекту; 

– метод підтримки інновацій, який дає змогу спланувати управління змістом 

проекту для випадків, коли реалізація проекту організаційних змін неможлива 

існуючими засобами і необхідно розробити нове рішення. 

Набув подальшого розвитку метод прийняття рішень в управлінні змістом 

проекту, який дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою 

перевірки узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою 

чергу підвищує точність планування проектних робіт та витрат. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

дослідження було впроваджено під час реалізації проектів організаційних змін на 

підприємстві ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Кривого 

Рогу. Результати дисертації також упроваджено в навчальний процес у дисциплінах 

«Організація та управління виробництвом» і «Управління учасниками проекту», що 

викладаються на кафедрі менеджменту Національного аерокосмічного університету 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки, пропозиції і 

рекомендації отримано автором особисто. У публікаціях, які написано в 

співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в такому: дослідження стану 
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української промисловості, а також ідентифікація факторів, які зменшують обсяги 

виробництва й збільшують показники забруднення навколишнього середовища [ 1]; 

аналіз існуючих інструментів в області бізнес-моделей, а також запропоновано 

доповнити процес ініціації проекту елементом побудови бізнес-моделі [ 6]; 

розроблення методу прийняття рішень в управлінні змістом проекту [ 7]; аналіз 

існуючого методологічного забезпечення до поняття «бізнес-модель» [ 8,  9]. 

Публікації, які написано без співавторів: ] 2- 5], [ 10- 13]. 

Апробація результатів. Результати дисертаційних досліджень доповідалися й 

обговорювалися на семи науково-технічних конференціях, а саме: Всеукраїнська 

науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в 

машинобудуванні ІКТМ-2013» (м. Харків, 2013 р., 2014 р.); International Scientific 

Conference «Economics and Management-2015» (м. Каунас, Литва, 2015 р.); VII 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління, 

управління портфелями, програмами, проектами» (смт. Славське, Львівська обл., 

2016 р.); XIII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства» (м. Київ, 2016 р.); 7
th
 International conference «Entrepreneurship Teaching, 

Research and Practice in Global Environment – Building Bridges”» (м. Помор’є, 

Болгарія, 2016 р.); XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

інформаційні технології в економіці і управління підприємствами, програмами та 

проектами» (м. Одеса, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 13 

наукових роботах: 6 статей у фахових виданнях України з технічних наук, 1 стаття у 

закордонному виданні (5 статей входять до міжнародних наукометричних баз), 5 тез 

доповідей на міжнародних наукових конференціях.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить анотацію, вступ, 

чотири розділи, висновки й додатки. Загальний обсяг дисертації складає 195 

сторінок, у тому числі 30 рисунків за текстом (з них 1 рисунок на 1 окремій 

сторінці), 22 таблиці за текстом (з них 5 таблиць на 5 окремих сторінках), анотація 

на 12 сторінках, список зі 141 найменування літературних джерел на 17 окремих 

сторінках, 11 додатків на 36 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА 

ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

1.1 Сучасний стан української промисловості й актуальність проблеми 

 

Промисловість – є однією з найважливіших ланок діяльності. Промислове 

виробництво забезпечує більше третини загального обсягу валового внутрішнього 

продукту. Провідна роль промисловості в аспекті економіки держави зумовлюється 

перш за все тим, що забезпечує усі галузі народного господарства знаряддям праці й 

новими матеріалами. Темп зростання, рівень розвитку й структура промисловості – 

важливі показники не тільки кількісної, але і якісної характеристики народного 

господарства й життєвого рівня населення. Головний внесок промислового 

комплексу – розвиток економіки, що сприяє поступовому наближенню якості життя 

в Україні до рівня технологічно розвинених країн, дає змогу визначити місце 

промисловості в забезпеченні найважливіших стратегічних інтересів держави.  

Сьогодні в Україні налічується близько 47 тисяч промислових підприємств, з 

них – 37 тисяч малих. На підприємствах працює 20 % усього зайнятого населення 

країни. Крім того, промислове виробництво забезпечує понад третину загального 

обсягу валового внутрішнього продукту [ 14]. Тому недивно, що цей сектор 

господарювання залучено до переліку галузей пріоритетного розвитку [ 15]. 

За часи незалежності в промисловості України відбулися чималі зміни: 

економічні трансформації, створилися ринкові базиси функціонування й розвитку, 

змінилися форми власності підприємств і відбулася їх реструктуризація і т. д.  Ці 

реформи впливають на розвиток промислового комплексу в цілому, але не 

впливають на  технологічний уклад. 

Так, сьогодні 95 % промислового виробництва утворюють третій і четвертий 

технологічні уклади. До цих укладів належать металургійна, хімічна, легка 

промисловість, а також паливно-енергетичний комплекс і більшість галузей 

машинобудування [16]. 
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П’ятий і шостий технологічні уклади формують лише 5 %. До цих укладів 

належать електронна й обчислювальна промисловість, волоконно-оптична техніка, 

програмне забезпечення, телекомунікації, роботобудування, інформаційні послуги, 

біотехнології [16].         

Спостерігаючи за даними Державної служби статистики України, можна 

стверджувати, що останнімі роками рівень промисловості в країні знижується, чого 

не можна сказати про обсяги забруднення навколишнього середовища [17]. Для 

більшої наочності ці данні відображено на рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Порівняння індексів виробництва з обсягами викидання 

забруднювальних речовин 

 

Значні обсяги викидів забруднювальних речовин отримуються через 

експлуатацію зношеного виробничого обладнання і застарілих технологій 

виробництва. Високий рівень забруднення з розрахунку на одну особу є серйозною 

екологічною загрозою для населення. Незначне зменшення обсягів викидів 

забезпечено не модернізацією виробництва, а зменшенням обсягів виробництва. За 

умови подальшої експлуатації зношеного обладнання, використання застарілих 

технологій і недотримання екологічних нормативів в Україні й надалі 
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фіксуватимуться одні з найвищих обсягів викидів шкідливих речовин з розрахунку 

на одиницю продукції, а промислові регіони України залишатимуться найбільш 

забрудненими в Європі. 

В. С. Петров в одній із своїх робіт стверджує, що розвиток виробничих 

підприємств пов'язаний з проблемами методологічного характеру, що обумовлені 

такими протиріччями [18]: 

– висока якість виробництва досягається відпрацюванням технологій, проте в 

умовах інноваційного розвитку життєвий цикл продукції постійно зменшується, що 

зі свого боку ускладнює вирішення проблеми забезпечення якості виробництва на 

відносно малих обсягах продукції; 

– в умовах розвитку науково-технічного прогресу все більшої цінності набуває 

людський ресурс, однак в умовах конкуренції збільшується ймовірність переходу 

кваліфікованих співробітників до конкурентів, що призведе до втрат людського 

капіталу; 

– сучасні умови функціонування підприємства потребують зменшення 

тривалості життєвого циклу продукції, унаслідок чого змінюються підходи до 

формування політики і стратегії розвитку основних фондів; з іншого боку, 

висококонкурентний ринок потребує інвестування в реалізацію стратегії розвитку 

основних виробничих фондів; 

– завдання ефективного розвитку виробничого підприємства багато в чому 

пов'язане з умінням підтримувати й нарощувати виробничий потенціал; однак в 

умовах постіндустріальної економіки підприємства все частіше й частіше 

стикаються з необхідністю проведення організаційних змін (наприклад, виробничої 

політики, підходів до маркетингу, інфраструктурного забезпечення, автоматизації 

процесів і т. д.); 

– через глобалізацію ринку перед підприємствами постало завдання 

формування нових інвестиційних механізмів сталого розвитку. 

До основних проблем розвитку вітчизняних виробничих підприємств, на 

виріщення яких спрямовано розроблення сучасних систем управління, слід віднести 

такі [19]: 
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– відсутність системи єдиного інформаційного забезпечення; 

– ускладнення архітектури управління, інформаційного поля, матеріальних, 

фінансових потоків; 

– посилення нестабільності зовнішнього і внутрішнього середовища; 

– необхідність підвищення ефективності функціонування підприємства; 

– створення системи забезпечення економічної стійкості й виявлення кризових 

ситуацій; 

– необхідність будування спеціальної системи інформаційного забезпечення й 

розроблення механізму координації, у зв’язку з ускладненням процесів управління 

підприємством; 

– потреба в системах управління, що забезпечують гнучкість і надійність 

функціонування організації; 

– обмеженість можливостей окремих інструментів менеджменту, які 

використовуються під час прийняття й реалізації рішень у ринкових умовах, що 

динамічно змінюються; 

– складність застосування сучасних управлінських технологій, адекватних 

новим умовам функціонування. 

На думку Н. П. Денисенко, підвищення конкурентоспроможності українських 

промислових підприємств може здійснюватися за такими методами [ 20]: 

– формування національної інноваційної системи, яка буде забезпечувати весь 

цикл створення інновацій – від наукових досліджень до їх впровадження й 

трансферу технологій; 

– формування сучасних ринкових механізмів зі створення інноваційної 

інфраструктури (телекомунікації, венчурні фонди, інноваційні кластери, центри 

трансферту технологій); 

– упровадження за світовими стандартами механізмів захисту прав 

інтелектуальної власності, авторських прав; 

– створення бізнес-середовища для національних підприємств шляхом 

оновлення й упровадження їх виробничого потенціалу; 



26 

 

– забезпечення умов залучення інвестицій для модернізації виробництва і 

підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

– модернізація механізму управління бюджетними коштами розвитку: 

використання бюджетних ресурсів розвитку як засіб залучення інвестицій і їх 

концентрація лише на стратегічних напрямках розвитку; 

– підготовка кваліфікованих трудових ресурсів, які відповідають вимогам 

міжнародного ринку праці; 

– створення системи співпраці між приватним сектором і державою, у межах 

якої можливе поєднання комерційних інтересів бізнесу з рішенням інноваційних 

загальнонаціональних завдань. 

У роботі [ 21] виокремлюються першочергові завдання розвитку й напрями 

інвестування в українську промисловість. Докладно ці відомості викладено в 

Додатку Д. 

Консолідуючи наведену інформацію, отримаємо, що вплив зовнішнього 

середовища, який є властивим сучасній економіці, призводить підприємства до 

деяких проблем, а саме: неповне завантаження виробничих потужностей; 

обмеженість ресурсів; слабка організаційна структура; зниження інноваційної 

активності; застарілі технології; висока матеріало- і енергоємність виробництва; 

втрата традиційних ринків збуту в країнах СНД і Східної Європи; високий ступінь 

зношування основних фондів; низька конкурентоспроможність продукції, що 

випускається. 

Перелічені та інші чинники негативно відбиваються на рівні розвитку, 

ефективності й керованості промислових підприємств у цілому. Для їх усунення й  

подолання доцільно застосовувати проектний підхід, який має такі переваги [22]: 

– збільшення ефективності послуг, що надаються; 

– поліпшення / збільшення задоволеності клієнтів; 

– збільшення й розвиток команди; 

– підвищення репутації компанії й отримання конкурентних переваг; 

– можливості для розширення послуг; 

– збільшення гнучкості; 
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– збільшення можливостей оцінювання ризику – проектний підхід дає змогу 

управляти ризиками в потрібний час: перед тим, як починається робота над 

реалізацією проекту; 

– підвищення якості – взаємозв'язане з підвищенням ефективності; 

– збільшення кількості вироблених товарів і послуг за конкретний інтервал 

часу. 

Чинники, за якими підприємства вдаються до проектного підходу управління 

[22, 23]: 

– необхідність орієнтації на клієнта, задоволення конкретних потреб клієнтів з 

допомогою нових товарів і послуг; 

– зменшення життєвого циклу продукту – швидкість стає конкурентною 

перевагою; 

– необхідність зменшення структур організаційного управління, оптимізації 

координації дій компанії і витрат управління; 

– збільшення обсягу знань та інформації, ускладнення продуктів, товарів і 

послуг; 

– глобальна конкуренція і вимоги до якості, необхідність упровадження 

систем управління якістю і сертифікації, наприклад, за стандартами ISO 9000. 

Під словом «проект» (тут і далі у роботі) розуміється тимчасове підприємство, 

призначене для створення унікальних продуктів, послуг і результатів [24].  

Продукт проекту – здійснюваний виріб, який можна виміряти і який може 

бути як кінцевою ланкою виробничого ланцюга, так і елементом [24]. 

До всесвітньо визнаних методологій управління проектами належать: PMBоK, 

P2M, TenStep, PRINCE2, SCRUM, ICB – IPMA Competence Baseline. На основі 

обзору найбільш поширених методологій і стандартів управління проектами, 

наведених у роботі [25], зроблено висновок, що методологія PMBоK є  найбільш 

доцільною для реалізації проектів організаційних змін, яких  потребують 

промислові підприємства. Це ствердження пояснюється тим, що методологія 

PMBоK орієнтована на великі й складні проекти з водоспадним життєвим циклом. 

Окрім того, такий клас проектів потребує чітко визначених цілей від замовника на 
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початку реалізації проекту, виконується в межах обмежених ресурсів і строків 

шляхом уніфікації процесів управління.    

  

1.2 Концепція сталого розвитку як обмеження стратегічного розвитку 

підприємства в умовах реструктуризації  

 

Сталий розвиток (у формулюванні ООН) – розвиток суспільства, який дає 

змогу задовольняти потреби нинішніх поколінь, не завдаючи при цьому шкоди 

можливостям, що залишаються у спадок майбутнім поколінням для задоволення їх 

власних потреб [26]. Концепція сталого розвитку (детально описано в додатку Е) 

базується на трьох основних складових: економічній, соціальній та екологічній 

[26, 27]. Узгодження цих складових між собою та їх переклад на мову конкретних 

заходів, які є засобами досягнення сталого розвитку – завдання величезної 

складності, оскільки всі три елементи сталого розвитку необхідно розглядати 

збалансовано. Важливими є також і механізми взаємодії цих трьох концепцій. 

Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі 

нові завдання, як досягнення справедливості всередині одного покоління 

(наприклад, щодо розподілу доходів) і надання цілеспрямованої допомоги бідним 

верствам населення. Механізм взаємодії економічного й екологічного елементів 

породив нові ідеї щодо вартісного оцінювання й інтерналізації (обліку в економічній 

звітності підприємств) зовнішніх впливів на навколишнє середовище. Зв'язок 

соціального й екологічного елементів викликав інтерес до таких питань, як 

середпоколінна й міжпоколінна рівність, у тому числі дотримання прав майбутніх 

поколінь, і участі населення в процесі прийняття рішень.  

З урахуванням вищевикладених відомостей, стає очевидним, що власники й 

керівники підприємств мають ураховувати й дотримуватися концепції сталого 

розвитку, що зі свого боку є обмеженням стратегічного розвитку. 

Стратегія – це засіб, з допомогою якого змінюються взаємовідносини 

організації з партнерами й конкурентами. Унаслідок стратегії підприємство отримує 

конкурентні переваги [28]. Стратегічне планування – це процес здійснення 
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сукупності систематизованих і взаємоузгоджених робіт з визначення 

довгострокових (на певний період) цілей і направленої діяльності підприємства. 

До основних етапів стратегічного планування належать: визначення місії 

підприємства; формування стратегічних цілей; аналіз зовнішньої середи, 

оцінювання актуальності місії і цілей; аналіз потенціалу підприємств; вибір 

генеральної стратегії; аналіз стратегічних альтернатив; розроблення функціональних 

і ресурсних субстратегій; упровадження, контроль і оцінювання результатів [28]. 

Існують такі різновиди базових стратегій [ 29]: 

– стратегія зростання, що пояснює наміри підприємства збільшити обсяг 

виробництва, продажів, капітальних вкладень та ін.; 

– стратегія стабілізації – план діяльності підприємства в умовах нестабільності 

обсягів продажу й доходів; 

– стратегія виживання – оборонна стратегія, що застосовується в умовах 

кризової діяльності підприємства. 

Реструктуризація – сукупність заходів щодо комплексного зведення умов 

функціонування компанії відповідно до умов ринку, що змінюється, і виробленої 

стратегії розвитку. Реструктуризація містить: удосконалення структури й функцій 

управління; подолання відставання в техніко-технологічних аспектах діяльності; 

удосконалення фінансово-економічної політики й досягнення на цій основі 

підвищення ефективності виробництва; конкурентоспроможність продукції / послуг; 

підвещення продуктивності праці; зменшення витрат виробництва;  поліпшення 

фінансово-економічних показників [30]. 

С. В. Валдайцев [31] деталізує зовнішні вартісні методи реструктуризації і 

виходить з виокремлення критерію «об'єкт реструктуризації» і фіксує 

реструктуризацію боргу, реструктуризацію активів, виокрмелює такі методи в 

межах наведених напрямів: 

– при реорганізації: дроблення, злиття, поглинання, банкрутство; 

– при реструктуризації боргу: відстрочення боргу, розстрочення кредиторської 

заборгованості, конвертація боргу, продаж боргових зобов'язань, купівля боргів, 

обмін кредиторської заборгованості на дебіторську (взаємозалік); 
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– при реструктуризації активів: продаж надлишкових активів; придбання 

майна, необхідного для освоєння нової продукції замість продажу активів; вироби, 

які були не потрібні для випуску, знімаються з виробництва; змінення 

співвідношення між реальними й фінансовими активами підприємства внаслідок 

заміщення одних з них на інші. Окремо він виокремлює реінжиніринг підприємства. 

 

1.3 Організаційні зміни 

 

Сьогодні майже неможливо виокремити сектор людської діяльності, який не 

залежить від високої динаміки зовнішнього середовища. Це твердження зумовлене 

численними факторами: змінами в законодавчій базі, геополітичній обстановці, 

системі оподаткування, модифікаціях купівельної поведінки й попиту, збільшенням 

інновацій і т. д. Швидкобіжні варіації у зовнішньому середовищі впливають на 

внутрішні умови функціонування організації. Так, підприємства змушені вдаватися 

до реструктуризації, технологічних і організаційних перетвореннь, створення нових 

робочих місць, трансформації нематеріальних характеристик бізнесу й т. д. 

З огляду на описані вище умови економічної діяльності стає очевидним, що 

для довгострокової й успішної роботи на одному з етапів життєвого циклу компанія 

має потребу в проведенні змін. Масштаб, інтенсивність і орієнтація змін є 

індивідуальними для кожного конкретного випадку, проте численні дослідження в 

цій області свідчать про те, що управління організаційними змінами спричиняють не 

менше утрудень, ніж управління матеріальними складовими бізнесу. 

Проведемо аналіз термінологічного апарату різних джерел в області 

організаційних змін. Отримані відомості наведено в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 – Різноманітні тлумачення терміну «організаційні зміни» 

Джерело Визначення 

Arbor 

Consulting 

group 

Організаційні зміни – це формування нового організаційного устрою, адекватного 

характеру змін зовнішнього середовища. Організаційні зміни супроводжуються 

зламом звичних цінностей і таких, що поділяють співробітники, норм і шаблонів 

дії, а також традиційних способів прийняття рішень, які стають перешкодою в 

адаптації організації до темпу й напрямку ринкових змін [ 32]  
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Закінчення таблиці 1.1 

Бізнес 

Інжиніринг 

Груп 

Організаційні зміни – це навмисні зміни в організації, спричинені зазвичай 

зовнішніми подіями. Організаційні зміни запроваджуються через проекти змін 

[ 33] 

Т.В. Щер-

бакова 

Організаційні зміни є процес переходу організації як системи з одного стійкого 

стану в інший з використанням існуючих ідей і концепцій [ 34] 

A. H. Van de 

Ven 

Організаційна зміна – це емпіричне спостереження відмінностей у формі як стан 

якого-небудь організаційного елемента протягом часу. Організаційним 

елементом може бути робота конкретного співробітника, робоча група, 

організаційна стратегія, програма, продукт або вся організація в цілому [ 35] 

William P. 

Barnett 

Організаційна зміна – це перетворення організації між двома моментами часу 

[ 36] 

І. І. Мазур,      

В. Д. Шапиро 

Організаційна зміна – це діяльність, що виконується в межах певної 

організаційної ієрархічної системи [ 30] 

Л. В. 

Карташова 
Організаційні зміни – це процес, яким можна керувати [ 37] 

А. Т. Зуб 
Організаційні зміни – це поступовий або ступінчастий процес переведення 

організації на новий рівень з використанням існуючих ідей і концепцій [ 38] 

 

1947 року Курт Левін запропонував триступеневу модель змін [ 39]. Він 

розглядав зміни як модифікацію тих сил, які сприяють стабільності певної 

поведінки. Перевага цих сил в той чи інший бік може прискорити або сповільнити 

процес організаційних змін. Модель базується на тому, що розуміння змін 

передбачає усвідомлення поняття стабільності. На етапі «розморожування» 

передбачається усвідомлення необхідності змін і відхилення укорінених методів і 

концепцій. «Перехід на новий рівень» – фаза трансформації зі стану «як є», під час 

якої відбувається навчання новим практикам і методам для досягнення стану «як 

повинно бути». Завершальний крок – «заморожування». Основна мета цього кроку – 

забезпечити рівновагу сил розвитку й стабілізації  для збереження новопридбаних 

норм і правил. 

1985 року Р. Баллок і Д. Баттен досліджували питання про організаційні зміни 

з огляду на проектний підхід. На виході вони отримали такі фази запланованих змін 

[ 40]: 

– дослідження – містить підтвердження необхідності в змінах і отримання 

відповідних ресурсів; 
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– планування – головні відповідальні особи й технічні експерти формують 

план змін; 

– дії – виконуються відповідно до плану, підтримується зворотний зв'язок, 

щоб була можливість внести поправки, якщо ситуація зміниться; 

– інтеграція – містить узгодження змін з іншими сферами організації, а також 

їх формалізацію через установлені механізми, наприклад через політику компанії, 

винагороди й оновлення. 

Трохи пізніше (1989 р.) Д. Надлер і М. Ташмен запропонували свою модель, 

яка базується на уявленні про організацію як про набір взаємодійних підсистем, з 

допомогою яких досліджують і виявляють зміни у зовнішньому середовищі. Суть 

моделі – можливість проаналізувати процес змін таким чином, щоб місце 

перспективних відповідей зайняли роздуми про необхідні для конкретної організації 

дії. Відповідно до цієї моделі організація складається з чотирьох взаємозалежних 

компонентів, або підсистем [ 41]: 

– робота – щоденні обов'язки співробітників; тут уточнюється форма процесу, 

вплив на працівників і доступні види винагороди; 

– люди – навички й характеристики співробітників організації; їх очікування, 

вихідні дані; 

– формальна організація – структура, системи й політика компанії; принципи 

організації роботи; 

– неформальна організація – незаплановані, неписані правила, що виникають з 

часом,й влада, вплив, цінності і норми. 

За цією моделлю ефективне управління змінами означає роботу над усіма 

чотирма компонентами. 

Через шість років (1995 р.) Д. Коттер запропонував новий підхід управління 

змінами – «вісім кроків до зміни Вашої організації» [ 42]: 

1) розвинути почуття гострої необхідності (обговорити поточне положення 

порівнянно з можливими сценаріями майбутнього, тим самим – збільшити потребу в 

змінах); 
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2) сформувати імперативну спрямовувальну коаліцію (створити групи з 

людей, здатних ефективно працювати разом); 

3) створити образ (сформувати образ, за яким узгоджують зусилля щодо змін 

із стратегією досягнення поставлених цілей); 

4) поширити образ (довести до кожного окремого співробітника цілі змін, 

стратегії і поведінку); 

5) надати можливість оточуючим діяти відповідно до образу (усунути 

перешкоди); 

6) спланувати й досягти короткострокових перемог (шукати й рекламувати 

видимі короткострокові поліпшення, публічно винагороджувати співробітників за 

успіхи); 

7) зміцнити зміни й увести нові (стимулювати діяльність працівників шляхом 

підвищення в посаді й винагороджувати тих, хто сприяє досягненню кінцевої мети 

організації, пожвавлювати процес новими проектами, ідеями, ресурсами й агентами 

змін); 

8) затвердити нові підходи (переконатися, що всі співробітники 

усвідомлюють, що нова поведінка веде до успіху компанії). 

У фазовій моделі Вільям Бріджес розрізняє план змін і перехід з одного стану 

до іншого. Перехід є складнішим, оскільки є більш тривалим, це – психологічний 

процес, а тому ним керувати важче [ 43]. Зміна складається з трьох фаз: закінчення 

→ нейтральна зона → новий початок. 

Закінчення. Перш ніж побудувати щось нове, потрібно покласти край старому; 

необхідно визначити, хто і що втрачає, передбачити реакцію і відкрито визнати 

втрати; повторно проінформувати про зміни – людям знадобиться час, щоб це 

засвоїти; позначити кінець. 

Нейтральна зона. Припускається простежити, щоб люди визнали нейтральну 

зону й сприйняли її як частину процесу; можуть знадобитися тимчасові структури – 

групи фахівців і міні-команди; налагодити ритмічну роботу організації. 

Новий початок. Вирощувати початок обережно; його не можна запланувати 

або передбачити, але можна заохотити, підтримати й посилити; для нового початку 
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необхідно чотири основних елементи: причина змін, образ нової організації, 

покроковий план дій, місце в підсумковій картині. 

На думку Д. Хайята, зміни в організації є тотожними змінам у поведінці 

конкретних співробітників. Основна причина невдалих змін, з його точки зору, у 

тому, що керівники управляють трансформацією організації, а не конкретних її 

працівників. Для вирішення цієї проблеми 2001 р. було запропоновано модель 

ADKAR, яка детально описана в Додатку Ж [ 44]: 

Автори роботи [45] класифікують зміни за трьома параметрами: 

– час, який потрібен для здійснення змін; 

– рівень причетності співробітників і їх емоційне напруження, спричинене 

змінами; 

– «технічна складність» (мається на увазі потреба сторонніх організацій, 

застосування IT, і т. д.).  

Узагальнену характеристику моделей організаційних змін А. Г. Івасенка 

наведено в Додатку Ж. 

В. М. Распопов у своїй роботі «Управління змінами» [46] наводить типологію 

організаційних змін за факторами, що до них призводять. Розгорнуто цю типологію 

наведено в Додатку Ж. 

Р. Дафт вирізняє типологію змін за чотирма ознаками [ 47]:  

– технологічні зміни – зміни у виробничому процесі, у тому числі знання й 

основні навички, що забезпечують специфічну компетентність організації. 

Технологічні зміни спрямовані на те, щоб зробити виробництво більш ефективним 

або продуктивним; 

 – зміни продукту або послуг – такого роду зміни стосуються підсумків 

діяльності організації; нові продукти можуть створюватися шляхом незначних змін 

вже існуючих або відкриття абсолютно нових ліній; 

– зміни стратегії і структури – порушують адміністративну сферу організації, 

яка здійснює контроль і керування нею (організаційна структура, стратегічний 

менеджмент, система винагороди й т. д.); 
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- зміни культури – зміни в цінностях, установках, очікуваннях, переконаннях, 

здібностях і поведінці працівників.  

Б.Б. Стелюк надає узагальнену класифікацію організаційних змін за 24 

ознаками як інструмент їх розуміння, а також реагування [48] (див. Додаток Ж). 

Управління проектами як самостійна дисципліна зародилася в Україні 

відносно нещодавно, у 80-ті роки минулого століття, проте вона набирає все більшої 

значущості й актуальності. Про це свідчить кількісне збільшення вчених, які 

працюють у цій галузі, спеціалізованої літератури, університетів, які навчають 

проектному менеджменту й т. д. 

В одній із своїх робіт С. Д. Бушуєв зазначає, що чисельність проектних 

менеджерів в Україні становить близько 25 тис. чол., тоді як потреба в спеціалістах 

цієї галузі для подолання кризових явищ і стабільного розвитку держави становить 

250 тис. чол. [ 49]. 

Крім самостійного функціонування управління проектами посприяло 

створенню нового наукового підходу, так званого проектного підходу, який на цей 

момент широко використовується в підприємницькому середовищі. Керівники й 

менеджери почали вирішувати складні завдання й проблеми, з якими стикаються 

підприємства, шляхом створення окремих проектів. Не дивно, що для вирішення 

питання реалізації організаційних змін, яких потребують промислові підприємства, 

все частіше застосовується проектний підхід. 

Управління організаційними зміни протягом тривалого періоду часу 

залишається пріоритетним питанням як для теоретиків, так і для практиків. 

Обумовлюється це тим, що підприємства ведуть свою діяльність у динамічному 

середовищі, тому їх життєздатність безпосередньо залежить від швидкості і якості 

реагування. 

Управління організаційними змінами може здійснюватися за різними 

науковими підходами: процесними, системними, ситуаційними та ін. Однак 

найбільш ефективним і поширеним є проектний підхід. Тому виникає необхідність у 

детальному й конкретизованому методологічному забезпеченні, яке на цей момент 

має характер становлення. 
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Для того щоб структурувати теоретичні відомості про організаційні зміни, 

було проведено їх відображення через групи процесів управління проектами, 

запропоновані в стандарті PMBoK [24]. З дослідження випливає, що процеси в 

областях знань управління змістом, управління строками, управління вартістю, а 

також окремі процеси управління якістю проекту (процеси забезпечення якості, 

контролю якості) не мають методологічного забезпечення, а отже, існуючи моделі й 

методи управління проектами організаційних змін потребують розвитку. 

(Порівняння групи процесів управління проектами й групи процесів в області знань 

для проектів організаційних змін наведено в Додатку И). 

Слід зазначити, що для процесів в областях управління комунікаціями, 

управління ризиками, управління поставками проекту дослідження не виконувалися. 

 

1.4 Бізнес-модель як інструмент опису продукту проекту розвитку 

промислового підприємства 

 

У роботі [50] на основі дослідження стверджується, що бізнес-модель може 

використовуватись у якості одиниці  аналізу, якщо в проекті розвитку передбачено 

трансформацію бізнес-моделі або створення декількох бізнес-моделей. Окрім того, у 

бізнес-моделі описуються ролі і зв'язки (відносини) бізнесу, тому її визначення на 

початкових етапах аналізу ідеї проекту розвитку полегшує і подальший аналіз 

стейкхолдерів. 

Оскільки проекти організаційних змін спрямовано саме на розвиток 

підприємства, тобто на покращення вагомих показників діяльності, то наведені вище 

висновки було взято за основу подальшого дослідження.  

Науковий і дослідницький інтерес до поняття «бізнес-модель» зростає, 

починаючи з середини 90-х років XX століття. Сьогодні питання визначення й 

управління бізнес-моделями поглиблено вивчають у багатьох країнах. Такий інтерес 

зумовлено сильною конкуренцією в будь-якій сфері діяльності, стрімким 

збільшенням інновацій, нестабільністю і непередбачуваністю в світовій економіці і 

т. д. Тому відповідь на запитання, як різні компанії досягають успіху і займають 
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стійке положення у своїй сфері діяльності, стає першорядним. Дослідники 

стверджують, що саме життєздатна бізнес-модель на сьогоднішній день є одним з 

ключів до успіху. 

Єдиного затвердженого визначення терміну «бізнес-модель» вченими поки не 

встановлено, тому в цій роботі будемо спиратися на таке означення: бізнес-модель – 

це широкий термін, який використовується для опису методу ведення бізнесу 

(позиція в ланцюжку створення цінності, вибір покупця, продукти, ціноутворення) 

[51]. 

Погляди різних дослідників на поняття «бізнес-модель», а також еволюція 

бізнес-моделей XX століття наведено в Додатку К. 

 

1.4.1 Типологія бізнес-моделей МІТ 

 

Учені з Массачусетського технологічного інституту (MIT) запропонували 16 

архетипів бізнес-моделей [52]. На початку свого дослідження, вчені виявили, що 

будь-який бізнес можна класифікувати, відповівши на два запитання: 

– які активи залучено в бізнес – фінансові, фізичні, нематеріальні, людські; 

– які права на активи продаються – творець (creator), дистриб'ютор 

(distributor), власник (landlord), брокер (broker). 

Відповіді на ці запитання створюють два виміри бізнесу, на перетині яких 

утворюються 16 архетипів бізнес-моделей (таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2 – Архетипи бізнес-моделей МІТ 

Я
к
і 

п
р
ав

а 
п

р
о
д

аю
ть

ся
? 

Архетипи 

бізнес-

моделей 

Які типи активів беруть участь 

Фінансові Фізичні Нематеріальні Людські 

Творець 

(Creator) 
Підприємець Виробник Винахідник 

Творець людських 

ресурсів (незаконний 

бізнес) 

Дистриб'ютор 

(Distributor) 

Фінансовий 

Трейдер 

Оптовий/ 

роздрібний 

продавець 

Продавець 

інтелектуальної 

власності 

Дистриб'ютор людських 

ресурсів (незаконний 

бізнес) 

Орендодавець 

(Landlord) 

Фінансовий 

орендодавець 

Орендодавець 

фізичних 

активів 

Орендодавець 

інтелектуальної 

власності 

Підрядник/контрактор 
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Закінчення таблиці 1.2 

 
Брокер 

(Broker) 

Фінансовий 

брокер 

Брокер 

фізичних 

активів 

Брокер 

інтелектуальної 

власності 

Брокер людських 

ресурсів 

 

Дослідники також наводять визначення й приклади запропонованих бізнес-

моделей.  Деталізація визначень і прикладів наведено в Додатку К. 

 

1.4.2 Класифікації бізнес-моделей  

 

Г. Чесбро в одній із своїх праць стверджує, що бізнес-модель є сполученою 

ланкою між технічним та економічним доменами.  Він використовує два параметри, 

за якими розрізняють бізнес-моделі: масштаб інвестицій, необхідних для підтримки 

бізнес-моделі, і ступінь її відкритості, унаслідок отримано класифікацію, яку 

наведено в таблиці 1.3 [53]. 

Таблиця 1.3 – Класифікація бізнес-моделей Г. Чесбро 

Тип бізнес-моделей Приклад 

Недиференційована Сімейні ресторани 

Диференційована Технологічні компанії-новачки 

Сегментована Компанії, які просувають якусь технологію 

Зовні орієнтована 
Компанії, що спеціалізуються на НДДКР і працюють в 

сформованих галузях 

Інтегрована з інноваційним 

процесом 
Фінансові компанії-лідери 

Адаптивна Intel, Wall-Mart, Dell 

 

Л. Швайцер класифікує бізнес-моделі в трьох вимірах: будова ланцюжка 

створення цінності, ринкова влада новаторів порівняно з власниками 

комплементарних активів і потенціал генерування доходу. Ця класифікація містить 

чотири типи: «інтегрована», «гравець, який діє на певному рівні», «маркетмейкер», 

«диригент» [54]. 

Інтегрована модель – компанія охоплює весь галузевий ланцюжок створення 

цінності, має високий потенціал генерування доходу й доступ до всіх важливих 

комплементарних активів усередині організації. 
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Модель гравця, що діє на певному рівні (LayerPlayer) – гравець спеціалізується 

на одній ланці галузевого ланцюжка створення цінності, має відносно «невеликий» 

потенціал генерування доходу й доступ до всіх важливих комплементарних активів 

шляхом співпраці з іншими компаніями. 

Модель маркетмейкера (MarketMaker) – компанія створює абсолютно нову 

ланку в галузевому ланцюжку створення цінності, має відносно «невеликий» 

потенціал генерування доходу і, як новатор, високий рівень ринкової влади, 

створюючи тим самим попит на свої послуги. 

Модель диригента (Orchestrator) – базується на одному або декількох ділянках 

галузевого ланцюжка створення цінності, має високий потенціал генерування 

доходу й доступ до всіх важливих комплементарних активів. 

 

1.4.3 Огляд існуючих методів опису бізнес-моделей  

 

А. Остервальдер та І. Піньє стверджують, що з допомогою їх концепції можна 

описати й проаналізувати бізнес-модель будь-якої організації. На їх думку, опис 

бізнес-моделі має містити дев’ять блоків, які відображають логіку дій компаній, 

спрямованих на отримання прибутку. Ці блоки охоплюють чотири основні сфери 

бізнесу: взаємодія зі споживачем, пропозиція, інфраструктура й фінансова 

ефективність компанії. Скомпоновані структурні блоки отримали назву «Шаблон 

бізнес-моделі» [ 55]. Схематичне зображення Шаблону, а також алгоритм його 

складання наведено в Додатку К. 

Дон Дебалак стверджує, що успішна бізнес-модель залежить від трьох 

«зелених сигналів» – від якостей, які допомагають бізнесу рухатися вперед, а саме 

таких: залучення клієнтів, що мають високу цінність; пропозиція значущої цінності 

клієнтам; пропозиція продуктів і послуг, що забезпечують високий прибуток [56]. 

Так само успішна бізнес-модель має уникати трьох «червоних сигналів», які 

можуть «зруйнувати» бізнес: труднощі в задоволенні клієнтів; проблема утримання 

позиції на ринку; проблема генерування коштів для зростання. 
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Характеристики об'єднано в три групи факторів, які використовуються для 

оцінювання ефективності бізнес-моделі (GEL-фактори: Great customers, Easy sales, 

Long life): Great customers – наявність чудових клієнтів; Easy sales – відносна 

простота здійснення продажу; Long life – гарантоване довголіття компанії. 

Довгостроковий успіх є можливим, тільки якщо компанія відповідає всім цим 

трьом характеристикам. Щоб визначити, чи так це, необхідно оцінити своїх клієнтів, 

продукти, систему дистрибуції, рівень технічної підтримки, ефективність процесу 

розроблення нових продуктів і характеристики виробництва. 

В. Котельніков уважає, що бізнес-модель – це широкий термін, який 

використовується для опису методу (позицію в ланцюжку створення цінності, вибір 

покупця, продукти, ціноутворення) ведення бізнесу. На його думку, бізнес-модель 

має містити шість компонентів [51]: 

– пропозиція споживчої цінності – опис проблеми покупця, вирішення цієї 

проблеми й вартості цього рішення з точки зору покупця; 

– сегмент ринку – цільова група, визначена з розумінням того, що у різних 

сегментів ринку різні потреби. Іноді потенціал інновації розкривається лише при 

переведенні уваги з одного сегмента ринку на інший;  

– структура ланцюжка створення цінності – положення й діяльність фірми в 

ланцюжку створення цінності й спосіб отримання фірмою своєї частки цінності, 

створюваної в ланцюжку; також містить визначення конкурентів, партнерів і різних 

мережевих ефектів, які можна використати для того, щоб створити й доставити 

покупцю більше цінності; 

– модель отримання доходів і прибутку – схема того, як генерується дохід 

(продаж, оренда, підписка, послуги тощо), структура собівартості й планований 

прибуток; 

– конкурентні стратегії – як компанія буде намагатися створювати стійку 

конкурентну перевагу й використовувати її для зміцнення своєї конкурентної 

позиції на ринку; 

– стратегії зростання – як фірма збирається швидко розвиватися й зростати 

протягом тривалого періоду. 
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М. Моррис у роботі [57] запропонував комплексну схему (framework) для 

розроблення бізнес-моделі, яка складається з шести компонентів: фактори ринку, 

фактори пропозиції, фактори внутрішніх можливостей, фактори конкретної 

стратегії, економічні чинники, фактори цілей бізнесу. Усі компоненти 

розглядаються на трьох рівнях: «Базовий рівень», «Рівень власницький», «Рівень 

правил». Докладно цей метод описано в Додатку К.  

А. Слівотські розглядає створення бізнес-моделі через міграцію цінності. Він 

стверджує, що пріоритети споживачів – те, що для них є найбільш важливим у 

пропонованому продукті або послузі, мають природну тенденцію до змінення, а 

бізнес-моделі залишаються незмінними. Коли механізм, що зв'язує бізнес-модель 

компанії і структуру пріоритетів споживачів, ламається, починається міграція 

цінності. Тому він пропонує власний механізм створення бізнес-моделі (див. 

Додаток К) [ 58].  

Американські вчені  М. Джонсан, К. Кристенсен, Х. Кагерман уважають, що 

бізнес-модель складається з чотирьох взаємозалежних елементів, а саме: зі 

споживчої цінності продукту, ключових процесів, ключових ресурсів, формули 

прибутку. Завдяки всім цим процесам компанії створюють нові продукти або 

послуги з неповторними споживчими якостями [ 59]. Деталізацію цього методу 

наведено в Додатку К.  

Російська дослідниця Н. Д. Стрекалова розглядає концепцію бізнес-моделі 

через системний аналіз. Завдяки такому підходу було розроблено матрицю 

системних характеристик бізнес-моделі (дивись Додаток К). Автор матриці 

стверджує, що запропонований метод можна використати для розроблення 

(проектування), опису, критичного аналізу й діагностики бізнес-моделей компаній 

будь-якого типу [60]. 

 

1.5 Інноваційні проекти як шлях розвитку підприємства 

 

Досвід зарубіжних розвинених країн свідчить про те, що держави, які вибрали 

для себе шлях інноваційного розвитку, сьогодні займають передові економічні 
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позиції на світовому ринку. Доказом цього факту є США, які щорічно отримують 

від експорту інноваційного продукту близько 700 млрд дол., Японія – 400 млрд дол., 

Німеччина – 530 млрд дол. [ 61]. 

Дані Global Innovation Index 2014 свідчать про те, що Україна посідає 63 місце 

в рейтингу 143 країн світу за рівнем розвиненості інновацій [ 62]. Така позиція 

зберігається протягом останніх п’яти років (з 2010 р. по 2014 р.). 

Згідно зі стратегією сталого розвитку «Україна-2020», яку було прийнято      

12 січня 2015 року, до 2020 року Україна повинна стати державою з сильною 

економікою і передовими інноваціями [ 63]. Разом з тим дані Державної служби 

статистики свідчать про те, що питома вага підприємств, що займалися інноваціями 

2015 р., збільшилася на 1,2 % порівняно з 2014 р., проте це слабо відбилося на 

питомій вазі виконаних науково-дослідних робіт у ВВП, який є меншим від 1 % в 

ВВП [ 17]. 

Відсутність динаміки в ключових показниках свідчить про те, що наявні 

підходи й методи розвитку високих технологій в Україні є малоефективними, а 

отже, модель розвитку інноваційної діяльності потребує змін. 

Інноваційний потенціал підприємства оцінюється за такими групами 

показників[ 64]: 

1) інтелектуальні: технологічна документація, кількість отриманих патентів на 

винаходи й промислові зразки; свідоцтва на корисні моделі; ліцензії; інноваційні 

проекти й бізнес-плани; 

2) матеріальні: передові технології, технологічні процеси й обладнання, що 

містять машини, апарати й прилади; експериментальні лабораторії та обчислювальні 

центри; 

3) фінансові: кошти, призначені для фінансування інноваційної діяльності 

підприємства (власні, позикові, залучені); 

4) кадрові: кількість фахівців, зайнятих науковими дослідженнями і 

розробками; питома вага працівників – ініціаторів інновацій; 

5) інфраструктурні: кількість власних підрозділів, що здійснюють інноваційну 

діяльність; питома вага підрозділів, що беруть участь в інноваційній діяльності; 
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склад і кількість творчих, ініціативних тимчасових бригад і груп, зайнятих в 

НДДКР, у тому числі з НДІ й ВНЗ. 

Дані The Global Startup Ecosystem Ranking 2015 р. свідчать, що Ізраїль посідає 

друге місце в світовому рейтингу рівня розвитку стартапів після США [ 65]. Для того 

щоб визначити завдяки чому досягнуто такі високі й стійкі позиції, розглянемо 

більш детально деякі аспекти стартап-екосистеми (рисунок 1.2). 

Університети

R&D / НДДКР

Державна підтримка Ментори

Державна підтримка 

Венчурні капітали

Бізнес-ангели

Інвестори

Екосистема 

стартапа

 

Рисунок 1.2 – Екосистема стартапа 

 

Єдиного затвердженого визначення терміна «стартап» ученими поки не 

встановлено, тому будемо відштовхуватися від визначення, яке досить часто 

трапляється в релевантній літературі, а саме у Стіва Бланка й Боба Дорфа. Стартап 

(Start-up) – це тимчасова структура, яка шукає бізнес-моделі, що масштабується, 

відтворюється і є рентабельною [66]. 

Консолідуючи інформацію з джерел [ 66,  67], на рисунку 1.3 зображено 

життєвий цикл стартап-проекту. 
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Рисунок 1.3 – Життєвий цикл стартап-проекту 
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Дан Сенор і Сол Сінгер у своїй спільній роботі [ 68] розглядають успіх 

ізраїльських високих технологій із різних сторін. Одним із важливих елементів є 

створення державної ініціативи під назвою Йозма (Yozma), суть якої полягає в 

залученні зарубіжних венчурних капіталів шляхом надання податкових пільг і 

перспективи подвоєння будь-яких спільних інвестицій. «Тандем» зарубіжних і 

державних інвестицій не тільки надав розвитку високих технологій, а й став 

джерелом створення 10 венчурних фондів з капіталом в 20 млн дол. Такий результат 

було досягнуто за три роки (1993 – 1996 рр.), а ще через рік фонд було розпродано 

приватним інвесторам. Таким чином, було створено один із невід'ємних елементів 

екосистеми – венчурний капітал, тобто капітал приватних інвесторів або 

спеціалізованих фінансових інститутів, які підтримують нові підприємства або 

підприємства, що зростають (стартапи). 

Сьогодні Ізраїльська венчурна індустрія налічує 75 венчурних фондів, 14 з 

яких – міжнародні, з постійними представництвами в Ізраїлі. Слід зазначити, що в 

Ізраїлі розміщено венчурні підрозділи найвідоміших у всьому світі компаній-

гігантів IT-індустрії, таких як, Intel, HP, Apple, Microsoft, Google, Sony, Cisco, 

Amazon та інших, які купують ізраїльські компанії і відкривають центри R & D 

(НДДКР). 

Акселератор – це організація, яка надає короткочасні навчальні програми 

інтенсивного розвитку компанії. В узагальненому вигляді принцип роботи 

акселератора полягає в такому: конкурсним шляхом відбираються найкращі ідеї. 

Потім протягом деякого періоду часу (у середньому від одного місяця до півроку) 

команди набувають необхідних знаннь і навичок. Навчання проводиться, як у 

вибраній галузі, так і в суміжних областях, що дає змогу підприємцям-початківцям 

набути певної компетентності, яка буде потрібна в подальшому розвитку проекту. 

Стартапери також можуть вдатися до допомоги менторів – проводити спільну 

роботу (консультації) з фахівцями у фінансовій, юридичній, маркетинговій, 

технологічній та інших вузьких областях. Для більшого занурення в екосистему 

акселератори найчастіше організовують зустрічі (так звані workshop) з уже успішно 
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реалізованими стартапами. Основна мета цих зустрічей – обмін досвідом, живе 

спілкування, а також налагодження комунікацій. 

Важливе значення має інфраструктура, яка надається акселератором – офісний 

простір з необхідним технічним забезпеченням. Учасники акселератора також 

можуть розраховувати на посівне фінансування – кошти, необхідні для підтримки 

запуску продукту. 

Заключним етапом програми акселерації є зустріч з інвесторами, яким 

стартапи ладні надати свої бізнес-модель і продукт. 

Інкубатор – це організація, діяльність якої спрямована на допомогу молодим 

підприємцям на всіх етапах розвитку. 

Бізнес-ангел – це приватний інвестор, який надає фінансову й експертну 

підтримку підприємцям на ранніх етапах. 

Розглянувши деякі аспекти стартап-екосистеми, перейдемо до статистичної 

інформації, наданої IVC Research Centre [ 69]. 

Кількість ізраїльських підприємств, які працюють в області високих 

технологій, становить 5000, у більшості їх створено за формою стартап-проекту. 

До успішних компаній відносять ті, які відповідають одному з таких критеріїв: 

а) компанії, у яких кількість співробітників становить 100 чоловік і більше; 

б) компанії з річним доходом від 100 млн дол.; 

в) компанії, придбані за вартістю вище від початкових інвестицій, тим самим 

створюють позитивну прибутковість для інвесторів. 

У разі якщо придбана компанія не збільшила свій капітал, то тільки компанії, 

продані за ціною 10 млн. дол. і вище можуть розцінюватися як успішні. 

Додаткові «гнучкіші» критерії використовуються дослідниками для компаній, 

у яких кількість співробітників становить 50 і вище; компанії, які нещодавно 

привернули кошти, унаслідок чого їх оцінна вартість становить 50 млн. дол. і 

більше, а також компанії, річний дохід яких становить нижче ніж 100 млн дол., але 

при цьому не привертали кошти за останні три роки. Статистична інформація щодо 

успішності ізраїльських стартапів та їх приклади наведено в Додатку Л. 
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Скориставшись даними Державної служби статистики України [ 17], 

проведемо порівняльний аналіз обсягів фінансування інноваційної діяльності 

Ізраїлю [ 69] і України, зіставляючи їх з кількістю компаній. Отримані результати 

наведено в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 – Порівняння обсягів фінансування інновацій і кількості компаній 

Рік 
Кількість компаній Обсяг інвестицій, млрд дол. 

Ізраїль Україна Ізраїль Україна 

2005 378 1 510 1,34 1,15 

2006 402 1 452 1,62 1,28 

2007 462 1 404 1,76 2,20 

2008 483 1 378 2,08 1,50 

2009 451 1 340 1,10 1,01 

2010 385 1 303 1,22 1,02 

2011 535 1 255 2,09 1,80 

2012 563 1 208 1,81 1,45 

2013 659 1 143 2,33 1,17 

2014 688 999 3,41 0,49 

Разом 5 006 12 992 18,76 13,07 

 

Серед галузей інвестування ізраїльських стартапів можна виокремити: чисті 

технології, IT & ПЗ, напівпровідники, комунікації, науки про життя, Інтернет, 

змішані технології [69]. Процентне співвідношення галузей наведено в Додатку Л. 

Для того щоб виявити, які елементи екосистеми існують в Україні, проведено 

дослідження в області інкубаторів / акселератів. Результати відображено в      

таблиці 1.5. В узагальненому вигляді слід зазначити, що кількість підприємств цієї 

галузі зменшилася з семи до чотирьох за останні два роки. Такий висновок було 

зроблено на основі перевірних даних, що надаються інтернет-журналом AIN.ua [70], 

prostobiz.ua [ 71], а також інвестиційного порталу inVenture [72]. 

Таблиця 1.5 – Інкубатори/акселератори України 

Назва/Рік заснування Кількість проектів Розмір інвестицій, дол. Частка, % 

GrowthUP 2008 р. 350 25 000 - 50 000 5 

Eastlabs 2012 р. н/в 20 000 15 

WannaBiz 2012 р. 15 50 000 5-15 

Happy Farm 2012 р. 42 15 000 15 
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Наступний елемент екосистеми – венчурний капітал – проаналізовано з 

допомогою даних Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) [73], за 

даними якої в Україні на кінець 2014 р. існувало 1 188 інститутів спільного 

інвестування (ІСІ), серед яких 1 006 венчурних фондів. Обсяг активів ІСІ становить 

206 358 млн грн, а венчурних фондів – 195 433 млн грн. 

Наукове середовище України за останні 10 років зазнало суттєвих змін. Так, 

кількість НДДКР, а також дослідників зменшилася в 1,5 раза. Однак цей елемент 

екосистеми залишається одним із найбільш розвинених. Візуалізація даних про 

кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, а також про 

кількість вчених показано на рисунку 1.4 [ 17]. 

 

Рисунок 1.4 – Наукові кадри та кількість НДДКР 

 

Інноваційна діяльність на державному рівні регламентується кількома 

законами, а саме [ 74,  75,  76,  77,  78]: «Про інноваційну діяльність», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про 

інвестиційну діяльність», «Про інститути спільного інвестування». Деякі вчені 

досліджують проблеми нормативно-правої і законодавчої баз України. Однак в 

узагальненому вигляді можна стверджувати, що автори акцентують свою увагу на 

непрозорості фінансування інноваційних проектів, ігноруванні податкових пільг, 

відсутності законодавчо закріплених гарантій для інвесторів, відсутності 

спеціалізованого закону про венчурну діяльність і т. д. Зазначені недоліки є 
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безпосередньо стримувальними факторами й негативно відбиваються на рівні 

інноваційного розвитку держави в цілому. 

Ще один елемент, який підлягає більш детальному розгляду, – це 

фінансування проекту. Незалежно від джерела надходження коштів (бізнес-ангел, 

інвестор, венчурний капітал і т. д.) стартап-проект проходить певні стадії потреби в 

інвестиціях, а саме: посівна, початкова, рання, пізня венчурна, зростання/середня 

[ 79]. Докладно стадіїї інвестування стартап-проекту описанов додатку Л. 

 

Висновки до розділу 1 

Промисловість має велике значення для зміцнення економіки України. Однак 

останніми роками ключові галузі промисловості переживають глибоку кризу, 

спричинену використанням застарілих технологій, низьким технічним рівнем, 

перебоями в постачанні підприємств, недостатньою фінансовою забезпеченістю 

впровадження необхідних інновацій. 

У цьому розділі розглянуто основні проблеми розвитку вітчизняних 

виробничих підприємств. З огляду на перспективи розвитку можна виокремити такі 

дії: структурне перебудування галузі зі збільшенням наукоємних виробництв; 

створення сучасного технологічного оснащення для всіх галузей промислового 

комплексу з метою зменшення енерго-, ресурсо- і трудомісткості виробництва й 

підвищення конкурентоспроможності його продукції; орієнтація продукції на 

потребу внутрішніх і світових ринків; екологізація виробництва, що передбачає 

випуск ресурсозбережних і природоохоронних видів техніки. 

Перелічені вище шляхи підвищення ефективності промислового комплексу 

України потребують проектного підходу й розроблення методологічного 

забезпечення для реалізації проектів розвитку. Наявні на цей момент підходи й 

методи не покривають повністю потреби в інструментарії, оскільки в них не 

враховано таких важливих аспектів, як життєздатність підприємства і його бізнес-

модель. 

Клас підприємств, для яких пропонується розв’язання описаної проблеми, 

сформовано згідно з класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 
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009:2010 [80]. Промислові підприємства  класифікуються у секціях: B «Добувна 

промисловість і розроблення кар’єрів», C «Переробна промисловість», D 

«Постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря», E 

«Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» і F «Будівництво». 

Зазначимо, що серед перелічених класів розглядаються лише фондомісткі, 

проектно-орієнтовані, капіталомісткі підприємства.  

Згідно з отриманими результатами, було сформовано основні завдання 

дослідження: 

– провести аналітичний огляд існуючих моделей і методів управління змістом 

проектів організаційних змін; 

– розробити метод, який дасть змогу оцінити рівень впливу організаційних 

змін на наявну бізнес-модель для планування робіт з інтеграції проекту та його 

результатів в поточну діяльність підприємства; 

– розробити модель життєвого циклу проекту організаційних змін для 

формування попереднього опису змісту проекту в умовах відсутності заданої 

методології; 

– розробити метод, за допомогою якого можна спланувати управління змістом 

проекту, якщо доступні засоби та  рішення не забезпечують досягнення мети 

проекту організаційних змін; 

– розробити метод, який дасть змогу виявити об'єктивно-необхідні роботи з 

метою підвищення точності планування проектних робіт та витрат; 

– упровадити розроблені моделі та методи на промисловому підприємстві. 

Основні результати розділу опубліковано в працях [1, 8, 9].  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ Й МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ОСНОВІ 

ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ 

 

2.1 Розроблення методу діагностики впливу організаційних змін на бізнес-

модель компанії 

 

У попередньому розділі обґрунтовується потреба промислових підприємств в 

організаційних змінах. Зазначалося також, що в існуючому, на цей момент 

методологічному забезпеченні проектів розвитку не враховано такі важливі аспекти, 

як життєздатність підприємства і його бізнес-модель, тоді як бізнес-модель може 

використовуватися як одиниця  аналізу, якщо в проекті розвитку передбачається 

трансформація бізнес-моделі або створення декількох бізнес-моделей [50]. При 

поєднанні цих твердженнь, виникає запитання, яким чином організаційні зміни 

відобразяться на бізнес-моделі підприємства. Відповідь на це запитання дасть змогу 

вибирати методи організаційних змін зі збереженням становлення до бізнес-моделі 

й цінності компанії. 

Для того щоб співвіднести знання про організаційні зміни з поняттям бізнес-

моделі, розглянемо життєвий цикл компанії, базуючись на запропонованій 

ProjectManagement Institute моделі життєвого циклу проекту (рисунок 2.1) [ 24]. 
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Рисунок 2.1 – Життєвий цикл проекту за PMBoK 
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Життєвий цикл будь-якої компанії є ідентичним життєвому циклу проекту, за 

винятком того, що проект має завершальну стадію, а в контексті компанії цей етап 

заміщається занепадом. Підтвердженням цього судження може бути крива 

життєвого циклу організації І. Адізеса [ 81]. 

Іншими словами, життєвий цикл компанії складається з таких етапів: 

створення → зростання → зрілість → спад. Подальший сценарій залежить 

безпосередньо від управлінських рішень: 

– сценарій бездіяльності – компанія не реагує на ситуацію і залишається в 

стані занепаду, продовжує короткочасно давати економічний ефект, але поступово 

йде до завершення своєї діяльності; 

– сценарій «малоефективність» – компанія докладає недостатньо зусиль або 

вдається до непродуктивних методів підвищення результатів діяльності, що дає їй 

змогу функціонувати з позитивним економічним ефектом, але при цьому вона 

залишається на етапі «спаду»; 

– сценарій «трамплін» – компанія своєчасно й адекватно реагує на ситуацію, 

яка склалася і реалізує доцільні методи управління, що призводить її на так званий 

етап «трампліна», і знову генерує цінності й прибуток. 

Для подальшого дослідження буде висунуто гіпотезу: організаційні зміни є 

невід'ємним елементом життєвого циклу компанії, яка прагне до циклічної форми 

діяльності; розташування організаційних змін на «карті» життєвого циклу виявлено 

неявно. (Під циклічною формою діяльності будемо розуміти, що на етапі «спаду» 

компанія застосовує ефективні методи управління й переходить на етап 

«зростання».) 

Тепер розглянемо життєвий цикл компанії не як послідовне змінення етапів 

створення → зростання → зрілість → спад, а як багатовимірний простір з 

нескінечно мірною кількістю точок на ньому. Під точками будемо розуміти різні 

процеси і явища, які відбуваються в компанії, у тому числі й організаційні зміни. 

Зазначимо, що бізнес-модель не є точкою, вона також має бути сформованою на 

початковому етапі створення компанії і проходити протягом усього життєвого 

циклу.  
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Визначимо життєвий цикл компанії так: 

 3,n ,R :LC n   

де R – багатовимірний простір. 

X – множину процесів усередині організації так: 

   .RХ;n,1 i ,х,...,х,х :X n
i21   

Організаційні зміни позначимо як xoch . xoch ∈ X. 

Визначимо бізнес-модель так: 

ВМ = f: X → Y, 

Y ≔  y1, y2, y3, y4, y5, y6 ,  

де Y – множина рішень; 

y1 – пропозиція споживчої цінності; 

y2 – сегмент ринку; 

y3 – структура ланцюжка створення цінності; 

y4 – модель отримання доходів і прибутку; 

y5 – конкурента стратегія; 

y6 – стратегія зростання. 

Як параметри ефективності організації розглянемо прибуток, ефективність 

використання факторів виробництва [ 82]. 

Функція прибутку має вигляд 

 TC(Q), - pQ)Q(   (2.1)  

де p − ціна товару;  Q − об
′
сяг виробництва;  TC Q −  загальні витрати. 

Граничні витрати MC(Q) – приріст загальних витрат при збільшенні випуску 

на одиницю обчислюються за формулою 

 .
Q

TC
MC(Q)   (2.2) 

Граничний прибуток MN(Q)  відображає приріст сукупного прибутку при 

зміненні обсягу виробництва на одиницю. 

Якщо MN Q > 0, то функція сукупного прибутку збільшується, і додаткове 

виробництво може збільшити сукупний прибуток. 
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Якщо MN(Q) < 0, то функція сукупного прибутку зменшується, і додаткове 

виробництво зменшить сукупний прибуток. 

Якщо MN Q = 0, то значення сукупного прибутку буде максимальним. 

Необхідною умовою максимізації прибутку є рівність  

  
dQ

dTC
- P

dQ

d



 (2.3)  

 Оскільки в точці оптимуму похідна прибутку дорівнює нуль, то: 

 MC(Q).P   (2.4) 

Достатня умова визначається від'ємним значенням другої похідної функції 

прибутку: 

 0.
dQ

TCd

dQ

d
2

2

2

2




 (2.5)                                                                                                                             

Достатня умова виконується, якщо граничні витрати збільшуються.  

Іншими словами, якщо 0,Q)(t   то в компанії можуть застосовуватися 

організаційні зміни.                    

 0.Q)(x toch   (2.6)                                   

Згідно з означенням, y4  – модель отримання доходів і прибутку – це схема 

того, як генерується дохід, структура собівартості й планований прибуток. 

Модель отримання доходів і прибутку можна записати в такому вигляді: 

 Q).(f(y t4   (2.7) 

У такому разі  

 .хy och4   (2.8) 

 Ефективність використання факторів виробництва (основних фондів і праці) 

запишемо у вигляді виробничої функції Кобба – Дугласа [ 82]: 

 ,КALQ   (2.9) 

де К – вартість виробничого капіталу; 

L – кількість трудовитрат; 

А – технологічний коефіцієнт; 

  – коефіцієнт еластичності праці, 0 <   <1; 
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 – коефіцієнт еластичності капіталу, 0 <   <1. 

Гранична продуктивність праці MQL  є відображенням того, скільки 

додаткових одиниць продукції дає додаткова одиниця затраченої праці. Її можна 

знайти за формулою: 

 .КLА
dL

)Кd(AL

dL

dQ
MQ 1-

L




  (2.10) 

Визначимо другу похідну: 

 
 КL)1(А

dL

Qd 2-

2

2

 (2.11) 

 Оскільки (α − 1) < 0, то 

 0.
dL

Qd
2

2

  (2.12)           

Друга похідна є відємною, отже, гранична продуктивність зменшується зі 

збільшенням трудовитрат. 

Аналогічно можна розрахувати граничну фондовіддачу. Граничну 

фондовіддачу MQk знаходиться як похідна обсягу виробленого продукту Q за 

величиною витраченого капіталу K: 

 1-
K KAL

dK

)Kd(AL

dK

dQ
MQ 



  (2.13) 

 
2

2

2

К)1(AL
dK

Qd    (2.14) 

 0
dK

Qd
2

2

  (2.15) 

Друга похідна є від’ємною, отже, гранична фондовіддача зменшується зі 

збільшенням виробничого капіталу. 

Іншими словами, якщо MQK < 0або MQL < 0, то в компанії можуть відбутися 

організаційні зміни xoch : 

 0;MQx Koch   (2.16) 

 0.MQx Loch   (2.17) 
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Оскільки оптимальне використання факторів виробництва спрямоване на 

максимальне задоволення потреб покупця, то зміни в різних параметрах будуть 

відображатися на пропозиції споживчої цінності: 

 ).MQ,f(MQу LK1   (2.18) 

У такому разі 

 .хy och1  (2.19)           

Таким чином, на багатовимірному просторі ℝn  знайдеться хоча б одна точка 

x ∈ X така, що в момент часу t перетне бізнес-модель f: X → Y. 

Отже, задана гіпотеза призведе до того, що організаційні зміни зможуть 

впливати на бізнес-модель компанії, що може призвести до непередбачених 

подальших сценаріїв її функціонування. Для детальної наочності відобразимо 

викладені судження на рисунку 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Модель життєвого циклу компанії, яка проводить організаційні зміни, 

з урахуванням їх впливу на наявну бізнес-модель 

 

 Для оцінювання рівня впливу організаційних змін на бізнес-модель 

пропонується застосовувати коефіцієнт кореляції Спірмена [ 83], тому що цей метод 



56 

 

є непараметричним і застосовується з метою статистичного вивчення зв’язку між 

явищами. Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена також використовується для 

виявлення й оцінювання тісноти зв'язку між двома рядами порівнювальних 

кількісних показників: 

 ,
1)n(n

d6
1

2

2





 (2.20) 

де d − різниця між рангами за двома змінними; 

n − кількість ранжируваних ознак;  

 1;1 . 

 Якщо ρ < 0, то має місце зворотний зв'язок між величинами, якщо ρ > 0, то 

прямий зв'язок. Якщо коефіцієнт ρ = 0, то зв'язку між величинами майже немає. 

Для того щоб розрахувати коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, потрібно 

виокремити ознаки величин організаційних змін і бізнес-моделі. Ознаки 

організаційних змін формуємо на основі системи збалансованих показників [ 84]. 

Компонентам бізнес-моделі призначимо кількісні характеристики,  які можна 

застосовувати, як ознаки для ранжування.  Результати наведено в таблицях 2.1, 2.2.  

Далі необхідно визначити ранґи випадкових величин. Для цього застосуємо 

метод експертного оцінювання, а саме метод уподобань [ 85,  86]. Кожний експерт 

має розташувати запропоновані ознаки для організаційних змін і бізнес-моделі в 

порядку переваг. Унаслідок цього отримаємо дві табличні оцінки (таблиці 2.3, 2.4),  

де ija порядок уподобань ознак організаційних змін;  

ijb – порядок уподобань ознак бізнес-моделі; 

n1 x,...,x – ознаки організаційних змін; 

n1 у,...,у – ознаки бізнес-моделі; 

і – номер експерта, m ..., 1,i  .  

Далі визначимо узагальнену думку експертів – знаходимо середній ранґ jS : 
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   (2.21) 

де kjm
 
– кількість експертів, що оцінюють j-ту ознаку ( mmk  ); 

j – номер ознаки, n. ..., 1,j  

Середній ранґ jS визначимо для кожної ознаки. Чим менше величина jS , тим 

більшою є важливість цієї ознаки.  

Якщо потрібно визначити випадковість розподілу ранґів або узгодженість 

думок експертів, то визначають коефіцієнт конкордації   [ 87]. Для цього спочатку 

знаходять середній ранґ сукупності ознак: 
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  (2.22) 

 Розраховують відхилення jd середнього ранґу j-ї  ознаки від середнього рангу 

S : 

 jj SSd   (2.23) 

Кількість однакових ранґів, що призначили j-й ознаці, позначимо ,tq  а 

кількість груп однакових ранґів позначимо Q. Тоді коефіцієнт конкордації знайдемо 

за формулою: 
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 (2.24) 

 .)t(tT
Q

1q
q

3
qi 



  (2.25)  

При повній узгодженості думок експертів коефіцієнт конкордації   набуває 

значення 1, при повній розбіжності – 0. 



 

 

Таблиця 2.1 – Ознаки організаційних змін 

№ 

п/п 
Технологічні зміни Зміни продукту й послуги 

Зміни стратегії і 

структури 
Зміни культури 

1 Енергоємність 
Собівартість нового 

продукту 

Чистий прибуток 

компанії 
Витрати на підвищення кваліфікації персоналу 

2 Трудомісткість 
Обсяг продажів 

(прогнозований попит) 

Обсяг продажів 

продукції 

Витрати на розроблення й упровадження 

системи мотивації 

3 

Екологічність (мінімізація 

шкідливих викидів) і 

безпечність 

Тривалість розроблення 

концепції нового продукту 

й тестування 

Індекс задоволеності 

споживачів продукції 
Коефіцієнт «плинності» кадрів 

4 

Витрати на експлуатацію 

обладнання, вартість 

ремонтів і ТО 

Час на розроблення 

маркетингової стратегії 

Частка всіх витрат в 

обороті компанії 

Витрати на охорону праці, поліпшення умов 

праці й безпеки 

5 
Вартість і тривалість 

навчання персоналу 

Вартість і тривалість 

навчання персоналу 

Кількість 

номенклатурних позицій 

продукції 

Продуктивність персоналу 

6 

Тривалість придбання, 

монтування, налагодження 

устаткування 

Маркетингові витрати 
Ступінь збільшення сили 

бренду компанії 
Рівень задоволеності персоналу 

7 

Ступінь зменшення 

вартості ремонту 

обладнання 

Якість нового продукту 
Середній час 

виробничого циклу 

Залученість співробітників (кількість 

раціоналізаторських пропозицій, поданих 

співробітниками / середня кількість 

співробітників підприємства) 

8 
Якість продукту, що 

випускається 
Відсоток НДДКР 

Частка браку готової 

продукції 
Прибуток на одного співробітника 

9 Рівень автоматизації 

Відношення вартості 

виведення на ринок нових 

продуктів до обороту 

Виконання плану щодо 

вдосконалення продажів 

продукції 

Співвідношення обороту до фонду оплати 

праці 

10 

Ступінь зменшення 

термінів окупності 

модернізованого 

обладнання 

Частка прибутку від нових 

споживачів 

Кількість регіонів 

присутності 

Кількість співробітників 

 

 

 

5
8
 



 

Таблиця 2.2 – Ознаки бізнес-моделі 

№ 

п/п 

Пропозиція 

споживчої цінності 
Сегмент ринку 

Структура ланцюга 

створення цінності 

Модель отримання 

доходів і прибутку 
Конкурентні стратегії Стратегії зростання 

1 

Тривалість 

життєвого циклу 

продукту 

Кількісне 

оцінювання 

охоплення ринку 

Витрати на 

«вхідну» логістику 
Собівартість продукту Обсяг продажів за період 

Оцінювання ступеня 

досягнення 

стратегічних цілей 

2 

Оцінювання 

конкурентоспромож-

ності продукту 

Грошова віддача від 

кожного сегмента 

(кількісні показники 

продажів) 

Операційні витрати Очікуваний прибуток 
Обсяг продажів на одного 

працівника 

Оцінювання темпу 

зростання 

3 

Оцінювання новизни 

/ інноваційності 

продукту 

Оцінювання 

динаміки розвитку 

ринкового сегмента 

Витрати на 

«вихідну» логістику 
Термін окупності 

Частка ринку по основній 

продукції 

Оцінювання 

показників 

фінансової стійкості 

4 

Оцінювання вартості 

продукту для 

споживачів 

Місткість ринку 
Маркетингові 

витрати 

Ефективність 

використання основних 

засобів 

Кількість випущеної 

продукції на одного 

працівника 

Оцінювання 

соціально-

економічного стану 

співробітників 

5 
Оцінювання якості 

продукту 
Стабільність ринку 

Витрати на 

обслуговування 
Продуктивність праці 

Коефіцієнт 

конкурентоспроможності 

основної продукції 

Темп збільшення 

обсягу продажів 

6 Відсоток рівня браку Сезонність продажів 
Витрати на 

постачання 
Структура витрат 

Річний темп приросту 

реалізації 
Обсяг виробництва 

7 
Індекс задоволеності 

споживачів  

Витрати на канали 

продажів 

Витрати на 

розроблення 

технологій 

Ступінь зменшення 

витрат шляхом 

оптимізації процесів 

Відношення дивіденду на 

акцію до її ринкової ціни 

Оцінювання 

збалансованих 

показників 

8 Обсяг інвестицій 

Оцінювання 

пріоритетності 

сегментів ринку 

Витрати на 

управління 

людськими 

ресурсами 

Рівень ціни відносно до 

середньої по галузі 

Частка основних 

виробництв, що мають 

сертифікат на систему 

якості І СО 9000 

Частка експортної 

продукції в 

загальному обсязі 

випуску 

9 
Повернення 

інвестицій (ROI) 

Кількість компаній-

партнерів 

Витрати на 

підтримку 

інфраструктури 

Частка довгострокових 

кредитів у позикових 

коштах 

Зношення активної частини 

основних фондів 

Оцінювання 

«загроз» 

підприємства 

10 
Максимізація 

спектра пропозицій 

Кількість компаній- 

конкурентів 

Витрати на 

залучення 

партнерів 

Індекс задоволеності 

споживачів 

Частка НДДКР у 

загальному обсязі продажів 

Індекс задоволеності 

співробітників 

компанії 

5
9
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Таблиця 2.3 – Експертне оцінювання ознак організаційних змін 

Ознака 
Експерти 

1 2 … i  … m  

1х  
11a  

12a  … ia1  … i1a  

2х  
21a  

22a  … ia2  … i2a  

… … … … … … … 

jх  1ja  2ja  … jia  … jma  

… … … … … … … 

nх  
1na  

2na  … nja  … nma  

 

Таблиця 2.4  – Експертне оцінювання ознак бізнес-моделі 

Ознака 
Експерти 

1 2 … i  … m  

1у  11b  
12b  … i1b  … i1b  

2у  
21b  

22b  … i2b  … i2b  

… … … … … … … 

jу  1jb  2jb  … j ib  … jmb  

… … … … … … … 

nу  1nb  2nb  … njb  … nmb  

 

Визначення загальної компетентності усіх експертів можна виконати таким 

чином [ 88]: 

 ,n1,i,kxx
m

1j
jiji 



  (2.26) 

де ijx – результати оцінювання і-го об’єкту j-м експертом; 

jk – коефіцієнт компетентності j-го експерта; 



m

1j
j 1k . 

Групову оцінку для і-го об’єкта на t-му кроці на основі індивідуальних оцінок 

визначають так: 

 ,n1,i,kxx
m

1j
jiji 



  (2.27) 

При цьому коефіцієнт нормування 
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 3... 2, 1,t,xxd
n

1i

m

1j

t
iij

t 
 

 (2.28) 

Коефіцієнт компетентності j-го експерта на t-му кроці 
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  (2.29) 

 Початкові значення компетентності є однаковими: 
m

1
k0

j
 . Групові оцінки 

об’єктів першого наближення дорівнюють середнім арифметичним значенням 

оцінок експертів: 

 ;n 1,i,x
m

1
x

m

1j
ij

1
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 (2.30) 
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  (2.31) 

 Значення коефіцієнта першого наближення 

 .xx
d

1
k

n

1i

1
iij1

1
j 



  (2.32) 

Для діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель компанії 

розробимо метод, в основу якого покладемо типологію організаційних змін Р. Дафта 

[ 47] і шестикомпоненту бізнес-модель В. Котельникова (рисунок 2.3) [ 51]. 

Розроблений метод складається з таких етапів. 

Крок 1. Визначити тип організаційних змін, що впливають на бізнес-модель: 

технологічні зміни; зміни продукту або послуги; зміни стратегії і структури; зміни 

культури. Для цього застосовують типологію організаційних змін Р. Дафта. 

Крок 2. Визначити, на який компонент бізнес-моделі впливають організаційні 

зміни: структура ланцюжка створення цінності; сегмент ринку; конкурентні 

стратегії; пропозиція цінності; модель створення прибутку; стратегії зростання. Для 

цього за допомогою методу експертних оцінок встановлюють ранґи ознак 

організаційних змін та бізнес-моделі. Після чого розраховують коефіцієнт ранґової 

кореляції Спірмена. 
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Крок 3. Визначити, як управляти змінами в бізнес-моделі. Для цього на 

підставі отриманих на попередньому кроці компонентів, формують подальший 

сценарій управління змінами в бізнес-моделі. 

Крок 4. Прийняти рішення про авторизацію проекту.    

 

Рисунок 2.3 – Метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель 

 

Після оцінювання рівня впливу організаційних змін на бізнес-модель проект 

організаційних змін пропонується доповнити задачею оптимізації, яка зводиться до 

цільової функції максимізації сталого розвитку підприємства: 

 






n

1k k

kk max,
x

E
F  (2.26) 

де k - індекс впливу організаційних змін на бізнес-модель; 

kx - витрати на проведення організаційних змін; 

кЕ – ефект від організаційних змін. 

 .KЕ
m

1i
iк

i



  (2.27) 

Тут Ki – коефіцієнт динаміки i-го показника ефективності організаційних змін; 

μi  – питома вага, значчущість i-го показника ефективності. 
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де  ai  – фактичне значення i-го показника ефективності організації. a′i  – 

планове значення i-го показника ефективності організації після здійснення проекту 

організаційних змін. 

Отже, організаційні зміни можуть впливати на наявну бізнес-модель компанії. 

З допомогою розробленого методу можна проаналізувати ступінь тісноти між 

організаційними змінами й поточною бізнес-моделю компанії на основі коефіцієнта 

рангової кореляції. Такі дії спрямовані на формування подальшого сценарію 

розвитку проекту: якщо організаційні зміни виходять за межі наявної бізнес-моделі, 

то виникне потреба в управлінні змінами в бізнес-моделі.  

 

2.2 Розроблення моделі життєвого циклу проекту організаційних змін 

 

Одна з ключових неузгодженостей між управлінням проектами й управлінням 

змінами полягає у виборі фокуса, оскільки фахівці першої галузі застосовують 

технічні рішення, а другої – рішення через людський фактор. Відмінності цих двох 

підходів можна уявити за основними параметрами (таблиця 2.5) [ 89]. 

Таблиця 2.5 – Відмінності управління організаційними змінами від управління 

проектами 

Параметри 

змін 
Управління проектами Управління змінами 

Час 
Зменшення термінів 

упровадження 

Визначення мінімально допустимого 

терміну, необхідного для адаптації 

впровадження в організації 

Якість 

Суворе дотримання 

технології 

впровадження 

Урахування особливостей організації і 

хвильове впровадження за проміжними 

результатами 

Вартість Мінімізація витрат 
Вартість упровадження має забезпечити 

мінімізацію ризиків 
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Між галузями управління проектами й управління організаційними змінами 

існує кілька «конфліктів» [90]: 

– зміни як суть функціонування й розвитку систем (підприємств) являють 

собою змістовний аспект проектів, а самі проекти – формально-структурний вираз 

проведених змін, по суті – нова якість систем; 

– у стандартах управління проектами описуються процеси контролю змін, але 

в них мало говориться про здійснення змін; 

– існують обмеження щодо використання проектного підходу в управлінні 

змінами в методологічному плані; 

– якщо управління проектами – це завжди управління змінами, то управління 

змінами - це далеко не завжди управління проектами. 

Кожен проект бере свій початок в будуванні життєвого циклу, у тому числі й 

проекти організаційних змін. Тут будемо ґрунтуватися на стандарті PMBoK. Згідно з 

цим стандартом життєвий цикл проекту (Project Life Cycle) – набір зазвичай 

послідовних фаз проекту, кількість і склад яких визначається потребами управління 

проектом організацією, що бере участь у проекті [24]. Візуальне уявлення життєвого 

циклу проекту зображено на рисунку 2.4. 

Входи

Фази

Виходи

Результати 

поставки 

проекту

Початкова Проміжна Фінальна

Устав

Опис змісту 

Схвалення

Передача 

замовнику

Загальна ідея

Команда 

управління 

проектом

План

Базовий план

Прогрес

Приймання

Продукт

 

Рисунок 2.4 – Життєвий цикл проекту 
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Виходячи із цього означення й подання, розуміємо, що ініціатору проекту 

організаційних змін необхідно визначити входи й виходи для кожної фази, а також 

інструменти й методи, з допомогою яких буде здійснюватися перехід від однієї фази 

до іншої. Зазначимо, що під поняттям «вхід» розуміється будь-який елемент, як 

зовнішній, так і внутрішній, для проекту, який потрібно для процесу перед його 

початком. «Вихід» – продукт, результат або послуга, що виник унаслідок процесу. 

У першій фазі необхідно ідентифікувати проблему, яка породжує зміни (вхід). 

Інструменти й методи, які можуть застосовуватися, варіюються від експрес-аналізу 

до детального фінансово-економічного, інформаційно-технологічного, кадрово-

політичного, виробничо-технологічного та інших видів аналізу. Ключове завдання – 

обґрунтування необхідності реалізації проекту організаційних змін. На виході 

необхідно отримати «постанову» про реалізацію проекту, а також команду проекту. 

Вхід другої фази формується з виходу фази 1. На виході фази 2 необхідно 

отримати Статут проекту й попередній опис змісту проекту. Як інструменти й 

методи доцільно використати знання про організаційні зміни, а саме: 

– підходи й методики [ 30, 91]; 

– моделі [ 39,  40,  41,  44,  92,  93]; 

– класифікації [ 45,  48]; 

– типології [ 46,  47]. 

Постановку завдання для другої фази сформулюємо таким чином: з множини 

відомих моделей організаційних змін вибрати ту модель, що забезпечить найкращі 

оцінки відповідно до методу аналізу ієрархій [ 94].  

Мета завдання: прийняти рішення відносно моделі реалізації проекту 

організаційних змін. 

Критерії вибору: 

1) рівень відповідності моделі до типу змін; 

2) рівень опору персоналу; 

3) час реалізації проекту за вибраною моделлю; 

4) кількісна потреба в залученні команди проекту; 

5) складність моделі.  
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Як альтернативу вибору пропонуються: 

1) «Триступенева модель змін» – К. Левін; 

2) «Модель успішного проведення організаційних змін» – Л. Грейнер; 

3) «Фази запланованих змін» – Р. Баллок і Д. Баттен; 

4) «Модель узгодження» – Д. Надлер і М. Тушман; 

5) «Теорія Е і теорія О» – М. Бір та Н. Норіа; 

6) «Вісім кроків до змін Вашої організації» – Д. Коттер; 

7) «Модель ADKAR» – Д. Хайят; 

8) «Управління переходом – фазова модель» – У. Бриджес.  

Далі, згідно з методом аналізу ієрархій  визначають пріоритети всіх елементів 

ієрархії.  Для цього застосовують метод попарних порівнянь: 

 ,

1...а/11/a

............

а....11/a

а...а1

А

n21n

n212

n112





















  (2.29) 

де А – матриця попарних порівнянь; 

aij – довільний елемент матриці А, який відображає, у скільки разів вага 

об’єкта Аі більше за вагу об’єкта Аj. 

Наступний крок полягає в обчисленні вектора пріоритетів за матрицею А. Для 

цього потрібно обчислити множину власних векторів матриці, а потім 

нормалізувати результат, одержавши тим самим вектор пріоритетів. 

Спочатку знайдемо геометричне середнє в кожному рядку матриці А за 

формулою: 

 ,aа n

n

1k
iki 



  (2.30) 

де аі – рядок матриці А; 

n – кількість елементів рядка матриці А. 

Отриманий за формулою (2.30) стовпець нормалізуємо шляхом ділення 

кожного числа  аі  на суму А усіх чисел стовпця. Унаслідок цього отримаємо 

значення компонента вектора пріоритетів:  
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i   (2.31) 
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  (2.32) 

Далі знаходимо індекс узгодженості за формулою 

 ,
1n

n
ИС max




  (2.33) 

де max – максимальне власне значення матриці А, 

 ;ax
m

1i
imimax 



  (2.34)   

ima – елементи стовпця матриці А. 

Показник відношення узгодженості (ОС) характеризує узгодженість безлічі 

суб'єктивних оцінок, отриманих способом попарного порівняння й наведених у 

вигляді відношення переваги порівнюваних властивостей: 

 ,
СИ

ИС
ОС   (2.35) 

де СИ – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці розмірністю n 

(табличне значення). 

Взяте значення ОС ≤ 0,1. 

Таким чином, з допомогою методу аналізу ієрархій розв'язується задача 

вибору моделі реалізації проекту організаційних змін. 

Вхід третьої фази формується з виходу фази 2 і бізнес-моделі компанії. 

У третій фазі необхідно провести діагностику впливу організаційних змін на 

наявну бізнес-модель компанії. Для цього треба: 

– визначити який тип організаційних змін впливає на бізнес-модель; 

– визначити на який компонент бізнес-моделі впливають організаційні зміни; 

– визначити як управляти змінами в бізнес-моделі; 

– прийняти рішення про авторизацію проекту. 

На виході фази 3 отримаємо модифіковану бізнес-модель. 
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На вхід четвертої фази буде подаватися інформаційний опис нової бізнес-

моделі й попередній опис змісту проекту. На виході потрібно отримати план 

управління проектом організаційних змін, а також план управління змінами в бізнес-

моделі. 

Інструментами й методами є процеси в галузях знать управління, а саме: 

– план управління змістом; 

– ієрархічна структура робіт; 

– план управління розкладом; 

– план управління вартістю; 

– план управління вдосконаленням процесів; 

– план управління забезпеченням персоналом; 

– план управління комунікаціями; 

– план управління ризиками; 

– план управління поставками.  

Наступні фази життєвого циклу спрямовані на реалізацію плану управління 

проектом і його закриття.  

Для будування моделі життєвого циклу проекту застосуємо теорії категорій і 

функторів [ 95]. Узагальнену модель життєвого циклу проекту ОЗ наведемо у вигляді 

кортежу: 

 F R, P, D, I, C,LCpoch   (2.36) 

де C – множина процесів фази 0 (концепція); 

  n21 C,...,C,CС   (2.37) 

I – множина процесів фази 1(ініціація), 

  n21 I,...,I,II   (2.38) 

D – множина процесів фази 2 (діагностика впливу ОЗ на БМ), 

  ;D,...,D,DD n21  (2.39) 

P – множина процесів фази 3 (розроблення), 

  ;Р,...,Р,РР n21  (2.40) 

R – множина процесів фази 4 (реалізація), 
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                                                       ;R,...,R,RR n21  (2.41) 

CL – множина процесів фази 5 (закриття), 

  .CL,...,CL,CLLС n21  (2.42) 

При цьому повинні виконуватися такі обмеження: 

 pf RR   (2.43) 

 pf ТТ   (2.44) 

де fR  – фактичні ресурси, витрачені на проект; 

pR – заплановані ресурси на виконання проекту; 

fТ – фактичний час виконання проекту; 

pТ – запланований час виконання проекту. 

Для будування категорно-функторної моделі життєвого циклу проекту ОЗ 

уведемо такі категорії: 
СС – концепція, 

IC – ініціація, 
DC – діагностика впливу ОЗ на 

БМ, 
PC – розроблення,

RC – реалізація, 
CLC – закриття. 

 Тоді функтор зв’язку категорій концепції й ініціації матиме такий вигляд: 

 ,СС:F IСC
C

C

I   (2.45) 

функтор зв’язку категорій ініціації й діагностики впливу ОЗ на БМ: 

 ,СС:F DIC
C

I

D   (2.46) 

функтор зв’язку категорій діагностики впливу ОЗ на БМ та розробки: 

 ,СС:F PDC
C

D

P   (2.47) 

функтор зв’язку категорій розробки та реалізації:  

 ,СС:F RPC
C

P

R   (2.48) 

          функтор зв’язку категорій реалізації та закриття:  

 .СС:F CLRC
C

R

CL   (2.49) 

 Застосовуючи впровадженні категорії й функтори, отримаємо узагальнену 

модель життєвого циклу проекту організаційних змін у такому вигляді: 

 .F,F,F,F,F,C,C,C,С,C,CLC
R

CL

P

R

D

P

I

D

C

I

С
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C
C

C
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C
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C
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poch   (2.50) 
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 Подання моделі життєвого циклу проекту ОЗ у наведеному вище вигляді 

надає докладний опис взаємозв’язку й взаємовідносин між усіма завданнями 

проекту, що зі свого боку впливає на кінцевий результат проекту. Схематичне 

відображення запропонованої моделі показано на рисунку 2.5. 

Якщо життєвий цикл проекту ОЗ має декілька альтернатив, то вибір можна 

виконувати на основі ефективності різних варіантів, які залежать від часу реалізації 

проекту, витрат і доходу [ 96]: 

 I),C,f(T,ELC   (2.51) 

де LCE – ефективність життєвого циклу;   

Т – час виконання проекту;  

С – витрати на реалізацію проекту;  

І – дохід від виконання проекту.  
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Рисунок 2.5 – Модель життєвого циклу проекту організаційних змін 
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 При цьому функція доходу матиме вигляд f(t)I  , а функція витрат (t)C  , 

які визначено на часовому відрізку життєвого циклу проекту,  T0,t . 

 Ефективність життєвого циклу проекту можна розрахувати як різницю між 

доходом і витратами за весь період життєвого циклу: 

 .Тt,t;(t)dt-f(t)dtE
k

i

t

t

ki

T

0

LC     (2.52) 

 

2.3 Структурні моделі процесу ініціації проекту 

 

У найбільш відомих стандартах і підходах щодо управління проектами 

PMBоK [ 24], P2M [ 97], TenStep [ 98], PRINCE2 [ 99], SCRUM [ 100], ICB - IPMA 

Competence Baseline [ 101], поняття «бізнес-модель» не використовується і не 

розглядається. Водночас для проектів у сфері інформаційних технологій і розвитку 

бізнесу актуальним є управління вимогами й бізнес-аналіз, методологію якого 

описано в BABоK (Business Analysis Body Of Knowledge) [ 102], у якому чітко 

вказано, що бізнес-модель визначає майбутнє, і проект повинен забезпечувати 

послідовність і узгодженість бізнес-моделей підприємства. Тому виникає 

суперечність: з одного боку, у методології управління вимогами передбачається, що 

поточна й цільова бізнес-модель має бути ідентифікованою, що необхідно оцінити 

вплив різних рішень на бізнес, а з іншого – бізнес-моделі як поняття і як об'єкту 

впливу / створення або як продукт проекту немає в стандартах управління 

проектами. 

Відповідно до стандарту PMBoK управління проектами містить п’ять груп, а 

саме: ініціація, планування, виконання, моніторинг та управління, завершення [ 24]. 

Для того щоб визначити місце бізнес-моделі як об'єкта створення / 

трансформації, спочатку ідентифікуємо процес управління проектом, у якому на 

практиці учасники проекту згадують бізнес-модель. Це – процес ініціації проекту. 

Уявімо модель процесу ініціації проекту «як є» на теоретико-множинному рівні з 

допомогою методології IDEF0 на основі робіт [ 103,  104]. 
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У загальному вигляді модель IDEF0 матиме таке визначення: 

 L),A,(F,G   (2.53) 

де F – кінцева непорожня множина функцій, що мають назву «вершини графа 

G»; 

L – множина об’єктів, що називають мітками графу G; 

A – множина стрілок, які називають дугами графа G. 

 A,aO)M,C,(I,A   (2.54) 

де I – кінцева множина дуг, що називають входами, )i ...,i ,(iI m21 ; 

C – кінцева множина дуг, що називають управлінням, )c ...,c ,(cC k21 ; 

M – кінцева множина дуг, що називають механізмами, )m ...,m ,(mM j21 ; 

O – кінцева множина дуг, що називають виходами )o ...,o ,(oO p21 , при 

цьому m, k, j, p – кількість елементів. 

Функція виходів φ, яка формується під час трансформації вхідної інформації в 

вихідну: 

 O,CI:   (2.55) 

Команда, перед якою постає завдання розвитку підприємства, на початковому 

етапі знаходить бізнес-модель, у межах якої буде реалізовано проект, і після 

переходить до груп процесів управління. Іншими словами у цьому випадку згідно з 

наведеними визначеннями множину входів моделі «як є» можна подати так: 

  ,i,...,iI 51asis   (2.56) 

де 1i – вхідна інформація завдання розвитку підприємства (наприклад, вимоги 

замовника); 

2i – вхідна інформація для побудови бізнес-моделі (наприклад технічне 

завдання); 

3i – вхідна інформація для етапу ініціації проекту (формалізована бізнес-

модель); 

54 i,i  – вхідна інформація для етапу розроблення плану управління проектом 

(Статут, попередній опис змісту проекту відповідно). 
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Множину виходів моделі «як є» подамо в такому вигляді: 

  ,о,...,оО 51asis   (2.57) 

 де 545342312 о;оi;оi;оi;оi  – вихідна інформація етапу розроблення 

плану управління проектом.  

Схематичне подання моделі «як є» зображено на рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Модель «як є» 

 

Однак у цьому випадку управління буде побудовано таким чином, щоб 

повністю відповідати прийнятій бізнес-моделі. Тому пропонується будувати бізнес-

модель під час ініціації проекту розвитку підприємства, а саме після отримання 

Статуту проекту і попереднього опису змісту (оскільки саме ці документи 

авторизують проект) з метою отримання більш ефективного й життєздатного 

рішення. У такому випадку бізнес-модель є не вхідною інформацією для етапу 

ініціації проекту, а входом етапу розроблення плану проекту, тобто бізнес-модель 

стає частиною проекту. Тоді множина входів моделі «як треба» матиме вигляд 

  ,i,...,iI 51tobe   (2.58) 

 де 1i  – вхідна інформація завдання розвитку підприємства (наприклад, вимоги 

замовника); 

 2i – вхідна інформація для етапу ініціації проекту (технічне завдання); 
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 543 i,i,i – вхідна інформація для етапу розроблення плану управління проектом 

(Статут, попередній опис змісту проекту, формалізована бізнес-модель відповідно). 

  ,о,...,оО 51tobe   (2.59) 

де 545342312 о;оi;оi;оi;оi  - вихідна інформація етапу розробки плану 

управління проектом.  

Схематичне подання моделі «як треба» зображено на рисунку 2.7.  
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Рисунок 2.7 – Модель «Як треба» 

 

З огляду на запропоновану модель «як треба», діаграму залежностей процесів 

для управління інтеграцією проекту можна доповнити (рисунок 2.8). 

Ініціація проекту

Розроблення Уставу проекту

Розроблення попереднього опису змісту проекту

Будування бізнес-моделі

Розроблення плану управління проектом
 

Рисунок 2.8 – Упровадження бізнес-моделі в процес ініціації проекту 
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Тоді модель ініціації  проекту матиме такий вигляд, як показано на рисунку 

2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Модифікована модель ініціації проекту 

 

Протягом останніх десятиліть бізнес-моделі зазнають істотних змін. Власники 

компаній і менеджери все частіше й частіше стикаються з необхідністю модифікації 

раніше прийнятої моделі бізнесу. Пояснюється це стрімкими змінами середовища 

функціонування підприємств. 

Незважаючи на те, що сьогодні бізнес-модель є не до кінця вивченою областю 

досліджень, учені й підприємці вважають, що саме життєздатна бізнес-модель є 

запорукою успіху. Тому перед науковим середовищем постає актуальне й 

пріоритетне завдання – розвиток методології аналізу й планування діяльності 

підприємства з урахуванням концепції бізнес-моделей. 

Згідно з визначенням PMBoK [ 24], проект – це тимчасове підприємство, 

призначене для створення унікальних продуктів, послуг або результатів. Саме 

бізнес-модель створює унікальність в проекті, тому це поняття має враховуватися в 

групі процесів управління проектами. 
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Висновки до розділу 2 

У цьому розділі на основі теоретичних відомостей про організаційні зміни 

вирішувалося завдання оцінювання рівня впливу організаційних змін на бізнес-

модель. Для цього було висунуто гіпотезу про те, що організаційні зміни є 

невід'ємним елементом життєвого циклу компанії, яка прагне до циклічної формі 

діяльності. Дослідження показали безпосередній взаємозв'язок між організаційними 

змінами й бізнес-моделлю компанії. Тому розроблено метод діагностики впливу 

організаційних змін на бізнес-модель, заснований на комплексуванні типології 

організаційних змін і методу побудови бізнес-моделі, який на відміну від існуючих 

методів дає змогу виявити роботи, необхідні для інтеграції проекту та його 

результатів в поточну діяльність, що дозволяє зменшити вплив неповноти 

інформації відносно продукту проекту. 

У таблиці 1.3 відображено, що групи процесів управління проектами й групи 

процесів в області знань, які запропоновано в стандарті PMBoK,  неповністю 

покривають потребу методологічного забезпечення проектів організаційних змін. 

Тому удосконалено модель життєвого циклу проекту організаційних змін шляхом 

використання класифікацій і типологій організаційних змін у новій якості, а саме 

інструментів і методів фаз життєвого циклу, що дає змогу сформувати попередній 

опис змісту проекту. Основу розробленої моделі становить модель життєвого циклу 

проекту, яку наведено в стандарті PMBoK.   Модель відрізняється від наявних тим, 

що її доповнено фазою діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель. 

Пропонується також раніше відомі моделі, методи й підходи до управління змінами 

використовувати як інструмент реалізації фази ініціації. Вихід фази 3 – розроблення 

плану проекту – доповнено планом управління змінами в бізнес-моделі. 

Для отримання більш ефективного й життєздатного рішення щодо цільової 

бізнес-моделі пропонується модель ініціації проекту доповнити елементом 

побудови бізнес-моделі.   

Основні результати розділу опубліковано в роботах [3, 5, 6, 11, 12].   
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТОМ 

ПРОЕКТУ 

 

3.1 Проекти організаційних змін, що потребують інноваційного рішення 

 

У розділі 1.4 зазначалося, що проекти організаційних змін спрямовані на 

розвиток підприємства. Поштовх для такого типу проектів може бути різним: від 

незадовільного стану основних показників діяльності підприємства, до виходу 

підприємства на новий рівень у ланцюгу створення цінності. Детально про 

вмотивованість підприємців до проектів розвитку викладено в роботі [ 50].  

Одним із найскладніших типів проектів організаційних змін є проекти, у яких 

використання вже існуючого/відомого рішення неможливо. Наприклад, 

підприємство, що випускає продукт А, стикається з інновацією конкурентів, 

унаслідок чого продукт А більше не приваблює споживачів, тобто життєвий цикл 

продукту завершено. Керівники/топ-менеджери повинні прийняти рішення, як 

відновити життєздатність продукту А або віднайти новий.  

Інший приклад: відбулася зміна в законодавчому регулюванні. Згідно з 

новими вимогами промислове підприємство повинно зменшити кількість викидів 

забруднювальних речовин. Отже, діяльність підприємства залежить від того, чи 

буде знайдено відповідне технічне рішення.  

У наведених прикладах перед керівництвом постає завдання, яке потребує 

радикально нового, інноваційного рішення. Слід зазначити, що інноваційні проекти 

класифікуються як найбільш ризиковані з огляду на інвестиційну привабливість. Це 

обумовлено тим, що очікуваний результат планується в умовах підвищеної 

невизначеності й має прогнозований характер, що зі свого боку є перешкодою для 

залучення фінансів. Розвиток інноваційних проектів на наявних виробничих 

підприємствах доцільно здійснювати з допомогою проектного підходу, який дає 

змогу конкретизувати цілі науково-технічного розвитку підприємства в кількісних і 

якісних показниках, сформувати конкретний механізм управління інноваціями, 

раціонально й збалансовано розподіляти ресурси. Однак результативність 
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запропонованого підходу залежить від адаптації зовнішнього й внутрішнього 

середовищ реалізації проектів. 

На основі дослідження, яке наведено у розділі 1.5, пропонується розробити 

метод підтримки інновацій, за допомогою якого можна спланувати управління 

змістом проекту, якщо доступні засоби та  рішення не забезпечують досягнення 

мети проекту організаційних змін 

Початковий крок методу – це створення нормативно-правової бази, на основі 

якої може існувати інноваційна екосистема. Для того щоб удосконалити чинне 

законодавство й усунути всі недоліки, необхідно співпрацювати з усіма 

зацікавленими сторонами з метою різнобічної ідентифікації проблематики й 

виявлення релевантних рішень. 

Паралельним етапом має бути міжнародне співробітництво. Запозичення 

досвіду країн, які мають високу компетенцію у питанні становлення й розвитку 

високих технологій, допоможе як у створенні прозорого й відповідного 

законодавства, так і в наступних етапах функціонування інноваційного розвитку 

держави. Крім цього, отримають розвиток міжнародні комунікації. 

Другим кроком методу є колаборація дослідного й підприємницького 

середовища. Цей етап розглянемо з двох сторін. Перше, на чому слід акцентувати 

увагу, – це те, що основою будь-якого інноваційного рішення є безпосередньо ідея, 

витоки якої знаходяться або в НДДКР, університетах, або ж виходять від 

незалежних осіб. А ось для реалізації ідеї необхідні знання в різних областях, якими 

підприємець може не володіти. Саме спільна робота дослідників різного середовища 

допоможе максимально професійно підійти до реалізації проекту. 

З іншого боку, наявності ідеї і знань недостатньо, тому що вже на ранніх 

етапах реалізації проекту виникне необхідність у консорціумі, до якого потрібно 

залучити учасників з необхідними компетенціями. Таким чином, отримаємо ядро із 

зацікавлених сторін, що фактично є носіями компетенцій, яких немає у замовника 

проекту, але які є необхідними для реалізації. 
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Виходом перших двох етапів є ідея або ідея, для реалізації якої, створено 

проектну команду. І в першому, і в другому випадку ідея має отримати свій 

розвиток. Подальший сценарій може мати кілька варіацій. 

У першому випадку команда проекту може вдатися виключно до пошуку 

інвестицій, і в разі отримання фінансування перейти самостійно до наступного 

етапу. 

Другий сценарій – звернутися за допомогою до менторів з метою отримання 

професійної підтримки. 

Третій сценарій – помістити ідею в акселератор/інкубатор, отримати знання, 

створити й перевірити свою бізнес-модель, спробувати залучити інвестора й т. д. 

Описані сценарії можуть існувати як кожен окремо, так і комплексно. На 

виході третього етапу метода проект повинен отримати свою бізнес-модель. 

Далі необхідно переходити до етапів життєвого циклу стартап-проекту (пошук 

– розвиток – зростання), комбінуючи за необхідності цей процес своєчасним 

залученням інвестицій.  

Таким чином, отримаємо метод підтримки інновацій, схему якого зображено 

на рисунку 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Метод підтримки інновацій 
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Для випадків, коли проект організаційних змін, що потребує інноваційного 

рішення, має декілька альтернатив, критеріями вибору можуть виступати показники 

ефективності інвестиційних проектів, а саме: NPV, PI, IRR, WACC, MIRR, PP, ARR, 

BEPA. Розглянемо ці показники більш детально. 

NPV (Net Present Value) – чистий приведений ефект – заснований на 

визначенні загальної накопиченої величини дисконтованих доходів [ 105]: 

 ,IC
r)  (1

P
NPV

k
k

k 


   (3.1) 

де kP  грошові надходження, що генеруються інноваційним проектом в році 

k; 

IC – величина первинних інвестицій; 

r – коефіцієнт дисконтування. 

 Якщо 0,  NPV  то інноваційний проект варто прийняти;  

якщо 0,  NPV  то інноваційний проект відхиляється;  

якщо 0,  NPV  то проект ні прибутковий, ні збитковий. 

PI  (Profitability Index) – індекс рентабельності інвестицій – розраховується як 

відношення суми дисконтованих грошових потоків до початкових інвестицій [ 105]: 

 ,IC:
r)  (1
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  (3.2)  

Якщо 1,   PI  то інноваційний проект варто прийняти;  

якщо 1,  PI  то інноваційний проект відхиляється;  

якщо 0,  PI  то проект ні прибутковий, ні збитковий. 

IRR  (Internal rate of return) – внутрішня ставка прибутковості проекту являє 

собою ставку дисконту, що прирівнює суму наведених доходів від проекту до 

величини інвестицій (витрат). Внутрішня ставка прибутковості проекту забезпечує 

нульове значення чистої поточної вартості доходів. Оцінка інвестиційних проектів 

за допомогою IRR заснована на визначенні максимальної величини ставки дисконту, 

при якій проекти залишаться беззбитковими [ 105]: 

 0. f(r)  NPVкому я рип r,  IRR   (3.3) 
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 Якщо позначити 0CF  IC , то IRR  знаходиться із рівняння [ 105]: 

 





n
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k

k .0
)IRR1(

CF
 (3.4) 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) – середньозважена ціна капіталу 

розраховується за формулою [ 105]: 

 



n

1j
jj де,dK  WACC  (3.5) 

jK  – ціна j-го джерела коштів; 

jd  – питома вага j-го джерела коштів у загальній їх сумі. 

MIRR – це модифікована внутрішня норма прибутку. Алгоритм розрахунку 

передбачає виконання кількох процедур. Перш за все розраховуються сумарна 

дисконтована вартість усіх відтоків і сумарна нарощена вартість усіх притоків, 

причому, і дисконтування і нарощування здійснюються за ціною джерела 

фінансування проекту. Нарощена вартість притоків називається термінальною 

вартістю. Далі визначається величина дисконту, яка зрівнює сумарну наведену 

вартість відтоків і термінальну вартість, який в даному випадку якраз і є MIRR 

[ 105]: 
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  (3.7) 

де iOF  – відтік грошових коштів у i-му періоді (за абсолютною величиною); 

iIF  – приток грошових коштів у i-му періоді; 

r – ціна джерела фінансування даного проекту; 

n – тривалість проекту. 
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PP (payback period) – термін окупності інвестицій передбачає тимчасової 

упорядкованості грошових надходжень. Алгоритм розрахунку терміну окупності 

(РР) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестицій. 

Якщо доход розподілений по роках рівномірно, то термін окупності розраховується 

розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовленого ним. 

При отриманні дробового числа воно округляється в бік збільшення до найближчого 

цілого. Якщо прибуток розподілено нерівномірно, то термін окупності 

розраховується прямим підрахунком числа років, протягом яких інвестиції будуть 

погашені кумулятивним доходом [ 105]: 

  n,min   PP  при якому 



n

1k
k  IC.  P  (3.8) 

ARR – коефіцієнт ефективності інвестицій розраховується за формулою [ 105]: 
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   (3.9) 

де  PN – середньорічна величина прибутку; 

RV – ліквідаційна вартість. 

BEPA – Break-Even Point Analysis – аналіз точки беззбитковості – полягає в 

визначеності такого критичного об’сягу продажів, при котрому виручка від 

реалізації продукції сягає валових витрат [ 105]: 

 ,
AVC - P

FC
Q*   (3.10) 

де *Q – критичний обсягу продажів; 

FC  – постійні витрати, розмір котрих не залежить від зростання обсягу 

виробництва продукції; 

P – вартість одиниці продукції; 

AVC  – середні змінні витрати одиниці продукції. 

Отже, в проектах організаційних змін, які потребують радикально нового 

рішення, керівникам підприємств пропонується застосовувати метод підтримки 

інновацій. Розроблений метод дає змогу спланувати управління змістом проекту для 
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випадків, коли реалізація проекту організаційних змін неможлива існуючими 

засобами і необхідно розробити нове рішення. 

 

3.2 Необхідність і достатність методу опису бізнес-моделі 

 

У розділі 2.3 обґрунтовано необхідність упровадження елемента побудови 

бізнес-моделі на етапі ініціації проекту. Для демонстрації методу опису бізнес-

моделі й застосовування його при ініціації проекту пропонується розглянути один із 

відомих методів на практиці, а саме метод Олександра Остервальдера і його 

«Шаблон бізнес-моделі» [ 55] на прикладі реальної компанії.  

Як фокус-компанію розглянемо АТ «Альпсервіс». Ця компанія спеціалізується 

на висотних роботах із застосуванням техніки альпінізму. Основними напрямком 

діяльності є механізований ремонт і антикорозійний захист споруд. 

Перший блок шаблону має назву «Споживчі сегменти» (далі СС). У цьому 

блоці необхідно виокремити ключових клієнтів компанії, розставити пріоритети 

серед споживачів, а також відповісти на два запитання [ 55]: для кого компанія 

створює ціннісну пропозицію і які клієнти є більш важливими? 

Основним споживчим сегментом «Альпсервіс» є держава, тобто державні 

структури, які відповідають за збереження, реконструкцію і функціональний стан 

мостів, шляхопроводів, веж і т. д. 

Другим пріоритетним споживачем для компанії є приватні особи або 

організації, які мають потребу в висотних роботах. 

З огляду на специфіку компанії можна стверджувати, що для неї є 

характерною бізнес-модель нішевого ринку, тобто АТ «Альпсервіс» безпосередньо 

залежить від державного плану будівництва/реконструкції і, як наслідок, 

фінансування. Таку ж особливість можна простежити й у приватних осіб. 

Другий блок шаблону «Ціннісні пропозиції» (далі ЦП). Цей блок спрямовано 

на те, щоб поглянути на компанію очима клієнта й зрозуміти, чому споживач 

повинен вибрати саме Вашу компанію, які «блага» Ви можете надати на відміну від 
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фірм, що конкурують. Іншими словами, цей блок підкреслює «ексклюзивність» 

пропозицій компанії для своїх клієнтів. 

Ціннісна пропозиції АТ «Альпсервіс» – це високоякісні послуги у сфері 

промислового альпінізму. Перевага цієї компанії – це 10-річний досвід робіт, 

наявність власних виробничих потужностей і, звичайно ж, людські ресурси –

висококваліфіковані фахівці в цій області. 

Канали збуту (КЗ) – третій блок шаблону, який призначено для опису 

комунікації компанії зі споживчим сегментом, а також методів і засобів донесення 

ціннісних пропозицій кінцевому покупцеві. Результатом «зарисування» цього блоку 

має бути фіксація ланцюжка взаємодії: ЦП → КЗ → СС. 

КЗ, які пропонує О. Остервальдер, є не зовсім адаптованими до специфіки 

«Альпсервіс». Обґрунтуванням цього твердження є те, що ця компанія не вдається 

до послуг торгових агентів, не продає свої послуги через інтернет або 

фірмові/партнерські магазини і, очевидно, не вдається до оптових продажів. Однак 

при цьому можна також стверджувати, що організація вдається до змішаних каналів 

збуту. Спробуємо це відобразити з допомогою етапів просування товарів до 

споживача [ 55]. 

1. Фокус-компанія, що розглядається, об'єднує в своїй діяльності три етапи 

просування, а саме інформаційний, продажний етапи й етап доставки. Іншими 

словами, одні і ті самі кроки організація робить для підвищення обізнаності клієнтів 

про свої послуги (інформаційний етап), тими ж методами надає можливість 

придбання своїх послуг (продажний етап) і доставляє споживачам свою ЦП. Цей 

етап реалізується завдяки таким діям: 

– участь у тендерах і конкурсних торгах; 

– підтримка дружніх і партнерських стосунків з аналогічними будівельними 

організаціями з метою залучення субпідряду; 

– наявність власного інтернет-сайта, завдяки якому гіпотетичні клієнти 

можуть отримати детальну інформацію про можливості компанії. 

2. Оцінний етап. «Альпсервіс» – дуже відкрита компанія, яка завжди схильна 

до діалогу зі споживачем. Оцінити ЦП споживач може завдяки обізнаності з 
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виробничими потужностями компанії, вивченню кваліфікацій фахівців, а також 

документальними/фото звітам про виконані роботи організації і рекомендаціям 

замовників. 

3. Післяпродажний етап АТ «Альпсервіс» полягає в наданні гарантій на свої 

роботи, тобто в кожному конкретному договорі невід'ємним пунктом є гарантійні 

умови. В узагальненому вигляді у цьому пункті договору прописано, що компанія 

несе відповідальність за надані послуги і в разі виявлення браку зобов'язується його 

усунути за свої кошти. 

У четвертому блоці описуються взаємовідносини з клієнтами (ВК). Якщо 

дотримуватися типів ВК, які пропонує О. Остервальдер, то для «Альпсервіс» 

максимально годиться тип «Персональна підтримка». Як вже говорилося раніше, 

організація є досить відкритою для своїх клієнтів. Так, компанія в більшості 

випадків має змогу проведення попереднього огляду об'єктів, на яких планується 

проведення робіт, написання дефектних актів і складання первинної кошторисної 

документації. Фахівці організації також можуть запропонувати замовнику технічні 

рішення проблем, об'єктивно оцінити майбутні труднощі в роботі (наприклад, 

утруднений доступ до місця виконання робіт), порекомендувати найбільш придатні 

матеріали для кожного конкретного об'єкта і т. д. і т. ін. 

П'ятий блок – потоки надходження доходів (ПД). У цьому блоці шаблону 

бізнес-моделі робиться наголос на матеріальний прибуток. 

В «Альпсервіс» існує один ПД – це дохід від разових угод, а ось механізм 

ціноутворення варіюється. У разі договірних відносин з приватною особою ціна 

узгоджується таким чином, щоб максимально були задоволеними обидві сторони. 

Якщо ж організація бере участь в конкурсних торгах, то вона сама формує 

договірну ціну, намагаючись одержати найбільш комфортні й фінансово вигідні для 

себе умови, але при цьому враховує, що пропозиції конкурентів можуть бути 

нижчими, що гарантує перемогу на торгах. 

Ціна на послуги організації також безпосередньо залежить від термінів і 

ресурсів. Якщо, наприклад, замовник надає свої матеріали для виконання робіт або 

ж віддає перевагу якимось конкретним торговим маркам, то, звичайно, договірна 
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ціна буде змінюватися. Аналогічною є ситуація і з термінами виконання робіт: чим 

жорсткіше тимчасові межі, тим дорожче коштує робота. 

Ключові ресурси (КР) – шостий блок Шаблону. У цьому блоці найбільш 

детально описуються з’єднувальні ланки між усіма попередніми блоками. Очевидно, 

що ні один вид діяльності не буде життєздатним без ресурсів. О. Остервальдер 

вирізняє чотири типи КР [ 55]: матеріальні, фінансові, інтелектуальні, людські. 

Бізнес-модель «Альпсервіс» містить всі перелічені типи ресурсів. Розглянемо 

їх більш детально. 

Як було зазначено раніше, фокус-компанія має власне обладнання, 

спеціалізовані будівельні машини й механізми, транспортні засоби тощо, які є 

невід'ємною частиною виробничого процесу. Для надання послуг компанія також 

має потребу в різних будівельних матеріалах (наприклад, лакофарбові, абразивні 

матеріали, ПММ і т. д.), які придбаваються у відповідних постачальників. Саме ці 

виробничі потужності є матеріальними ресурсами фірми. 

Очевидно, що тримання власного автопарку й спеціального 

устаткування/техніки, а також придбання різних будівельних матеріалів потребує 

чималих фінансових вкладень і, як наслідок, організація повинна мати постійні 

витрати. 

Інтелектуальні ресурси також є у виробничому процесі «Альпсервіс». Так, 

наприклад, для вирішення різних технологічних і матеріалознавчих завдань 

компанія співпрацює з провідними фахівцями київських НДІБВ і НДІБК, 

Харківського ПромбудНДІпроекту, Львівського фізико-механічного інституту ім. 

Карпенка та іншими організаціями. 

Невід'ємною частиною функціонування «Альпсервіс» також є людські 

ресурси. Адже за відсутності належних фахівців усі перелічені вище й обґрунтовані 

ресурси будуть просто не потрібні. Ураховуючи специфіку компанії, доречно 

зробити наголос на тому, що пул людських ресурсів складається насамперед з 

людей, які мають допуск до висотних і верхолазних робіт, а потім вже є фахівцями 

конкретних професій (маляри, піскострумники, коригувальники й т. д.). 
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У сьомому блоціі описується ключові види діяльності (далі КД). Якщо 

відштовхуватися від судження, що КР – це з’єднані ланки, то КД – це фактичні дії, 

які організація виконує для функціонування своєї бізнес-моделі. 

Автор Шаблону наводить три КД: виробництво, вирішення проблем, 

платформи/мережі [ 55]. Однак для фокус-компанії, на базі якої виконувалося це 

дослідження, така класифікація КД є досить стислою. У разі договірних відносин з 

приватними особами «Альпсервіс» є постачальником послуг, і в цьому випадку 

годиться класифікація «Вирішення проблем». 

Однак будучи підрядниками будівництва державної структури, організація в 

більшості випадків не вносить ніяких особистих правок або рекомендацій, оскільки 

роботи проводяться в межах проектної документації. Іншими словами, з одного 

боку, організація як і раніше надає послуги, але при цьому вона є більше 

«операціоністом», якому спочатку задано умови виконання робіт. Тому 

стверджувати, що в цьому випадку годиться класифікація КД «Вирішення проблем» 

є некоректним, дві інші класифікації, що залишилися, не можна застосовувати за 

своїм змістом. 

Ключові партнери (КП) – восьмий блок. Діяльність будь-якої компанії 

більшою чи меншою мірою, пов'язана з постачальниками й партнерами. Як 

вибудовувати такі відносини, організація вирішує самостійно, виходячи зі своїх 

внутрішньополітичних переконань і правил. Однак правильно розставлена 

пріоритетність таких зв'язків є необхідною для життєздатної бізнес-моделі. 

О. Остервальдер у цьому блоці наводить три основні мотивації створення 

партнерських відносин [ 55]: оптимізація й економія у сфері виробництва; 

зменшення ризику й невизначеності; поставка ресурсів і спільна діяльність. 

У практичному застосуванні для організації «Альпсервіс» пов'яжемо КР з КП 

таблиця 3.1. 

Таблица 3.1 – Взаємозв’язок ключових ресурсів і ключових партнерів 

Тип ресурсів Ключові партнери 

Матеріальні 

Постачальники матеріалів/сировини 

Послуги сторонніх організацій з ремонту машин і механізмів Постачання 

запасних частин 
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Закінчення таблиці 3.1 

Фінансові 
Замовники; 

Оборотні кошти організації 

Інтелектуальні 
НДІБВ, НДІБК, Харківський ПромбудНДІпроект, Львівський фізико-

механічний інститут ім. Карпенка. 

Людські Сайти пошуку роботи; газети з оголошеннями; біржа праці. 

 

Завершальний, дев'ятий блок – структура витрат (СВ) фокусується на 

основних витратах, яких компанія зазнає під час функціонування бізнес-моделі. 

О. Остервальдер стверджує, що виробничі компанії зазнають великих 

фіксованих витрат [ 55]. Стосовно «Альпсервіс» це твердження є вкрай точним. 

Витрати, пов'язані з утриманням власної виробничої бази, орендою офісних 

приміщень, заробітною платою працівників, оплатою послуг сторонніх організацій і 

т. д., істотно впливають на фінансове становище компанії. 

Витрати на сировину й матеріали мають змінний характер, тому що пов'язані 

безпосередньо з обсягами робіт, але є істотною витратною частиною фірми. 

Візуалізуємо описані структурні блоки бізнес-моделі АТ «Альпсервіс» на 

рисунку 3.2. 

Ціннісна 

пропозиція

Послуги у сфері 

промислового 

альпінізму

Ключові 

партнери

Постачальники 

матеріалів / 

сировини / запасних 

частин;

Послуги сторонніх 

організацій з 

ремонту машин і 

механізмів

Замовники

Сайти пошуку 

роботи

Газети з 

оголошеннями

Біржа праці

НДІБВ

НДІБК

Харківський 

ПромбудНДІпроект

Львівський фізико-

механічний 

інститут ім. 

Карпенка.

Споживчі 

сегменти

Державні 

структури

Приватні особи / 

організації

Ключові види 

діяльності

Виконання робіт 

із застосуванням 

техніки 

промислового 

альпінізму

Ключові 

ресурси

Машини й 

механізми, 

сировина й 

матеріали

Оборотні кошти

НДІ та проектні 

інститути

Пул людських 

ресурсів

Канали збуту

Участь у 

тендерах аьо 

конкурсних 

торгах

Інтернет-ресурси

Компанії-

партнери

Взаємовідносин

и з клієнтами

Персональна 

підтримка

Структура витрат 

Загальновиробничі й адміністративні витрати

Сировина й матеріали

Потоки надходження доходів

Доходи від разових угод

 

Рисунок 3.2 – Шаблон бізнес моделі АТ «Альпсервіс» 
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Після складання шаблону можна проаналізувати бізнес-модель підприємства. 

Перший недолік існуючої бізнес-моделі «Альпсервіс» – це неявно виявлений 

споживчий сегмент, тобто в цьому блоці немає конкретики й стабільності, але ж 

першочергове завдання будь-якої організації – знайти свого покупця. Канали збуту 

мають виглял обмежений і вразливий. Немає чіткого виходу на кінцевого клієнта. І 

не один з існуючих каналів не дає впевненості в тому, що ціннісну пропозицію буде 

доставлено до споживчого сегмента. Потоки надходження доходів свідчать про те, 

що у фірми немає стабільного доходу, тоді як структура витрат констатує наявність 

фіксованих витрат, тобто за відсутності угод постійні витрати немає чим покривати. 

Інші шість блоків мають досить переконливий вигляд у своїй 

функціональності й життєздатності. 

Практичне застосування методу опису бізнес-моделі свідчить про те, що 

керівники  проектів організаційних змін можуть самостійно, без залучення 

сторонніх організацій описати свою бізнес-модель, керуючись наявними методами. 

Окрім того, такий підхід дає змогу виявити «вузькі місця» проекту на етапі його 

ініціації, що зі свого боку може бути враховано при плануванні проектних робіт.  

  

3.3 Метод прийняття рішення в управлінні змістом проекту  

  

Основна складність управління змістом проекту полягає в тому, що до проекту 

мають бути включені усі роботи, які є необхідними для досягнення його мети [ 24]. 

Окрім того, одну й ту саму роботу можна виконати різноманітними операціями. 

Тому необхідним є вибір тих чи інших проектних робіт, а також варіантів їх 

реалізації. Для розв’язання описаної задачі спрямовано метод прийняття рішення в 

управлінні змістом проекту. 

 Уведемо такі позначення: 

m} ..., {1,I  – множина процесів управління змістом проекту; 

k} ..., {1,S – множина варіантів реалізації проектних робіт; 
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n} ..., {1,J  – повний перелік проектних робіт, що складають варіанти реалізації 

проекту.    

Нехай if  – коефіцієнт важливості і-ї роботи; jtc – сумарні витрати на 

виконання j-ї роботи, що починається в момент часу t; jt
''

jt
' c,c – обмеження зверху й 

знизу (відповідно) на об’єм фінансування j-ї роботи в момент часу t; jt
''

jt
' l,l – 

обмеження зверху й знизу (відповідно) на тривалість виконання j-ї роботи; sy – 

змінна вибору варіантів реалізації проектних робіт, 

 S;s
випадку,му протилежно у  0,

робіт,проектних  реалізації варіант й-s сяреалізуєть якщо,1
ys 





 (3.10) 

jtx – змінна вибору часу початку фінансування, 

 J.j
випадку,му протидежноу  0,

часу t, момент в япочинаєтьс  роботи ї-j няфінансуван якщо,1
x jt 





 (3.11) 

 Ураховуючи наведені змінні величини, задачу управління змістом проекту 

можна формалізувати таким чином: 

  
 


Ii Ss

si maxyf

 

(3.12) 

при обмеженнях 

 ;Ii,1y
Ss

s


  (3.13) 

 .JjS,s,1xy
Tt

jts 


  (3.14) 

Цільова функція задачі (3.12) відображає величину очікуваної сумарної 

важливості запланованих до виконання проектних робіт за вибраними варіантами їх 

реалізації. Обмеження (3.13) означає, що кожен варіант реалізації проектних робіт 

можна виконати не більше одного разу, а нерівність (3.14) пов'язує вибір варіанта 

реалізації проектних робіт з необхідністю почати на якомусь одиничному відрізку 

фінансування кожної роботи із загальної кількості робіт, що утворюють цей варіант. 

Для більшої наочності візуалізуємо запропонований  метод прийняття рішення 

в управлінні змістом проекту організаційних змін з допомогою методології IDEF0. 

Зазначимо, що на рисунку 3.3 – 3.9 описано тільки найосновніші стрілки входів, 
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виходів, механізмів і управління. Загальний вигляд методу здображено на рисунку 

3.3.  

 

Рисунок 3.3 – Загальний вигляд методу прийняття рішення в управлінні змістом 

проекту 

 

У формалізованому вигляді проект організаційних змін може мати вигляд, як 

на рисунку 3.4)  

 

Рисунок 3.4 – Крок 1. Контекстна діаграма  проекту організаційних змін 
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Проект організаційних змін може складатися з шести етапів: будування моделі 

життєвого циклу проекту, ініціація проекту, планування проекту, виконання 

проекту, моніторинг та управління, завершення проекту (рисунок 3.5). У цій роботі 

основну увагу приділено тільки першим двом етапам (будування моделі життєвого 

циклу проекту, ініціація проекту). 

 

Рисунок 3.5 – Крок 2. Узагальнення етапів проекту 

 

У стандартах управління проектами життєвий цикл проекту подається у 

такому вигляді: початкова фаза → проміжна фаза → фінальна фаза. Пропонована 

модель життєвого циклу проекту (рисунок 3.6) є більш детальною, у ній 

конкретизовано входи, виходи, інструменти й методи для кожної фази. На етапі 

ініціації проекту управління рекомендовано застосовувати знання про організаційні 

зміни, а саме: підходи й методики (І. І. Мазур; В. Д. Шапіро; А. А. Бовін); моделі    

(К. Левін; Р. Баллок і Д. Баттен; Д. Надлер і М. Тущман, Д. Хайят); класифікації   

(М. С. Антропов і А. Н. Чічікін; Б. Б. Стелюк); типології (В. М. Распопов; Р. Дафт). 

Застосування таких знань дає змогу на ранніх етапах проекту вибрати модель, з 

допомогою якої буде виконуватися проект організаційних змін, а також регулювати 
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опір персоналу, брати до уваги людський фактор, розробляти систему мотивацій та 

ін..  

 

Рисунок 3.6 – Крок 3. Будування моделі життєвого циклу проекту 

 

Етап ініціації проекту (рисунок 3.7) доповнено елементом будування бізнес-

моделі. Окрім того, пропонується етап ініціації проекту доповнити елементом 

оцінювання інноваційності проекту. Детально цей етап описано в підрозділі 3.1, 

візуально подано на рисунку 3.8. 

 

Рисунок 3.7 – Крок 4. Ініціація проекту 
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Рисунок 3.8 – Крок 5. Оцінювання інноваційності проекту. Організація стартап-

проекту 

 

Організаційні зміни можуть модифікувати бізнес-модель компанії, що 

спричинить непередбачені сценарії її (компанії) подальшого функціонування. Тому 

після ініціації проекту пропонується застосовувати метод діагностики впливу 

організаційних змін на існуючу бізнес-модель (рисунок 3.9), який детально описано 

й обґрунтовано в підрозділі 2.1. 

 

Рисунок 3.9 – Крок 5. Діагностика впливу організаційних змін на бізнес-модель 
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Висновки до розділу 3 

Проведено дослідження в області проектів організаційних змін в яких 

доступні засоби та  рішення не забезпечують досягнення мети проекту, тобто 

підприємство не має можливості застосовувати «готове рішення», а потребує 

радикально нового / інноваційного розв’язання проблеми. Було встановлено, що 

відсутність прозорого й повного законодавчого регулювання, зменшення кількості 

НДДКР і дослідників, неефективність інвестованих коштів, нерозвиненість 

організацій, спрямованих на акселерацію високих технологій, розбалансованість 

екосистеми та інші чинники чинять опір існуючої моделі розвитку інновацій. Для 

того щоб мінімізувати вплив перелічених недоліків, запропоновано метод підтримки 

інновацій, який дає змогу спланувати управління змістом проекту для випадків, 

коли реалізація проекту організаційних змін неможлива існуючими засобами і 

необхідно розробити нове рішення. 

Практичне застосування методу опису бізнес-моделі розглянуто на прикладі 

реальної компанії з допомогою «Шаблону бізнес-моделі». 

Ґрунтуючись на групах процесів управління проектами, описаних у стандарті 

PMBoK, розроблено метод прийняття рішень в управлінні змістом проекту, який 

дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою перевірки 

узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою чергу 

підвищує точність планування проектних робіт та витрат. 

Основні результати розділу опубліковано в роботах [2, 4, 7, 10, 13]. 
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РОЗДІЛ 4. АПРОБАЦІЯ РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ 

 

У цьому розділі проводиться апробація і верифікація розроблених методів. 

Метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель пропонується 

розглянути  на прикладі ДП  ХПЗ ім. Т. Г. Шевченка й на прикладі компанії СКМ з 

допомогою ретроспективного аналізу з метою апробації методу.  

Метод прийняття рішення в управлінні змістом проектом розглянуто на 

прикладі переробної промисловості з допомогою ситуаційного моделювання з 

метою перевірки інструментальності й верифікації методу.  

 

4.1 Практичне застосування методу діагностики впливу організаційних 

змін на бізнес-модель на прикладі Харківського приладобудівного заводу        

ім. Т. Г. Шевченка  

 

Державне підприємство «Харківський приладобудівний завод ім. 

Т.Г.Шевченка» (ДП ХПЗ ім. Т. Г. Шевченка) [106] засновано 1900 року. 1949 року 

завод перепрофільовано на приладобудівний. Спеціалізується на випуску таких 

видів продукції:  

– системи автоматичного управління турбінами, енергетичним обладнанням 

атомних, теплових та інших видів електростанцій; 

– цифрові автоматичні телефонні станції й засоби зв'язку; 

– кросове обладнання; 

– апаратура для транспорту, вироби культурно-побутового призначення, 

світильники різних модифікацій; 

– шафи для електронного й електротехнічного обладнання (навісні й підлогові 

варіанти). 

Завод має майже всі спектри технологічних процесів, властивих електронному 

приладобудування: 

– лиття чорних, кольорових металів і сплавів, виготовлення пластмасових 

виробів; 
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– механічне оброблення; 

– листове штампування й захисно-декоративне покриття, у тому числі й 

порошкове покриття; 

– механічне й електричне складання і монтаж апаратури; виготовлення 

кабелів; 

– регулювання, усі види випробувань і перевірки якості продукції, що 

виготовляється; 

– виробництво виробів мікроелектроніки; 

– виготовлення багатошарових друкованих плат; 

– інструментальне виробництво. 

На заводі впроваджено систему якості й надійності продукції, що 

випускається відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001. 

Консолідуючи інформацію з джерел [107, 108, 109], можна стверджувати, що 

попередніми роками ДП ХПЗ було націлене на розширення свого виробництва й 

виведення нових продуктів на ринок. Так, наприклад, 2004 р. проводилися поставки 

світлофорів, обсяг виробництва становив близько 600 тис. грн. 2007 р. завод 

виробив спецтехніку, устаткування для зв'язку, автоматизовані системи управління 

для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості. 

Розглянемо період 2000 – 2001 рр. з огляду на проект організаційних змін. 

Перед підприємством поставлено завдання освоєння нового виробництва й 

виведення нового продукту на ринок. 

Проведемо діагностику впливу організаційних змін на існуючу бізнес-модель 

з допомогою запропонованого методу (див. підрозділ 2.1). На першому кроці методу 

необхідно визначити тип організаційних змін. Згідно з типологією Р. Дафта, на 

підприємстві планується змінення продукту й послуг – такого роду зміни 

стосуються підсумків діяльності організації. Нові продукти можуть створюватися 

шляхом незначного змінення вже існуючих або відкриття абсолютно нових ліній. 

Другий крок методу спрямовано на ідентифікацію компонентів бізнес-моделі, 

які піддаються впливу організаційних змін. Для цього призначимо ознакам 

організаційних змін (таблиця 4.1) та ознакам бізнес моделі (таблиця 4.2) ранги. 
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Таблиця 4.1 – Ранжування ознак організаційних змін 

Ознаки змін продукту й послуги Ранг 

Собівартість нового продукту 2 

Обсяг продажів (прогнозований попит) 5 

Тривалість розроблення концепції нового продукту й тестування 3 

Час на розроблення маркетингової стратегії 4 

Вартість і тривалість навчання персоналу 6 

Маркетингові витрати 7 

Якість нового продукту 1 

Відсоток НДДКР 8 

Відношення вартості виведення на ринок нових продуктів до обороту 9 

Частка прибутку від нових споживачів 10 

 

Таблиця 4.2 – Ранжування ознак бізнес-моделі 

Ознака пропозиції 

споживчої цінності 
Ранґ Ознака сегмента ринку Ранґ 

Ознака структури 

ланцюга 

створення 

цінності 

Ранґ 

Тривалість життєвого 

циклу продукту 
5 

Кількісне оцінювання 

охоплення ринку 
3 

Витрати на 

«вхідну» 

логістику 

7 

Оцінювання 

конкурентоспроможност

і продукту 

1 

Грошова віддача від кожного 

сегмента (кількісні показники 

продажів) 

4 
Операційні 

витрати 
9 

Оцінювання новизни / 

інноваційності продукту 
2 

Оцінювання динаміки 

розвитку ринкового сегменту 
2 

Витрати на 

«вихідну» 

логістику 

8 

Оцінювання вартості 

продукту для 

споживачів 

6 Місткість ринку 5 
Маркетингові 

витрати 
10 

Оцінювання якості 

продукту 
3 Стабільність ринку 1 

Витрати на 

обслуговування 
4 

Відсоток рівень браку 10 Сезонність продажів 10 
Витрати на 

постачання 
3 

Індекс задоволеності 

споживачів 
4 Витрати на канали продажів 6 

Витрати на 

розроблення 

технологій 

2 

Обсяг інвестицій 8 
Оцінювання пріоритетності 

сегментів ринку 
9 

Витрати на 

управління 

людськими 

ресурсами 

5 

Повернення інвестицій 

(ROI) 
9 Кількість компаній-партнерів 7 

Витрати на 

підтримку 

інфраструктури 

1 
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Закінчення таблиці 4.2 

Максимізація спектра 

пропозицій 
7 

Кількість компаній – 

конкурентів 
8 

Витрати на 

залучення 

партнерів 

6 

Собівартість продукту 9 Обсяг продажів за період 5 

Оцінювання 

ступеня 

досягнення 

стратегічних 

цілей 

6 

Очікуваний прибуток 8 
Обсяг продажів на одного 

працівника 
9 

Оцінювання 

темпу зростання 
8 

Термін окупності 10 
Частка ринку по основній 

продукції 
2 

Оцінювання 

показників 

фінансової 

стійкості 

4 

Ефективність 

використання основних 

засобів 

4 
Кількість випущеної продукції 

на одного працівника 
10 

Оцінювання 

соціально-

економічного 

стану 

співробітників 

9 

Продуктивність праці 6 

Коефіцієнт 

конкурентоспроможності 

основної продукції 

1 
Темп зростання 

обсягу продажів 
5 

Структура витрат 5 
Річний темп приросту 

реалізації 
3 

Обсяг 

виробництва 
2 

Ступінь зменшення 

витрат за шляхом 

оптимізації процесів 

1 
Відношення дивіденду на 

акцію до її ринкової ціни 
4 

Оцінювання 

збалансованих 

показників 

1 

Рівень ціни відносно 

середньої по галузі 
2 

Частка основних виробництв, 

що мають сертифікат на 

систему якості І СО 9000 

6 

Частка експортної 

продукції в 

загальному обсязі 

випуску 

7 

Частка довгострокових 

кредитів у позикових 

коштах 

3 
Зношення активної частини 

основних фондів 
7 

Оцінювання 

«загроз» 

підприємства 

3 

Індекс задоволеності 

споживачів 
7 

Частка НДДКР у загальному 

обсязі продажів 
8 

Індекс 

задоволеності 

співробітників 

компанії 

10 

 

Тепер розрахуємо коефіцієнти рангової кореляції Спірмена [83] за формулою 

 

,
1)n(n

d6
1

2

2





 (4.1) 

де d − різниця між рангами за двома змінними; 

n − кількість ранжованих ознак.  
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Знайдемо квадрат різниці між рангами ознак змін продукту й послуги та ознак 

пропозиції споживчої цінності: 

 ;9;4;9;9;4;0;0;0;9;4d2
1   

;48d2
1   

.71,0
)110(10

486
1

21 



  

Аналогічно знайдемо кореляцію ознак змін продукту й послуги та ознак 

сегмента ринку: 

 ;4;9;4;4;16;4;0;0;4;9d2
2   

;54d2
2   

.67,0
)110(10

546
1

22 



  

Розрахунок кореляції ознак змін продукту й послуги та ознак структури 

ланцюга створення цінності: 

 ;9;4;4;4;4;9;0;9;9;4d2
3   

;56d2
3   

.66,0
)110(10

566
1

23 



  

Розрахунок кореляції ознак змін продукту й послуги та ознак моделі 

отримання доходів і прибутку: 

 ;4;0;16;4;0;1;4;9;4;0d2
4   

;42d2
4   

.75,0
)110(10

426
1

24 



  

Розрахунок кореляції ознак змін продукту й послуги та ознак конкурентної 

стратегії: 

 ;4;9;4;4;4;0;16;0;16;1d2
5   
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;58d2
5   

.65,0
)110(10

586
1

25 



  

Розрахунок кореляції ознак змін продукту й послуги та ознак стратегії 

зростання: 

 ;1;1;4;4;4;4;4;9;4;1d2
6   

;36d2
6   

.78,0
)110(10

366
1

26 



  

Рівень значущості отриманних коефіцієнтів кореляції визначається з 

допомогою таблиці «Критичні значення коефіцієнта кореляції рангів Спірмена» 

[83]. Для вибірки n = 10 0,05P для 64,0
кр

 0,01P для 79,0
кр

 . 

Отже, коефіцієнти рангової кореляції 61, – потрапляють в критичний 

інтервал [0,64; 0,79]. Це свідчить про те, що усі шість компонентів бізнес-моделі 

будуть піддаватися впливу організаційних змін. 

У цьому проекті перший елемент, який піддається змінам, – пропозиція 

споживчої цінності. Перед підприємством постає завдання/проблема телефонізації з 

урахуванням нових вимог ринку й сучасних тенденцій. При цьому завод має 

технічний і інтелектуальний досвід [106] – у період 1990 – 1995 рр. на заводі було 

вироблено й уведено в експлуатацію 126 АТС. Накопичені знання можна 

використати при вирішенні проблеми. 

Зміни в пропозиції цінності спричинять зміни в моделі отримання доходів і 

прибутку – як буде генеруватися дохід, структура собівартості й планований 

прибуток – (другий компонент бізнес-моделі). 

Сегмент ринку також буде змінюватися. З одного боку, освоєння нового 

виробництва має залучити нових споживачів, з іншого – замовникам, яким раніше 

було надано послугу, може бути запропоновано модернізацію обладнання. 
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Структура ланцюжка створення цінності (четвертий компонент бізнес-моделі) 

зазнає змін і буде містити нових конкурентів і партнерів, які зможуть брати участь у 

діяльності заводу при створенні більшої цінності для покупців. (До діяльності 

підприємства залучаються Харківський національний університет радіоелектроніки, 

Харківський політехнічний університет, Національний аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» [106] .) 

Конкурентні стратегії будуть розширюватися й обґрунтовуватися, як компанія 

планує з виходом нового продукту на ринок створювати стійку конкурентну 

перевагу. 

Останній компонент бізнес-моделі – стратегії зростання – буде доповнено 

новими елементами, а саме [106]: 

– розроблення проекту апаратної частини об'єкта зв'язку, розроблення 

функціонального програмного забезпечення (ФПО); 

– комплексна поставка комутаційного обладнання, систем харчування, систем 

передання, кросового обладнання, монтажних комплектів; 

– забезпечення монтажу поставленого обладнання на об'єкті й проведення 

пусконалагоджувальних робіт; 

– супровід поставленого обладнання й ФПО протягом гарантійного терміну та 

їх післягарантійне обслуговування; 

– навчання обслугового персоналу правилам експлуатації і навичкам роботи з 

апаратурою і проведення практичних занять на обладнанні навчального класу. 

На третьому кроці методу необхідно визначити, як управляти змінами в 

бізнес-моделі. Оскільки у цьому проекті усі шість компонентів бізнес-моделі будуть 

піддаватися впливу організаційних змін, можна припустити, що на базі існуючого 

підприємства створюється нова бізнес-модель, а отже, управляти потрібно не 

змінами в ній, а розглядати можливість її існування, враховуючи, що нова бізнес-

модель виходить за межі існуючої. Якщо концепт нової бізнес-моделі буде 

затверджено, то завершальним кроком методу є прийняття рішення про авторизацію 

проекту. 

Під час розгляду нового концепту бізнес-моделі пропонується визначити таке: 
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– для кого компанія створює пропозицію цінності і які проблеми ця 

пропозиція вирішує з точки зору покупця; 

– переваги нової ціннісної пропозиції; 

– методи й засоби донесення споживчої цінності до кінцевого покупця; 

– масштаби ринку – масовий, нішевий, дрібно-сегментований та ін.; 

– пріоритети між існуючою діяльністю підприємства й планованою; 

– нові й необхідні заходи створення цінності в загальному структурному 

ланцюжку; 

– нові партнери / конкуренти й структура взаємовідносин з ними; 

– місце підприємства в загальному структурному ланцюжку; 

– собівартість нового продукту; 

– планований прибуток; 

– ціна нового продукту, яку готовий платити споживач; 

– переваги нового продукту перед існуючими аналогами на ринку; 

– методи утримання конкурентної позиції; 

– вплив нової стратегії на підприємство в цілому; 

– розподіл матеріальних і людських ресурсів поміж існуючим виробничим 

процесом і створюваним. 

Останій крок методу – прийняття рішення про авторизацію проекту. Тут 

доцільно розглянути існуючі аналоги планованого продукту [ 110]: System-12 (ITT, 

США); АХЕ-10 (Ericsson, Швеція); NEAX-61 (NEC, Японія); EWSD (Siemens, 

Німеччина); 5ESS (Lucent Technologies, США). 

Доречно також звернути увагу на динаміку розвитку мобільного зв'язку в 

Україні (таблиця 4.3 [ 111]). 

Таблиця 4.3 – Статистика мобільного зв’язку в Україні 

Оператор 

Кількість 

абонентів, тис. 
Приріст за 2000 р., % 

Рівень покриття 

території України 

стільниковим 

зв’язком 2000 р., % 
1999 р. 2000 р. 

UMC 196 460,6 135 50,0 

Київстар 53,7 302,1 463 12,7 
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Golden Telecom 26,4 39,7 50 0,38 

УРС 14,00 26,00 86 0,27 

Усього 290,1 828,4 186  

 

Схематичне подання діагностики зображено на рисунку 4.1. 
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Переваги нової ціннісної пропозиції

Методи й засоби донесення споживчої цінності до кінцевого 

покупця

Масштаби ринку – масовий, нішевий, дрібно-сегментований та ін.

Пріоритети між існуючою діяльністю підприємства і планованою

Нові й необхідні заходи створення цінності в загальному 

структурному ланцюжку

Нові партнери/конкуренти й структура взаємовідносин з ними

Місце підприємства в загальному структурному ланцюжку

Собівартість нового продукту

Планований прибуток

Ціна нового продукту, яку готовий платити споживач

Переваги нового продукту перед існуючими аналогами на ринку

Методи утримання конкурентної позиції

Вплив нової стратегії на підприємство в цілому

Концепт нової 

бізнес-моделі Затверджена/

відхилені нова 

бізнес-модель

Змінення 

продукту й 

послуги

 

Рисунок 4.1 – Діагностика впливу організаційних змін на бізнес-модель ДП ХПЗ 

 

За період 2001 – 2007 рр. ДП ХПЗ випустило 869 цифрових автоматичних 

телефонних станцій «ЄС-11» загальною номерною місткістю 416 608 номерів і 27 

ЦАТС «Донець-5» загальною номерною місткістю 17 136 номерів. ЦАТС «ЄС-11», 

які випускаються сьогодні, мають місткість від 60 до 13 500 номерів, відповідають 

усім вимогам міжнародних стандартів і використовуються як вузли цифрової 

комутації, районні, вузлові й кінцеві АТС [106]. 
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Однак такі зміни слабко позначилися на стійкому положенні підприємства в 

цілому [112, 113, 114]. 2008 року завод ім. Шевченка частково зупинив 

виробництво. Серед причин призупинення зазначається перенасичення ринку 

імпортною телекомунікаційною апаратурою, аналог якої виробляв завод. Унаслідок 

цього продукцію ХПЗ перестали купувати. Згідно з даними Міністерства Юстиції 

України, 2009 року господарський суд Харківської області порушив справу про 

банкрутство, а 2010 року було затверджено план санації підприємства [114, 115]. 

Станом на 2014 рік після зменшення кількості виробничих приміщень і скорочення 

працівників, на заводі залишилися три цехи з семи і 300 співробітників. 

 

4.2. Практичне застосування методу діагностики впливу організаційних 

змін на бізнес-модель на прикладі компанії Систем Кепітал Менеджмент 

(СКМ) 

 

Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) [116] – провідна фінансово-промислова 

група України, заснована 2000 року для управління активами в гірничодобувній, 

металургійній та енергетичній галузях. Діяльність СКМ спрямована на здійснення 

стратегічних інвестицій у ключові галузі економіки України. З моменту заснування 

СКМ будує свій бізнес, використовуючи накопичений промисловий потенціал і 

здійснюючи масштабні інвестиції в Україні й за рубежем. Компанія постійно 

розширює свій бізнес завдяки секторам економіки, що динамічно розвиваються – 

банківському, страховому, телекомунікаційному, нерухомості, засобів масової 

інформації, глиновидобутку, машинобудування, роздрібної торгівлі, сільського 

господарства, транспортних послуг та ін.  

 2004 року керівництвом компанії було прийнято рішення про проведення 

програми корпоративної реструктуризації. Під час реалізації цієї програми активи 

групи в межах окремих галузей було об'єднано в спеціалізовані холдинги. Нова 

структура бізнесу, з одного боку, сприяє реалізації потенційних синергій в межах 

кожної галузі, а з іншого – робить бізнес групи СКМ зрозумілішим і прозорішим для 

всіх зацікавлених сторін – акціонерів, інвесторів, співробітників, партнерів і 
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клієнтів, представників місцевих громад і держави. Реалізовані заходи дали змогу 

сформувати структуру, що відповідає міжнародним стандартам ведення бізнесу. 

Основна мета програми корпоративної реструктуризації – підвищення 

ефективності корпоративної структури й корпоративного управління всієї групи. 

Іншими словами, суть корпоративної реструктуризації полягала в будуванні й 

упровадженні ефективної і прозорої корпоративної структури й управління, 

підвищенні стійкості вертикально інтегрованих галузевих холдингів. 

Ця структура корпоративного управління за кілька років роботи 

продемонструвала свою ефективність (таблиця 4.4) [ 117]. При цьому вона 

знаходиться в процесі безперервного вдосконалення. 

Таблиця 4.4 – Основні консолідовані фінансові показники діяльності групи СКМ  

Фінансові показники, млрд. дол. 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

Валова виручка 12,82 19,43 23,47 24,25 18,46 

Прибуток за рік (до оподаткування) 1,3 3,23 1,76 1,256 -1,84 

Витрати з податку на прибуток 0,5 0,87 0,51 0,66 0,18 

 

Розглянемо період 2004 – 2006 рр. з огляду на проект організаційних змін. 

Компанія стикається з проблемою – складна, слабо керована структура власності, 

яка перешкоджає досягненню мети. Приймається рішення про проведення програми 

корпоративної реструктуризації (рисунок 4.2). 

Проведення 

программи 

корпоративної 

реструктуризації

Проблема 

структурної 

власності компанії

Підвищення 

еффективності 

корпоративної 

структури й 

корпоративного 

управління

Ресурси 

(материальні, 

людські)

Методи 

реструктуризації

Нормативні 

документи

Регламентувальні 

акти

 

Рисунок 4.2 – Формалізація проекту організаційних змін СКМ 
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Проведемо діагностику впливу організаційних змін на існуючу бізнес-модель 

СКМ з допомогою запропонованого методу (див. підрозділ 2.1).  

Крок 1 – визначення типу організаційних змін. Згідно з типологією Р. Дафта, 

на підприємстві плануються зміни стратегії і структури, що стосуються 

адміністративної сфери організації, яка здійснює контроль і управління нею. 

Крок 2 – визначення компонента бізнес-моделі, на який впливають 

організаційні зміни. Для цього ранжуємо ознаки змін стратегії і структури й ознаки 

бізнес-моделі. Результат занесемо до таблиць 4.5, 4.6.  

Таблиця 4.5 – Ранжування ознак змін стратегії і структури 

Зміни стратегії і структури Ранг 

Чистий прибуток компанії 9 

Обсяг продажів продукції 10 

Індекс задоволеності споживачів продукції 3 

Частка всіх витрат в обороті компанії 8 

Кількість номенклатурних позицій продукції 1 

Ступінь збільшення сили бренду компанії 2 

Середній час виробничого циклу 4 

Частка браку готової продукції 6 

Виконання плану щодо вдосконалення продажів продукції 5 

Кількість регіонів присутності 7 

   

Таблиця 4.6 – Ранжування ознак бізнес-моделі 

Пропозиція 

споживчої цінності 
Ранґ Сегмент ринку Ранґ 

Структура ланцюга 

створення цінності 
Ранґ 

Тривалість 

життєвого циклу 

продукту 

5 
Кількісне оцінювання 

охоплення ринку 
3 

Витрати на «вхідні» 

логістику 
7 

Оцінювання 

конкурентоспромож-

ності продукту 

1 

Грошова віддача від 

кожного сегмента 

(кількісні показники 

продажів) 

4 Операційні витрати 9 

Оцінювання новизни 

/ інноваційності 

продукту 

2 

Оцінювання динаміки 

розвитку ринкового 

сегменту 

2 
Витрати на 

«вихідну» логістику 
8 

Оцінювання вартості 

продукту для 

споживачів 

6 Місткість ринку 5 
Маркетингові 

витрати 
10 

Оцінювання якості 

продукту 
3 Стабільність ринку 1 

Витрати на 

обслуговування 
4 

Відсоток рівня браку 10 Сезонність продажів 10 
Витрати на 

постачання 
3 
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Закінчення таблиці 4.6 

Індекс задоволеності 

споживачів 
4 Витрати на канали продажів 6 

Витрати на 

розроблення 

технологій 

2 

Обсяг інвестицій 8 
Оцінювання пріоритетності 

сегментів ринку 
9 

Витрати на 

управління 

людськими 

ресурсами 

5 

Повернення інвестицій 

(ROI) 
9 Кількість компаній-партнерів 7 

Витрати на 

підтримку 

інфраструктури 

1 

Максимізація спектра 

пропозицій 
7 

Кількість компаній-

конкурентів 
8 

Витрати на 

залучення 

партнерів 

6 

Модель отримання 

доходів і прибутку 
Ранґ Конкурентні стратегії Ранґ Стратегії зростання Ранґ 

Собівартість продукту 9 Обсяг продажів за період 5 

Оцінювання 

ступеня досягнення 

стратегічних цілей 

6 

Очікуваний прибуток 8 
Обсяг продажів на одного 

працівника 
9 

Оцінювання темпу 

зростання 
8 

Термін окупності 10 
Частка ринку по основній 

продукції 
2 

Оцінювання 

показників 

фінансової 

стійкості 

4 

Ефективність 

використання 

основних засобів 

4 

Кількість випущеної 

продукції на одного 

працівника 

10 

Оцінювання 

соціально-

економічного 

становища 

співробітників 

9 

Продуктивність праці 6 

Коефіцієнт 

конкурентоспроможності 

основної продукції 

1 
Темп зростання 

обсягу продажів 
5 

Структура витрат 5 
Річний темп приросту 

реалізації 
3 Обсяг виробництва 2 

Ступінь зменшення 

витрат шляхом 

оптимізації процесів 

1 
Відношення дивіденду на 

акцію до її ринкової ціни 
4 

Оцінювання 

збалансованих 

показників 

1 

Рівень ціни відносню 

середньої по галузі 
2 

Частка основних виробництв, 

що мають сертифікат на 

систему якості І СО 9000 

6 

Частка експортної 

продукції в 

загальному обсязі 

випуску 

7 

Частка довгострокових 

кредитів у позикових 

коштах 

3 
Зношення активної частини 

основних фондів 
7 

Оцінювання 

«загроз» 

підприємства 

3 

Індекс задоволеності 

споживачів 
7 

Частка НДДКР у загальному 

обсязі продажів 
8 

Індекс 

задоволеності 

співробітників 

компанії 

10 
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Тепер розрахуємо коефіцієнти рангової кореляції Спірмена [83] за формулою 

(4.1). 

Для цього знайдемо квадрат різниці між рангами ознак змін стратегії і 

структури й ознак пропозиції споживчої цінності: 

 ;1;9;16;1;1;0;36;1;1;4d2
1   

;70d2
1   

.58,0
)110(10

706
1

21 



  

Аналогічно знайдемо креляцію ознак змін стратегії і структури й ознак 

сегмента ринку: 

 ;4;4;9;36;1;4;36;1;4;9d2
2   

;108d2
2   

.35,0
)110(10

1086
1

22 



  

Розрахунок кореляції ознак змін стратегії і структури й ознак структури 

ланцюга створення цінності: 

 ;1;9;1;36;1;9;36;4;1;4d2
3   

;102d2
3   

.38,0
)110(10

1026
1

23 



  

Розрахунок кореляції ознак змін стратегії і структури й ознак моделі 

отримання доходів і прибутку: 

 ;36;25;9;4;9;1;16;16;4;0d2
4   

;120d2
4   

.27,0
)110(10

1206
1

24 



  

Розрахунок кореляції ознак змін стратегії і структури й ознак конкурентної 

стратегії: 
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 ;4;4;9;36;1;0;4;1;64;1d2
5   

;124d2
5   

.25,0
)110(10

1246
1

25 



  

Розрахунок кореляції ознак змін стратегії і структури й ознак стратегії 

зростання: 

 ;9;9;1;1;1;1;4;16;1;1d2
6   

;44d2
6   

.73,0
)110(10

446
1

26 



  

Рівень значущості отриманних коефіцієнтів кореляції визначається з 

допомогою таблиці «Критичні значення коефіцієнта кореляції рангів Спірмена» 

[83]. Для вибірки n = 10 0,05P для 64,0
кр

 0,01P для 79,0
кр

 . 

Отже, коефіцієнт рангової кореляції 6 – потрапляє в критичний інтервал 

[0,64; 0,79], що свідчить про те, що зміни стратегії і структури впливатимуть на 

компонент бізнес-моделі – це стратегія зростання. 

Крок 3 – визначити, як управляти змінами в бізнес-моделі. Оскільки проект 

реструктуризації спрямований на підвищення ефективності корпоративної 

структури й корпоративного управління, то методи управління в бізнес-моделі буде 

розмежовано. З одного боку, вдаються до дій щодо змінення організаційної 

структури й системи управління, що сприяє об'єднанню активів; створення 

вертикально-інтегрованої структури; поділ функцій володіння й стратегічного 

управління; упровадження системи корпоративного управління. З іншого боку, 

змінення систем організації бізнес-процесів – виведання в аутсорсинг непрофільних 

видів діяльності; розвиток корпоративної соціальної відповідальності; 

упровадження систем міжнародних стандартів ведення бізнесу; політика сталого 

розвитку. 



111 

 

Крок 4 – прийняття рішення про авторизацію проекту, унаслідок якого має 

бути прийнято/відхилено модифіковану бізнес-модель. 

Схематичне подання зображено на рисунку 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Діагностика впливу організаційних змін на бізнес-модель СКМ 

 

Ефективність проведеної реструктуризації розглянемо на одному з 

підприємств, яке входить в групу СКМ, а саме на Центральному гірничо-

збагачувальному комбінаті (ЦГЗК). 

ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» спеціалізується на 

видобутку, переробленні й виробництві сировини для металургійної промисловості 

– залізорудного концентрату й окатишів [118, 119]. 

Криза 90-х призвела підприємство й особливо його сировинну базу до 

занепаду [120]. Відставання розкривних робіт (видалення порожньої породи для 
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оголення рудних пластів) до кінця 2003 року становило 100 млн м
3
 – десять річних 

планів. Через це ЦГЗК не мав змоги видобувати необхідну для повного 

завантаження потужностей кількість руди. 

Не набагато кращим були справи з технічним оснащенням. Комбінат не мав у 

своєму розпорядженні кар'єрного й залізничного транспорту, капітальний ремонт 

дробильного й збагачувального устаткування не проводився з 1988 року, з 18 секцій 

збагачувальної фабрики чотири було законсервовано, а сім – здано на металобрухт. 

Плинність кадрів становила 10 – 15 %, при цьому знизилася кваліфікація персоналу. 

2004 року на комбінаті спільно з компанією СКМ впроваджується 

інвестиційна програма для покращення якості продукції, зменшення собівартості й 

підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому й внутрішньому ринках.  

2005 року комбінат отримав сертифікат на систему управління навколишнім 

середовищем відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001. Було впроваджено 

автоматизовану систему диспетчеризації гірничотранспортного обладнання з 

використанням GPS-технології. Упроваджено систему контролю завантаження для 

оперативної роботи автомобільним і залізничним транспортом на підприємстві. 

2006 році Центральний гірничо-збагачувальний комбінат увійшов до складу 

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ». На технічне переозброєння кар'єрів і дробильного 

комплексу інвестовано понад 178 млн грн. 

Динаміку обсягів виробництва в період з 2000 р. до 2015 р. показано на 

рисунку 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Динаміка обсягів виробництва ЦГЗК, млн т 
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Згідно зі звітом незалежного аудитора про фінансовий стан Центрального 

гірничо-збагачувального комбінату станом на 31.12.2015 (таблиця 4.7) [121]: рівень 

ліквідності – високий; фінансовий стан характеризується як стійкий; діяльність 

підприємства є ефективною. 

Таблиця 4.7 – Аудиторський висновок про фінансовий стан ЦГЗК 

Показники ліквідності 

Показник Значення 

показника 

Орієнтоване додатне 

значення показника 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,459 0,25…0,5 

Коефіцієнт загальної ліквідності 6,857 1,00…2,00 

Чистий оборотний капітал 4 400 522 >0 

Показники фінансової стійкості 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,844 0,25…0,5 

Коефіцієнт структури капіталу 0,185 0,5…1,00 

Показники рентабельності  

Рентабельність активів, % 9,83 

Рентабельність діяльності 10,53 

 

4.3 Перевірка інструментальності й верифікація методу прийняття 

рішення в управлінні змістом проекту 

 

Метою цього підрозділу є доказ того, що запропонований метод прийняття 

рішення в управлінні змістом проекту (див. підрозділ 3.3) дає змогу зменшити 

непередбачені витрати на проект організаційних змін. Для цього метод 

розглядається на прикладі переробної промисловості, а саме на виробництві 

вершкового масла. 

Вхідні дані: підприємство, що випускає молоко, досліджує варіанти 

нарощування виробництва з метою збільшення товарної номенклатури, розширення 

ринку збуту, зростання підприємства й т. д., тобто в компанії розглядається проект 

організаційних змін. Як одним із варіантів проекту розглядається виробництво 

вершкового масла з власної сировини. Необхідно дослідити, як проект 

організаційних змін позначається на діяльності підприємства. 
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Згідно з КВЕД ДК 009:2010 [80], виробництво вершкового масла належить до 

секції С (переробна промисловість), розділ 10, група 10.5, клас 10.51 – перероблення 

молока, виробництво масла й сиру. Вершкове масло виробляється згідно з ДСТУ 

4399: 2005 [121].  

У таблиці 4.8 наведено кошторисну вартість проекту, що розглядається [123]. 

Таблиця 4.8 – Кошторисна вартість приміщення й обладнання заводу з 

перероблення молока  

Основні засоби Кількість 

одиниць 

Ціна, тис. 

грн 

Вартість, 

тис. грн. 

Виробничі приміщення й облаштування заводу 1,00 200,00 200,00 

Станція приймання молока 2,00 98,50 197,00 

Фільтри для очищення молока 2,00 12,00 24,00 

Охолоджувачі молока 2,00 138,50 277,00 

Аналізатори якості молока 4,00 8,00 32,00 

Устаткування для виробництва масла 1,00 140,00 140,00 

Молоковози 4,00 150,00 600,00 

Інше устаткування й матеріали  –  – 35,00 

Налаштування устаткування (до 3 % від його вартості)  –  – 5,97 

Інші непередбачені витрати й резервний фонд  –  – 100,00 

Усього  – –  1 610,97 

 

На першому кроці методу прийняття рішення в управлінні змістом необхідно 

провести формалізацію проекту організаційних змін (рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Контекстна діаграма проекту виведення нового продукту на ринок 
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Модель життєвого циклу проекту (крок 2) пропонується у вигляді шести фаз: 

концепція, ініціація, діагностика впливу організаційних змін на існуючу бізнес-

модель компанії; розроблення плану управління проектом; реалізація; закриття. 

На нульовій фазі проекту необхідно провести дослідження підприємства 

стосовно проблеми / завдання, що спонукає до організаційних змін. Дії, що 

вживаються на цьому етапі, спрямовано на обґрунтування необхідності й 

доцільності проекту. 

У розглянутому прикладі об'єктивними показниками можуть бути [124, 125]: 

– статистичні дані – обсяг виробництва вершкового масла в період з 2010 – 

2015 рр. збільшився з 79,5 тис. т до 102 тис. т; 

– середня ціна продукту зросла від 41 968 грн за 1 т до 73 005 грн за 1 т; 

– наявність власної сировинної бази; 

– відсутність якісного товару на ринку; 

– зацікавленість дистриб'юторів у постачальниках широкого спектра; 

– великий ринок збуту.  

На виході фази необхідно отримати угоду про виконання проекту, а також 

сформувати команду проекту. 

На фазі ініціації необхідно вибрати модель, з допомогою якої проект буде 

реалізовано. Для прийняття рішення було застосовано метод аналізу ієрархій (МАІ). 

Детально цей метод викладено в підрозділі 2.2. 

На першому кроці МАІ визначають мету задачі, що розв’язується, критерії 

вибору, а також альтернативи (рисунок 4.6). 

Мета задачі: прийняти рішення стосовно моделі реалізації проекту 

організаційних змін. 

Критерії вибору: 

1) рівень відповідності моделі до типу змін; 

2) рівень опору персоналу; 

3) час реалізації проекту за вибраною моделлю; 

4) кількісна потреба залучення команди проекту; 

5) складність моделі.  
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Як альтернативи вибору пропонуються такі: 

– «Триступенева модель змін» – К. Левін; 

– «Модель успішного проведення організаційних змін» – Л. Грейнер; 

– «Фази запланованих змін» – Р. Баллок і Д. Баттен; 

– «Модель узгодження» – Д. Надлер і М. Тушман; 

– «Теорія Е та теорія О» – М. Бір і Н. Норіа; 

– «8 кроків до змін Вашої організації» – Д. Коттер; 

– «Модель ADKAR» – Д. Хайят; 

– «Управління переходом – фазова модель» – У. Бриджес.  

Мета задачі:

прийняти рішення стосовно моделі реалізації проекту організаційних змін

 Критерій  1:

рівень 

відповідності 

моделі до типу 

змін

Критерій 2:

рівень опору 

персоналу

Критерій 3:

час реалізації 

проекту за 

вибраною 

моделлю

Критерій 4:

кількісна 

потреба 

залучення 

команди 

проекту

Критерій 5:

складність 

моделі

«Фази 

запланованих 

змін» -         

Р. Баллок і Д. 

Баттен

«Модель 

успішного 

проведення 

організаційних 

змін» - Л. Грейнер

«Триступенева 

модель змін» - 

К. Левін

«Модель 

узгодження» - 

Д. Надлер і 

М. Тушман

«Теорія Е і 

теорія О» - 

М. Бір і      

Н. Норіа

«Вісім 

кроків до 

змін Вашої 

організації» 

- Д. Коттер

«Управління 

переходом – 

фазова модель» 

- У. Бриджес

«Модель 

ADKAR» - 

Д. Хайят

Альтернативи:

Критерії вибору

Рисунок 4.6 – Метод аналізу ієрархій задачі вибору моделі ОЗ 
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На другому кроці МАІ визначаємо пріоритети всіх елементів ієрархії.  Для 

цього застосовуємо метод попарних порівнянь. 

Спочатку записуємо матрицю А1 попарних порівнянь критеріїв і мети: 
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 Отриманий результат потрібно нормалізувати. Для цього знаходимо суму 

отриманних на попередньому кроці велечин: 
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Далі знаходимо індекс узгодженості за формулою 

 ,
1n

n
ИС max




  (4.2) 

де max – максимальне власне значення матриці А, 

;32,5max   

.08,0
15

532,5
ИС 




  

Показник відношення узгодженості (ОС) характеризує узгодженість безлічі 

суб'єктивних оцінок, отриманих способом попарного порівняння й наведених у 

вигляді відношення переваги порівнюваних властивостей: 

 ,
СИ

ИС
ОС   (4.3) 

де СИ = 1,12 – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці 

розмірністю 5 (табличне значення): 
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Далі необхідно порівняти задані альтернативи відносно кожного із заданих 

критеріїв.  

Порівняння альтернатив з критерієм «рівень відповідності моделі до типу 

змін» запишемо у вигляді матриці: 
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Далі розраховуємо середнє геометричне кожного рядка матриці попарних 
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 Отриманий результат потрібно нормалізувати. Для цього знаходимо суму 

отриманних на попередньому кроці велечин: 

;bВ
8

і
і  

.20,1038,044,059,081,022,157,118,201,3В   

 При діленні кожного значання bі на нормувальне значення B отримаємо 

вектор пріоритетів: 
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Далі знаходимо індекс узгодженості:  
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Показник відношення узгодженості (ОС) знаходимо за формулою (4.3), де 

СИ=1,41 – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці розмірністю 5 

(табличне значення): 
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ОС   

Порівняння альтернатив з критерієи «рівень опору персоналу» запишемо у 

вигляді матриці: 
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 Отриманий результат потрібно нормалізувати. Для цього знаходимо суму 

отриманних на попередньому кроці велечин: 
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.93,932,046,066,0122,133,122,271,2С   

 При діленні кожного значання cі на нормувальне значення C отримаємо вектор 

пріоритетів: 



121 

 

.

03,0

05,0

07,0

10,0

12,0

13,0

22,0

27,0

93,9/32,0

93,9/46,0

93,9/66,0

93,9/1

93,9/22,1
93,9/33,1

93,9/22,2

93,9/71,2

х

































































  

Далі знаходимо індекс узгодженості:  
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Показник відношення узгодженості (ОС) знаходимо за формулою (4.3), де    

СИ = 1,41 – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці розмірністю 5 

(табличне значення): 
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Порівняння альтернатив з критерієм «час реалізації проекту за вибраною 

моделлю» запишемо у вигляді матриці: 
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Далі розраховуємо середнє геометричне кожного рядка матриці попарних 
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 Отриманий результат потрібно нормалізувати. Для цього знаходимо суму 

отриманних на попередньому кроці велечин: 

;dD
8

і
і  

.3,1037,045,065,079,03,141,176,156,3D   

 При діленні кожного значання dі на нормувальне значення D отримаємо 

вектор пріоритетів: 

.

04,0

04,0

06,0

08,0

13,0

14,0

17,0

35,0

3,10/37,0

3,10/45,0

3,10/65,0

3,10/79,0

3,10/3,1
3,10/41,1

3,10/76,1

3,10/56,3

х

































































  

Далі знаходимо індекс узгодженості:  

 ;04,9max   

.15,0
18

804,9
ИС 




  

Показник відношення узгодженості (ОС) знаходимо за формулою (4.3), де    

СИ = 1,41 – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці розмірністю 5 

(табличне значення): 
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.1,0
41,1

15,0
ОС   

Порівняння альтернатив з критерієм «кількісна потреба залучення команди 

проекту» запишемо у вигляді матриці: 

.

13/12/13/14/15/16/14/1

313/12/12/13/13/12/1

2312/14/12/12/13/1

32214/12/14/12/1

424413/13/12/1

5322313/13/1

63243312/1

42322321

Е

































  

Далі розраховуємо середнє геометричне кожного рядка матриці попарних 

порівнянь: 

.32,013/12/13/14/15/16/14/1е

;57,0313/12/12/13/13/12/1е

;71,02312/14/12/12/13/1е

;81,032214/12/14/12/1е

;28,1424413/13/12/1е

;45,15322313/13/1е

;25,263243312/1е

;21,242322321е

8
8

8
7

8
6

8
5

8
4

8
3

8
2

8
1

















 

 Отриманий результат потрібно нормалізувати. Для цього знаходимо суму 

отриманних на попередньому кроці велечин: 

;eE
8

і
і  

.6,932,057,071,081,028,145,125,221,2E   

 При діленні кожного значання еі на нормувальне значення Е отримаємо вектор 

пріоритетів: 
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.

03,0

06,0

07,0

08,0

13,0

15,0

23,0

23,0

6,9/32,0

6,9/57,0

6,9/71,0

6,9/81,0

6,9/28,1
6,9/45,1

6,9/25,2

6,9/21,2

х

































































  

Далі знаходимо індекс узгодженості:  

 ;96,8max   

.14,0
18

896,8
ИС 




  

Показник відношення узгодженості (ОС) знаходимо за формулою (4.3), де   

СИ = 1,41 – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці розмірністю 5 

(табличне значення): 

.1,0
41,1

14,0
ОС   

Порівняння альтернатив з критерієм «складність моделі» запишемо у вигляді 

матриці: 

.

12/12/13/12/12/13/14/1

212/12/14/12/14/13/1

2213/13/13/12/14/1

32313/12/14/12/1

243314/12/13/1

2232413/12/1

34242312/1

43423221

F

































  

Далі розраховуємо середнє геометричне кожного рядка матриці попарних 

порівнянь: 



125 

 

.45,012/12/13/12/12/13/14/1f

;48,0212/12/14/12/14/13/1f

;61,02213/13/13/12/14/1f

;88,032313/12/14/12/1f

;15,1243314/12/13/1f

;41,12232413/12/1f

;03,234242312/1f

;41,243423221f

8
8

8
7

8
6

8
5

8
4

8
3

8
2

8
1

















 

 Отриманий результат потрібно нормалізувати. Для цього знаходимо суму 

отриманних на попередньому кроці велечин: 

;fF
8

і
і  

.4,945,048,061,088,015,141,103,241,2F   

 При діленні кожного значання fі на нормувальне значення F отримаємо вектор 

пріоритетів: 

.

05,0

05,0

06,0

09,0

12,0

15,0

22,0

26,0

4,9/45,0

4,9/48,0

4,9/61,0

4,9/88,0

4,9/15,1
4,9/41,1

4,9/03,2

4,9/41,2

х

































































  

Далі знаходимо індекс узгодженості:  

 ;81,8max   

.12,0
18

881,8
ИС 




  

Показник відношення узгодженості (ОС) знаходимо за формулою (4.3), де   

СИ = 1,41 – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці розмірністю 5 

(табличне значення): 
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.08,0
41,1

12,0
ОС   

На останьому кроці методу МАІ розраховуємо результат. Для цього необхідно 

підсумувати нормалізовані критерії, помножені на свої ваги: 

.

04,0

05,0

06,0

09,0

12,0

14,0

21,0

29,0

04,005,007,003,012,004,033,003,044,004,0

04,005,007,006,012,004,033,005,044,004,0

04,006,007,007,012,006,033,007,044,006,0

04,009,007,008,012,008,033,01,044,008,0

04,012,007,013,012,013,033,012,044,012,0

4,015,007,015,012,014,033,013,044,015,0

4,022,007,023,012,017,033,022,044,021,0

4,026,007,023,012,035,033,027,00,440,3

R



















































































  

Отже, з методу аналізу ієрархій випливає, що модель «Фази запланованих 

змін»    Р. Баллока й Д. Баттена – є найкращою альтернативою для проекту 

організаційних змін. 

 Перевірку МАІ можна виконати з допомогою системи підтримки прийняття 

рішень NooTron [ 126] (див. Додаток М). 

Теоретичні основи управління (знайдена модель ОЗ) має бути відображено в 

Статуті проекту й попередньому описі змісту. Крім цього, на етапі ініціації потрібно 

побудувати бізнес-модель підприємства з урахуванням нового продукту (рисунок 

4.15). 

Завершальний крок фази ініціації – оцінювання інноваційності. Оскільки в 

цьому прикладі не передбачається інноваційного рішення, то можна перейти до 

наступної фази.  

Організаційні зміни можуть модифікувати бізнес-модель компанії, що 

спричинить за собою непередбачені сценарії її (компанії) подальшого 

функціонування. Тому на другій фазі життєвого циклу проекту пропонується 

визначити, як організаційні зміни позначаться на бізнес-моделі підприємства. Для 

цього проводиться діагностика. 
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Пропозиція споживчої цінності:

ферма виробляє продукт тільки 

високої якості, який має попит у 

різновікової категорії населення

Сегмент ринку:

молокопереробні заводи, 

державні установи, 

дистриб'ютори, мережі 

супермаркетів, 

продовольчі ринки, 

магазини, пункти 

громадського харчування

Структура ланцюжка створення 

цінності:

щорічно ферма виробляє N т молока, 

що становить M % від загального 

обсягу виробництва. Можливий обсяг 

виробництва вершкового масла K, що 

покриває потреби J покупців. Основні 

внутрішні конкуренти: «Данон», 

«Терра-Фуд», «Техмолпром», 

«Гадячсир», «Вімм-Білль-Данн 

Україна»

Модель отримання 

доходів і прибутку:

схема продажів

структура собівартості 

молока й вершкового 

масла

плановий прибуток від 

кожного продукту

Конкурентні стратегії:

ферма випускає тільки 

натуральний продукт, 

який відповідає всім 

чинними ДСТУ

Стратегії зростання:

на основі діючого 

підприємства поетапно 

освоювати виробництво 

молочних продуктів

БІЗНЕС-МОДЕЛЬ

 

Рисунок 4.7 –  Варіант бізнес-моделі молочної ферми, що містить новий продукт 

 

Згідно з типологією Р. Дафта (див. розділ 2.1), на підприємстві заплановано 

два типи змін – технологічні, а також зміни продукту або послуг. 

Для оцінювання рівня впливу організаційних змін на бізнес-модель визначимо 

коефіцієнт кореляції Спірмена [83]. Для цього визначимо ранги для ознак 

організаційних змін і бізнес-моделі. Ранґи запишемо в таблиці 4.9 – 4.10. 

Таблиця 4.9 – Ранжування ознак організаційних змін 

Ознаки технологічних змін Ранґ Ознаки змін продукту та послуги Ранґ 

Енергоємність 8 Собівартість нового продукту 2 

Трудомісткість 7 
Обсяг продажів (прогнозований 

попит) 
5 

Екологічність (мінімізація 

шкідливих викидів) і безпечність 
9 

Тривалість розроблення концепції 

нового продукту й тестування 
3 

Витрати на експлуатацію 

обладнання, вартість ремонтів і 

ТО 

6 
Час на розроблення маркетингової 

стратегії 
4 

Вартість і тривалість навчання 

персоналу 
5 

Вартість і тривалість навчання 

персоналу 
6 
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Закінчення таблиці 4.9 

Тривалість придбання, монтування, 

налагодження устаткування 
1 Маркетингові витрати 7 

Ступінь зменшення вартості ремонту 

обладнання 
3 Якість нового продукту 1 

Якість продукту, що випускається 4 Відсоток НДДКР 8 

Рівень автоматизації 2 
Відношення вартості виведення на 

ринок нових продуктів до обороту 
9 

Ступінь зменшення термінів 

окупності модернізованого 

обладнання 

10 
Частка прибутку від нових 

споживачів 
10 

 

Таблиця 4.10 – Ранжування ознак бізнес-моделі 

Ознака пропозиції 

споживчої цінності 
Ранґ Ознака сегмента ринку Ранґ 

Ознака структури 

ланцюга створення 

цінності 

Ранґ 

Тривалість життєвого 

циклу продукту 
5 

Кількісне оцінювання 

охоплення ринку 
3 

Витрати на 

«вхідні» логістику 
7 

Оцінювання 

конкурентоспроможності 

продукту 

1 

Грошова віддача від кожного 

сегмента (кількісні 

показники продажів) 

4 Операційні витрати 9 

Оцінювання новизни / 

інноваційності продукту 
2 

Оцінювання динаміки 

розвитку ринкового сегменту 
2 

Витрати на 

«вихідну» 

логістику 

8 

Оцінювання вартості 

продукту для споживачів 
6 Місткість ринку 5 

Маркетингові 

витрати 
10 

Оцінювання якості 

продукту 
3 Стабільність ринку 1 

Витрати на 

обслуговування 
4 

Відсотковий рівень 

браку 
10 Сезонність продажів 10 

Витрати на 

постачання 
3 

Індекс задоволеності 

споживачів 
4 Витрати на канали продажів 6 

Витрати на 

розроблення 

технологій 

2 

Обсяг інвестицій 8 
Оцінювання пріоритетності 

сегментів ринку 
9 

Витрати на 

управління 

людськими 

ресурсами 

5 

Повернення інвестицій 

(ROI) 
9 Кількість компаній-партнерів 7 

Витрати на 

підтримку 

інфраструктури 

1 

Максимізація спектра 

пропозицій 
7 

Кількість компаній-

конкурентів 
8 

Витрати на 

залучення 

партнерів 

6 

Ознаки моделі 

отримання доходів і 

прибутку 

Ранг 
Ознаки конкурентної 

стратегії 
Ранг 

Ознаки стратегії 

зростання 
Ранг 
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Закінчення таблиці 4.10 

Собівартість продукту 9 Обсяг продажів за період 5 

Оцінювання 

ступеня досягнення 

стратегічних цілей 

6 

Очікуваний прибуток 8 
Обсяг продажів на одного 

працівника 
9 

Оцінювання темпу 

зростання 
8 

Термін окупності 10 
Частка ринку по основній 

продукції 
2 

Оцінювання 

показників 

фінансової 

стійкості 

4 

Ефективність 

використання основних 

засобів 

4 
Кількість випущеної продукції 

на одного працівника 
10 

Оцінювання 

соціально-

економічного 

становища 

співробітників 

9 

Продуктивність праці 6 

Коефіцієнт 

конкурентоспроможності 

основної продукції 

1 
Темп зростання 

обсягу продажів 
5 

Структура витрат 5 
Річний темп приросту 

реалізації 
3 Обсяг виробництва 2 

Ступінь зменшення витрат 

шляхом оптимізації 

процесів 

1 
Відношення дивіденду на 

акцію до її ринкової ціни 
4 

Оцінювання 

збалансованих 

показників 

1 

Рівень ціни відносню 

середньої по галузі 
2 

Частка основних виробництв, 

що мають сертифікат на 

систему якості І СО 9000 

6 

Частка експортної 

продукції в 

загальному обсязі 

випуску 

7 

Частка довгострокових 

кредитів у позикових 

коштах 

3 
Зношення активної частини 

основних фондів 
7 

Оцінювання «загроз» 

підприємства 
3 

Індекс задоволеності 

споживачів 
7 

Частка НДДКР у загальному 

обсязі продажів 
8 

Індекс задоволеності 

співробітників 

компанії 

10 

 

Тепер розрахуємо коефіцієнти рангової кореляції Спірмена [83] за формулою 

(4.1). Для цього знайдемо квадрат різниці між рангами ознак технологічних змін та 

ознак пропозиції споживчої цінності : 

 ;9;49;16;1;81;4;0;49;36;9d2
1    

;254d2
1   

.54,0
)110(10

2546
1

21





  

Аналогічно знайдемо кореляцію ознак технологічних змін та ознак сегмента 

ринку: 
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 ;4;25;25;9;81;16;1;49;9;25d2
2   

;244d2
2   

.48,0
)110(10

2446
1

22 



  

Розрахуємо кореляцію ознак технологічних змін та ознак структури ланцюга 

створення цінності: 

 ;16;1;1;1;4;1;16;1;4;1d2
3   

 ;46d2
3   

.72,0
)110(10

466
1

23 



  

Розрахуємо кореляцію ознак технологічних змін та ознак моделі отримання 

доходів і прибутку: 

 ;9;1;4;4;16;1;4;1;1;1d2
4   

;42d2
4   

.75,0
)110(10

426
1

24 



  

Розрахуємо кореляцію ознак технологічних змін та ознак конкурентної 

стратегії: 

 ;4;25;4;1;4;16;16;49;4;9d2
5   

;132d2
5   

.2,0
)110(10

1326
1

25 



  

Розрахуємо кореляцію ознак технологічних змін та ознак стратегії зростання: 

 ;0;1;9;4;1;0;9;25;1;4d2
6   

;54d2
6   

.67,0
)110(10

546
1

26 
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Знайдемо коефіцієнт кореляції Спірмена для змін продукту й послуги та 

пропозиції споживчої цінності. Для цього розрахуємо квадрат різниці між рангами 

зазначених величин: 

 ;1;25;4;9;64;36;1;1;25;0d2
7   

;166d2
7   

.01,0
)110(10

1666
1

27 



  

Аналогічно знайдемо кореляцію ознак змін продукту й послуги та ознак 

сегмента ринку: 

 ;0;9;1;25;64;64;4;1;4;4d2
8   

;176d2
8   

.07,0
)110(10

1766
1

28 



  

Розрахуємо кореляцію ознак змін продукту й послуги та ознак структури 

ланцюга створення цінності: 

 ;4;9;25;1;1;25;9;25;9;4d2
9   

;112d2
9   

.32,0
)110(10

1126
1

29 



  

Розрахуємо кореляцію ознак змін продукту й послуги та ознак моделі 

отримання доходів і прибутку: 

 ;1;1;64;0;9;9;9;49;4;16d2
10   

;162d2
10   

.02,0
)110(10

1626
1

210 



  

Розрахуємо кореляцію ознак змін продукту й послуги та ознак конкурентної 

стратегії: 

 ;0;9;16;9;1;64;9;1;9;0d2
11   
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Розрахуємо кореляцію ознак змін продукту й послуги та ознак стратегії 

зростання: 

 ;4;1;9;0;0;16;4;1;4;1d2
12   

;40d2
12   

.76,0
)110(10
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Рівень значущості отриманних коефіцієнтів кореляції визначається з 

допомогою таблиці «Критичні значення коефіцієнта кореляції рангів Спірмена» 

[83]. Для вибірки n = 10 0,05P для 64,0
кр

 0,01P для 79,0
кр

 . 

Отже, коефіцієнти ранґової кореляції 12643 ,,,  належать до критичного 

інтервалу [0,64; 0,79], що зі свого боку свідчить про те, що технологічні зміни 

впливатимуть на такі компоненти бізнес-моделі: структура ланцюга створення 

цінності, модель отримання доходів і прибутку, стратегія зростання; а зміни 

продукту й послуги впливатимуть на стратегію зростання. 

 На третьому етапі діагностики необхідно визначити, як управляти змінами в 

бізнес-моделі. Для цього визначені на попередньому кроці компоненти 

розглядаються окремо щодо змін. 

Структура ланцюжка створення цінності – положення й діяльність фірми в 

ланцюжку створення цінності й спосіб отримання фірмою своєї частки цінності, що 

створюється в ланцюжку. Структура містить також визначення конкурентів, 

партнерів і різних мережних ефектів, які може бути використано для того, щоб 

доставити покупцю більше цінності [51]. 

При виробництві вершкового масла з власної сировини передбачається, що 

цінність, яку створювала молочна ферма, зменшиться в кількісному вираженні. При 

цьому слід визначити, яку купівельну потребу може задовольнити новий продукт. 
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Отриманий результат дасть змогу визначити «місце» компанії в загальному 

структурному ланцюжку й узгодженість з планом стратегічного розвитку. 

Виходячи з масштабів виробництва, розглядають компанії-конкуренти. 

Вивчають лінійку товару, цінову політику, територіальне розташування й ринки 

присутності. Такі відомості дають змогу визначити заходи, необхідні для створення 

цінності нового продукту, а також з їх допомогю конкретизують витрати з доставки 

цієї цінності покупцеві. 

Основними партнерами в проекті можуть бути як організації-споживачі, так і 

неспівпричетні підприємства. 

Оскільки компанія робить наголос на високоякісному продукті, то має сенс 

співпрацювати з тими організаціями, які цю якість можуть підтвердити, наприклад 

застосувати валідацію. Для харчових підприємств під валідацією слід розуміти 

документальне підтвердження того, що методика, процес, обладнання, матеріал, 

операція або система відповідають заданим вимогам, і їх використання дійсно дає 

очікувані результати. Валідація є важливою частиною системи забезпечення 

контролю якості й безпеки продукції, що випускається. Сама по собі валідація не 

покращує якості й безпеки продукції. Її результати можуть свідчити про 

необхідність або підвищення ступеня гарантії якості й безпеки, або поліпшення 

умов виробництва [127]. 

З іншого боку, молоко є гарним живильним середовищем для розвитку й 

розмноження різних мікроорганізмів. Тому дотримання санітарних норм є 

невід'ємною частиною виробничого виробництва. Виходячи з цього, доцільно 

отримати не просто дозвіл санітарно-епідеміологічної служби, а співпрацювати з 

незалежними підприємствами, які надають послуги з миття й дезінфекції 

технологічного обладнання і документально підтверджують санітарну відповідність. 

Ураховуючи наведене вище, підприємству доцільно впровадити систему 

менеджменту безпеки харчової продукції, що дасть змогу:  

– розробити алгоритм виробничих процесів;  

– відобразити ключові обов'язки співробітників у посадових інструкціях, 

спрямованих на забезпечення високої якості продукції;  
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– дотримуватися технологічних норм і правил роботи, а також експлуатації 

виробничого обладнання;   

– досягти високої санітарної й гігієнічної культури у виробництві з допомогою 

правильної організації гігієнічних практик;  

– поліпшити стан виробничих і складських приміщень, у яких зберігається 

сировина й обладнання;  

– отримати високоякісну й конкурентоспроможну продукцію шляхом 

ефективної організації і контролю умов праці й виробничої діяльності на 

підприємстві. 

Якщо масштаб виробництва не дає змоги випускати продукт під власною 

торговою маркою, то залучаються партнери, які встигли вже зарекомендувати себе 

на ринку й готові продати товар під своїм ім'ям. 

Після визначення партнерів необхідно обчислити відповідні витрати й 

відобразити їх у собівартості кожного продукту. 

 Модель отримання доходів і прибутку – це схема того, як генерується дохід, 

структура собівартості й планований прибуток [51]. 

Схему генерації доходу ефективно визначати для кожного сегмента ринку. 

Розглянемо це більш докладно. 

Підприємство планує постачати новий продукт ло державних установ 

(дитячих садів, школ, університетів, лікарень і т. д.), торгівельних роздрібних мереж 

і пунктів громадського харчування, а також дистриб'юторам. 

Закупівля товарів державними установами здійснюється на основі закону 

України «Про державні закупівлі» [128] за умови, що сума закупівель дорівнює або 

перевищує 200 тисяч гривень, тобто шляхом проведення конкурсних торгів. Тому 

доречно розробити шаблон тендерної пропозиції для кожного продукту, визначити 

верхні й нижні цінові межі, а також географічні межі з приблизними розрахунком 

логістичних витрат. 

Варто проаналізувати «історію» закупівель, щоб визначити попит, план-графік 

закупівель, відстежити сезонність споживання (школи й університети не 

закуповують продукти в літній період, а ось лікарні мають цілорічну потребу) і в 
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кінцевому підсумку сформувати свою ціннісну пропозицію для цього сектора ринку. 

Слід зазначити, що державні підприємства можуть працювати без авансових 

платежів, а також з відстрочкою платежу. Якщо така схема співпраці є прийнятною 

для підприємства, то відповідна інформація заноситься до графіка отримання 

прибутку. 

Вибір дистриб'ютора – це складний оптимізаційний процес, тому спочатку 

необхідно сформувати власні вимоги, критерії оцінювання й умови, на яких 

компанія готова співпрацювати. На основі отриманих даних проводиться «заочне» 

дослідження ринку дистриб'юторів з відкритих джерел. Далі з відповідними 

варіантами проводяться переговори й на основі критеріального оцінювання 

приймається остаточне рішення. Схема роботи з дистриб'ютором відображається в 

графіку отримання прибутку. 

Роботу з роздрібними продуктовими торговими мережами можна поділити на 

кілька видів, наприклад: супермаркети, продуктові магазини, продуктові ринки. Для 

кожного виду формується шаблон комерційної пропозиції, на основі якого можна 

вести переговори з гіпотетичними партнерами. Після того як ринок роздрібної 

торговельної мережі буде зорієнтовано, комерційну пропозицію необхідно 

переглянути з урахуванням обсягів збуту, логістичних витрат, термінів реалізації і т. 

д. Отримані результати заносять до в графіка отримання прибутку. 

Коли остаточну модель отримання доходів і прибутку буде сформовано, 

проводять оптимізаційну роботу, метою якої є пошук балансу між різними каналами 

збуту, що дасть змогу досягати максимального грошового притоку й задоволеності 

споживача. 

Стратегії зростання – як підприємство буде швидко розвиватися й зростати 

протягом тривалого періоду [51]. 

Зміни в двох попередніх компонентах бізнес-моделі не повинні суперечити 

загальній стратегії підприємства, тому описані вище схеми, витрати, дії тощо 

аналізуються з огляду на загальну концепцію. 

Етап діагностики впливу організаційних змін на існуючу бізнес-модель 

завершується прийняттям рішення відносно модифікованої бізнес-моделі (рисунок 



136 

 

4.16). Якщо нова/модифікована бізнес-модель затверджується командою проекту, то 

можна переходити до фази 3 – розроблення плану управління проектом. На виході 

третьої фази буде сформовано план управління проектом і план управління змінами 

в бізнес-моделі. 

Структура витрат на виробництво нового продукту (вершкового масла) 

становить: сировина – 85,8 %, переробка – 7,3 %, доставка – 6,9 % [123]. При цьому 

зміни структури витрат в бізнес-моделі будуть мати такий вигляд, який наведено в  

таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 – Витрати на створення нової бізнес-моделі 

№ п/п Стаття витрат Ціна, грн Примітка 

1 
Витрати на впровадження системи 

менеджменту безпеки харчової продукції 
19 860,00   

1.1 Навчання персоналу – 2 людини 6 860,00 
Вартість навчання за 2 

курси 

1.2 
Передання отриманих знань іншим 

співробітникам 
3 000,00 

Навчальні посібники, 

роздаткові матеріали 

1.3 Проведення зовнішнього аудиту 10 000,00 
Залучення зовнішніх 

аудиторів 

2 
Витрати на створення цінності нового 

продукту 
143 500,00   

2.1 Створення сайта компанії 10 000,00 
Інформаційний ресурс для 

покупця 

2.2 
Участь у виставках, форумах, конгресах 

(п’ять виставок протягом 12 місяців) 
20 000,00 

Залучення оптових 

покупців 

2.3 
Зовнішня реклама (25 точок протягом шести 

місяців) 
90 000,00 

Залучення роздрібних 

покупців,  підвищення 

"впізнаваності" продукту 

2.4 
Прямі продажі (10 торгових точок по 20 

годин) 
10 000,00 Проведення промо акцій 

2.5 Послуги маркетолога 13 500,00 

Залучення спеціалістів для 

розробки маркетингової 

стратегії (аутсорсинг) 

3 Послуги дистриб'ютора  27 375,00 
 

4 Логістичні витрати  7 000,00 

Реалізація нового 

продукту серед 

роздрібних торгівельних 

мереж 

  Усього 197 735,00 

  

Виходячи з даних таблиці 4.11, можна зробити висновок про те, що витрати на 

впровадження змін в структуру ланцюга створення цінності складають 8,9% від 
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вартості проекту, в модель отримання доходів і прибутку – 2,1%, в стратегію 

зростання – 1,2%. Таки чином, витрати на створення нової БМ становлять 12,2% від 

загальної вартості проекту, але при цьому кошторисна (запланована) стаття на 

непередбачені витрати становить 6%. Таким чином, метод діагностики впливу ОЗ на 

БМ дав змогу виявити роботи, необхідні для інтеграції проекту та його результатів в 

поточну діяльність, що дозволяє зменшити вплив неповноти інформації відносно 

продукту проекту. Метод прийняття рішень в управлінні змістом дозволив 

ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою перевірки узгодженості 

проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою чергу підвищує точність 

планування проектних робіт та витрат.  
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Рисунок 4.8 – Діагностика впливу організаційних змін на існуючу бізнес-модель молочної ферми 
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Висновки до розділу 4 

У цьому розділі проводилася апробація методу прийняття рішення в 

управлінні змістом проекту. Як об'єкти дослідження було вибрано Харківський 

приладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка, фінансово-промислову групу Систем 

Кепітал Менеджмент, а також окремий клас переробної промисловості 

(виробництво вершкового масла.) 

Під час дослідження розглядалося історичне становлення підприємств, 

основні види діяльності, організаційні структури, фінансові показники, а також 

проекти організаційних змін. 

З допомогою методу діагностики впливу організаційних змін на існуючу 

бізнес-модель було встановлено, що ХПЗ вирішував завдання освоєння нового 

виробництва й виведення нового продукту на ринок. З діагностики випливає, що на 

базі існуючого підприємства було спроектовано нову бізнес-модель. Унаслідок 

таких організаційних змін завод освоїв випуск цифрових автоматизованих 

телефонних станцій. Однак активний розвиток мобільного зв'язку, а також 

перенасичення ринку імпортним аналоговим товаром призвело до того, що 

продукцію заводу перестали купувати. Виявилося, що застосованних організаційних 

змін недостатньо для стійкого положення підприємства, тому на поточний момент 

ХПЗ перебуває в стадії банкрутства. 

Ефективність корпоративної реструктуризації групи СКМ розглянуто в межах 

окремого підприємства, а саме Центрального гірничо-збагачувального комбінату 

(ЦГЗК). Було встановлено, що обсяг виробництва в період з 2000 р. по 2015 р. 

збільшився з 7,98 млн т до 12,13 млн т. Рівень ліквідності підприємства є високим, 

фінансовий стан характеризується як стійкий, діяльність – як ефективна. 

У межах переробної промисловості вивчалося питання виведення нового 

продукту на ринок. Метод прийняття рішення в управлінні змістом проекту дає 

змогу: 

– провести формалізацію проекту; 

– побудувати модель життєвого циклу; 

– розробити бізнес-модель підприємства з урахуванням нового продукту; 
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– виконати діагностику впливу організаційних змін на існуючу бізнес-модель; 

– зменшити вплив неповноти інформації відносно продукту проекту на 

планові витрати. 

До переваг методу можна віднести: 

– дозволяє розглядати організаційні зміни не як окремий проект, а в межах 

всього підприємства; 

– дає точку опори в цілепокладанні проекту організаційних змін; 

– дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи; 

– підвищує точність планування проектних робіт та витрат; 

– враховує галузеві особливості підприємства. 

Недоліки методу прийняття рішення в управлінні змістом проекту: 

– потребується залучення співробітників різних сфер діяльності; 

– збільшення чаус підготовчого етапу проекту; 

– метод розглядався тільки для промислових підприємств. 

 

  



141 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації поставлена й вирішена актуальна науково-прикладна задача 

діагностики впливу організаційних змін в проектах на бізнес-модель підприємства. 

1. Проведено аналітичний огляд існуючих моделей і методів управління 

змістом проектів організаційних змін. 

2. Розроблено метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель, 

заснований на комплексуванні типології організаційних змін і методу побудови 

бізнес-моделі, який на відміну від існуючих методів дає змогу виявити роботи, 

необхідні для інтеграції проекту та його результатів в поточну діяльність, що 

дозволяє зменшити вплив неповноти інформації відносно продукту проекту. 

3. Розроблено модель життєвого циклу проекту організаційних змін шляхом 

використання класифікацій і типологій організаційних змін у новій якості, а саме 

інструментів і методів фаз життєвого циклу, що дає змогу сформувати попередній 

опис змісту проекту в умовах відсутності заданої методології. 

4. Розроблено метод підтримки інновацій, за допомогою якого можна 

спланувати управління змістом проекту, якщо доступні засоби та  рішення не 

забезпечують досягнення мети проекту організаційних змін. 

5. Розроблено метод прийняття рішень в управлінні змістом проекту, який 

дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою перевірки 

узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою чергу 

підвищує точність планування проектних робіт та витрат. 

6. Результати дослідження впроваджено на ПрАТ «Центральний гірничо-

збагачувальний комбінат», а також у навчальному процесі Національного 

аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ». 

7. Запропоновані моделі й методи: 

– дають точку опори в цілепокладанні проекту організаційних змін; 

– ураховують специфіку галузі завдяки впровадженню бізнес-моделі; 

– дають змогу впроваджувати інноваційні рішення на існуючих промислових 

підприємствах; 
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– дають змогу виконувати діагностику впливу організаційних змін на існуючу 

бізнес-модель; 

– адаптують проектний підхід до управління організаційними змінами; 

– зменшують вплив неповноти інформації відносно продукту проекту на 

планові витрати.  

8. Запропоновані моделі й методи може бути використано на промислових 

підприємствах України. Подальші дослідження доцільно проводити в напрямку 

розвитку методології управління організаційними змінами з допомогою проектного 

підходу на різних етапах життєвого циклу компанії зі збереженням становлення до 

бізнес-моделі.  
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участі – очна. 

6. XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні 

технології в економіці і управління підприємствами, програмами та проектами»     

(м. Одеса, 2016 р.). Форма участі – очна. 

  



165 

 

ДОДАТОК Д 

Таблиця Д.1 - Напрямки інвестування промисловості України [ 21] 

Різновид промисловості Першочергові завдання розвитку 

промисловості 

Напрями 

інвестування 

Машинобудування 

Формування макротехнологій 

замкнутого циклу, створення 

системи машин нового покоління 

і збільшення обсягів 

інноваційного обладнання 

Комплексна модернізація діючих 

і створення нових виробничих 

потужностей на базі сучасної 

техніки, створення науково-

виробничих комплексів 

Харчова промисловість і 

переробка 

сільськогосподарських 

продуктів 

Підтримка 

конкурентоспроможної 

продукції, диверсифікація 

виробництва, впровадження 

сертифікованих за 

європейськими стандартами 

виробництв 

Впровадження нових технологій 

зберігання продукції, 

сертифікованих виробництв, 

технологій 

 

Різновид промисловості Першочергові завдання розвитку 

промисловості 

Напрями 

інвестування 

Легка промисловість 

Благоустрій сировинного 

забезпечення, відхід від 

давальницької схеми 

виробництва, розвиток 

внутрішнього ринку 

Вертикальна інтеграція 

виробництва, переоснащення 

підприємств 

 

Целюлозно-паперова 

промисловість 

Технічне переоснащення 

підприємств на основі 

ресурсозберігаючих технологій 

Інвестування виробництв 

глибокої переробки 

 

Виробництво коксу, 

продуктів нафтопереробки, 

хімічна та нафтохімічна 

промисловість 

Освоєння виробництва нових 

конструкційних і 

функціональних матеріалів, 

реконструкція підприємств та 

впровадження 

ресурсозберігаючих екологічно 

чистих технологій 

Нарощування потужностей для 

виробництва хімічних засобів 

захисту рослин, полімерних 

матеріалів і виробів з них, 

товарів побутової хімії, повна 

комплексна переробка сировини 

Металургія та оброблення 

металу 

Реконструкція підприємств і 

впровадження 

ресурсозберігаючих екологічно 

чистих технологій 

Введення енергозберігаючих 

технологій та комплексної 

переробки вихідної сировини 

Різновид промисловості Першочергові завдання розвитку 

промисловості 

Напрями 

інвестування 

Добувна промисловість, 

виробництво та 

розподілення 

електроенергії, газу та 

води 

Впровадження і використання 

екологічно чистих технологічних 

процесів, збільшення видобутку 

енергоносіїв, реконструкція та 

технічне переоснащення 

підприємств 

Підвищення ефективної та 

відновлювальної енергетики, 

нетрадиційних джерел енергії, 

будівництво нових систем 

магістральних газопроводів, 

участь в перспективних 

інвестиційних проектах з 

розвідки і видобутку нафти і газу 
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ДОДАТОК Е 

Концепція сталого розвитку 

Витоки поняття сталого розвитку лежать в 70-х роках, коли проблемам 

забруднення навколишнього середовища і обмеженості природних ресурсів був 

присвячений ряд наукових робіт. Громадський резонанс відобразився в створенні 

ряду міжнародних неурядових наукових організацій з вивчення глобальних процесів 

на Землі, таких як Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень 

(МФІПД), Римський клуб, Міжнародний інститут системного аналізу, а в СРСР - 

Всесоюзний інститут системних досліджень [26]. 

Наступний крок в історії сталого розвитку був зроблений в 1972 р. в 

Стокгольмі на Конференції ООН по навколишньому середовищі. За підсумками 

конференції була створена Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), 

яка ознаменувала включення міжнародного співтовариства на державному рівні у 

вирішення екологічних проблем, які стали стримувати соціально-економічний 

розвиток. Стала розвиватися екологічна політика і дипломатія, право 

навколишнього середовища, з'явилася нова інституційна складова - міністерства і 

відомства по навколишньому середовищу. 

Концепція сталого розвитку базується на трьох основних складових: 

економічної, соціальної та екологічної [27]. В основі економічного підходу лежить 

теорія максимального потоку загального доходу Хікса-Ліндаля, який може бути 

проведений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою 

якого і проводиться цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання 

обмежених ресурсів і використання природо-, енерго-, і матеріало- зберігаючих 

технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно 

безпечних продукції, мінімізацію, переробку та знищення відходів. Однак при 

вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний 

або природний, або людський капітал) і в якій мірі різні види капіталу 

взаємозамінні, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних 

ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і рахунку. З'явилися два 
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види стійкості - слабка, коли мова йде про природний та виробничий капітали, що 

не зменшуються в часі, і сильна - коли повинен не зменшуватися природний капітал 

(причому частина прибутку від продажу не відновлюваних ресурсів повинна 

спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу). 

Соціальна складова стійкого розвитку орієнтована на людину і спрямована на 

збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на 

скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього 

підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також збереження культурного 

капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також більш повне використання 

практики сталого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення 

стійкого розвитку, сучасному суспільству доведеться створити більш ефективну 

систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. 

Важливо досягнення не тільки всередині, а й між поколінної справедливості. В 

рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. 

Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція 

сталого розвитку має на увазі, що людина повинна брати участь в процесах, які 

формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, 

контролювати їх виконання. 

З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність 

біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність 

екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більш того, 

поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, 

включаючи в них створену людиною середу, таку як, наприклад, міста. Основна 

увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної 

адаптації таких систем до змін, а не збереження їх в деякому «ідеальному» 

статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього 

середовища і втрата біологічного різноманіття скорочують здатність екологічних 

систем до самовідновлення. 
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ДОДАТОК Ж 

Модель ADKAR [ 44]: 

– Awareness – усвідомлення необхідності змін; 

– Desire – бажання впроваджувати зміни; 

– Knowledge – знання / уміння; 

– Ability – здатність упроваджувати зміни; 

– Reinforcement – спонукання до дії / стимули. 

Логіка моделі полягає в тому, щоб одночасно управляти проектом 

упровадження й змінами співробітників.  

Коли людина починає усвідомлювати проблему, ця проблема потрапляє у 

фокус її уваги, і це є першим кроком на шляху до успішних змін. Під час аналізу 

проблеми визначається її важливість і виникає розуміння необхідності, виражене в 

бажанні змінюватися. Для задоволення цього бажання необхідно поглиблено 

розібратися в ситуації і проблемі, отримати знання. Після цього етапу може 

виявитися, що існуючих здібностей не вистачає і, отже, потрібно набути навичок. 

Коли людина навчилася нової поведінки, його атакують спокуси, змушують 

повернутися до минулого. Тому необхідно закріпити навички, перетворивши їх на 

звичку. 

Таблиця Ж. 1 – Узагальнювальна характеристика моделей організаційних змін [129] 

Модель Характеристика 

К. Левін 

Є корисною на початку змін, при оцінцюванні поточного / кінцевого стану. 

Є марною при суміщенні механістичного підходу з трьома кроками: план, 

вступ, відбір 

Р. Балок і      Д. 

Баттен 

Зручна для ізольованих, не дуже складних питань. Не слід використовувати 

при занадто спрощених організаційних змінах 

Д. Надлер і 

М.Ташмен 

Модель є зручною при подальшому аналізі невдач. Увага приділяється 

існуючим проблемам, а не створенню образу 

Дж. Коттер 
Є зручною як при великих, так і малих змінах. Зміни мають лінійну, а не 

циклічну форму 

У. Бриджес Діє при неминучих змінах, де чітко визначено початок і кінець 

 

Таблиця Ж. 2 - Типологія організаційних змін В.М. Распопова [ 46] 

Фактор Тип організаційних змін 

від джерел впливу 
породжені чинниками зовнішнього середовища; 

породжені чинниками внутрішнього середовища організації. 
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Закінчення таблиці Ж. 2 

вірогідність подій 
непередбачені (спонтанні); 

планомірні (цілеспрямовані). 

 

глибини тимчасової дії 

сстратегічні; 

тактичні; 

оперативні; 

стабілізаційні. 

від підходу до управління 

еволюційні (поступові); 

революційні зміни (кардинально, швидкі, які передбачають повне 

оновлення). 

 

 

від орієнтації 

спрямованості змін 

цілі (зазвичай реалізується в управлінні за цілями); завдання 

(управління за результатами); 

організаційну структуру (структурне управління); 

технологію (технологічне управління, найбільш яскраво 

проявляється в соціо-технічній моделі менеджменту); 

поведінка персоналу (управління організаційним поведінкою); 

досвід (управління через контрольні порівняння - бенчмаркетинг). 

в залежності від форми 

фронтальні; 

групові; 

індивідуальні. 

 

 

спрямованість у складі 

процесу управління 

планування (діагностика, моделювання, програмування); 

організація (підготовка до реалізації, регулювання, координування); 

контроль (облік, аналіз, корекція); 

мотивація; 

комунікація; 

прийняття рішень. 

 

функціональна 

спрямованість в складі 

менеджменту 

виробничо-технологічні зміни;  

зміни в управлінні фінансами; 

зміни в управлінні маркетингом; 

зміни в управлінні персоналом; 

зміни в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю; 

зміни в управлінні інноваціями; 

радикальність і глибина 

перетворень 

зміни, пов'язані з перебудовою організації (припускають 

фундаментальні зміні організації, що зачіпає її місію); 

радикальні зміни (організація не змінює галузі, але при цьому в ній 

відбуваються радикальні зміни, викликані, наприклад, злиттям з 

іншою організацією); 

помірні зміни (зміни в одній або декількох функцій менеджменту: в 

управлінні виробництвом, в маркетинговій сфері і т.д.); 

часткові (слабкі) зміни. 

 

Таблиця Ж. 3 - Класифікація організаційних змін Б.Б. Стелюка [ 48] 

№ Ознака класифікації Вид (різновид) 

1 
За характером перетворення 

організації 

еволюційні; революційні; змішані. 

2 
За кінцевої мети 

(спрямованості) 

усунення причин систематичних помилок; усунення втрат 

шляхом виявлення потенційних причин (проблем); 

впровадження нововведень; введення стандартів. 
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Закінчення таблиці Ж. 3 

3 За наслідками 

ініціювання нових змін (явищ); зниження масштабів явищ, 

що відбуваються; підвищення масштабів явищ, що 

відбуваються; зміна характеру явищ, що відбуваються; 

усунення джерел наявних змін. 

4 За суб'єкту здійснення 
зміни в технічній системі організації; зміни в соціальній 

системі організації. 

5 По суб'єкту ініціювання ініційовані зверху; ініційовані знизу. 

6 
За ступенем впливу 

на організацію 

глобальні (тотальні); локальні. 

7 
За ступенем зачіпання 

організації 

системні; елементні. 

8 
Стосовно середовищі 

організації 

пов'язані з адаптацією до зовнішнього середовища; пов'язані з 

внутрішньою координацією. 

9 За змістом 

реформування; реструктуризація; реінжиніринг; організаційні 

перетворення; введення інновацій (інноваціонування); 

вкладення інвестицій (інвестування). 

10 За ступенем новизни 
реновація; модернізація; оновлення (введення абсолютно 

нового). 

11 
За характером розвитку 

організації 

пов'язані з інтенсивним розвитком організації; пов'язані з 

екстенсивним розвитком організації. 

12 За характером реагування активні; реактивні. 

13 За характером реакції 
реакція на можливості, що відкриваються; реакція на 

надзвичайні ситуації. 

14 За масштабами змін малі; середні; великі. 

15 По цільовій установці пов'язані з утриманням стану; пов'язані зі зміною стану. 

16 
Стосовно до управління 

організацією 

пов'язані зі стратегічним управлінням; пов'язані з тактичним 

управлінням; пов'язані з оперативним управлінням. 

17 За ступенем усвідомленості проведені усвідомлено; що відбуваються мимовільно. 

18 За тривалістю процесів довгострокові; короткострокові. 

19 За ступенем організованості планові; спонтанні. 

20 За характером здійснення стихійні; організовані. 

21 За характером протікання керовані; некеровані. 

22 
За основними аспектами 

діяльності організації 

соціально-психологічні; фінансово-економічні; майново-

правові; процесно-технологічні; інформаційно-технологічні; 

функціонально-структурні.  

23 
За ступенем 

передбачуваності 

передбачувані; непередбачувані.  

24 
З точки зору компонентів 

внутрішнього середовища 

стратегічні зміни; зміни технології і завдань; структурні 

зміни; зміни в галузі управління персоналом. 
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ДОДАТОК И 

Таблиця И.1 – Групи процесів управління проектами та групи процесів в області знань для проектів організаційних змін 

Процессы в 
области 
знаний 

Управление организационными изменениями на базе группы процессов PMBoK 

Инициация планирование исполнение 
мониторинг и 

управление 
завершающие 

процессы 

Интеграция 
управления 

проектом 

Разработка Устава проекта 
– модель Р. Балока и Д. 
Баттена – этап 
«Исследование»; 
разработка 
предварительного 
описания содержания 
проекта – модель К. Левина 
– этап «Размораживание» 

Разработка плана 
управления проектом - 
модель Р. Балока и Д. 
Баттена – этап 
«Планирование» 

Руководство и 
управление 
исполнением 
проекта - модель 
К. Левина – этап 
«Переход на 
новый уровень» 

Мониторинг и 
управление работами 
проекта - модель Р. 
Балока и Д. Баттена – 
этап «Планирование»; 
общее управление 
изменениями - модель Р. 
Балока и Д. Баттена – 
этап «Планирование» 

Закрытие проекта - 
модель К. Левина – 
этап 
«Замораживание» 

Управление 
содержанием 

проекта 

 Планирование 
содержания; 
определение 
содержания; создание 
ИСР 

 Подтверждение 
содержания; управление 
содержанием 

 

Управление 
сроками 
проекта 

 Определение состава 
операций; определение 
взаимосвязей 
операций; оценка 
ресурсов операций; 
оценка длительности 
операций; разработка 
расписания 

 Управление расписанием  

Управление 
стоимостью 

проекта 

 Стоимостная оценка; 
разработка бюджета 
расходов 

 Управление стоимостью  

Управление 
качеством 

проекта 

 Планирование качества 
- модель К. Левина – 
этап «Переход на 
новый уровень» 

Процесс 
обеспечения 
качества 

Процесс контроля 
качества 
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Закінчення таблиці И. 1 

Управление 
человеческими 

ресурсами проекта 

 Планирование 
человеческих ресурсов – 
модель К. Левина – этап 
«Переход на новый 
уровень» 

Набор команды 
проекта; развитие 
команды проекта – 
модель Д. Коттера 

Управление командой 
проекта - модель Д. 
Коттера 

 

 
Управление 

коммуникациями 
проекта 

  
Планирование 
коммуникаций - 
исследование не 
проводилось 

 
Распространение 
информации - 
исследование не 
проводилось 

 
Отчетность по 
исполнению; управление 
участниками проекта - 
исследование не 
проводилось 

 

Управление 
рисками проекта 

 Планирование управления 
рисками; идентификация 
рисков; качественный 
анализ рисков; 
количественный анализ 
рисков; планирование 
реагирования на риски – 
исследование не 
проводилось 

 Мониторинг и 
управление рисками - 
исследование не 
проводилось 

 

Управление 
поставками 

проекта 

Планирование 
покупок и 
приобретений; 
планирование 
контрактов - 
исследование не 
проводилось  

Планирование покупок и 
приобретений; 
планирование контрактов - 
исследование не 
проводилось  

Запрос информации 
у продавцов; выбор 
продавцов 
исследование не 
проводилось 

Администрирование 
контрактов - 
исследование не 
проводилось 

Закрытие 
контракта - 
исследование 
не проводилось 
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ДОДАТОК К 

Таблиця К.1 - Трактування терміна «бізнес-модель» 

Автор Визначення бізнес-моделі 

В.Ю. Котельніков 

Бізнес модель - це широкий термін, який використовується для опису 

методу (позиція в ланцюжку створення цінності, вибір покупця, 

продукти, ціноутворення) ведення бізнесу [51]. 

Т.В. Кугушева 

Бізнес-модель організації можна визначити як модель, що описує її 

внутрішню архітектуру (що включає 

корпоративну місію і стратегії, стратегічні цілі і завдання, бізнес-

процеси, організаційно-штатну структуру, систему документообігу, 

інформаційні технології), необхідну для досягнення корпоративних 

цілей, перетворює входи (сировина, інформацію) в виходи (товари, 

роботи, послуги, інформація) [130]. 

Н.В. Ревуцька 

Бізнес-модель - сукупність елементів, які характеризують принципову, 

відмінну від конкурентів логіку його функціонування на підставі 

використання ключових компетенцій для максимально ефективного 

розподілу стратегічних ресурсів в системі бізнес-процесів з метою 

створення продукту (послуги), який відповідає пріоритетам споживача 

[131]. 

В.І. Чеглатонєв 

Бізнес-модель компанії - склад і усі причинно-наслідкові зв'язки між 

такими структурними елементами, як ресурси і здібності, а також види 

діяльності і цінності, які вона виробляє [132]. 

Р. Амітт, К. Зотт 

Бізнес-модель - ділова модель, яка відображає зміст, структуру і 

управління; бізнес-модель застосовують для створення цінності 

використання можливостей підприємницької діяльності [133]. 

Дж. Магретта 
Бізнес-модель визначає ділові моделі як історії, які пояснюють, як 

працюють підприємства [134]. 

Д. Мітчел, Брукнер 

Колес 

Під бізнес-моделлю мають на увазі комбінацію «хто», «що», «коли», 

«чому», «де», «як» і «скільки» організація використовувала, для 

задоволення потреб своїх клієнтів, кінцевих користувачів і інших 

зацікавлених осіб (включаючи, але не обмежуючись співробітниками, 

партнерами, постачальниками, дистриб'юторами, кредиторами, 

акціонерами і спільнотами, операціями організації) [135]. 

М. Моррис та ін. 

Бізнес-модель - це відображення сукупності взаємозалежних змінних 

рішень в області стратегії підприємства, їх архітектури та економічних 

характеристик, для створення життєздатних переваг товару або компанії 

на певних ринках [57]. 

 

Еволюція бізнес-моделей 20-го століття виглядала наступним чином [136]: 

1. «Хранитель магазину» (the shop keeper model) - найбільш стара, проста і 

розповсюджена, але й до сих пір базова бізнес-модель; її суть полягає в тому, що 

відкриття магазину відбувається там, де знаходиться потенційний покупець. 

2. «Наживка-гачок» (також відома назва «бритва-лезо» або «пов'язані товари») 

- ця бізнес-модель почала застосовуватися на початку 20-го століття. Основний 
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принцип цієї бізнес-моделі зосереджений у продажу основного продукту за дуже 

низькою ціною (це і є «наживка»), в той час, як основний прибуток приносить 

продаж запасних частин, витратних матеріалів і т.д. (тобто «гачок»). 

3. 1950 рік - нові бізнес-моделі розробили ресторанна мережа McDonald's і 

виробник автомобілів Toyota. 

4. 1960 р. - інноваторами стали Wall-Mart і гіпермаркети. 

5. 1970 р. - принесли нові бізнес-моделі FedEx і Toys R Us. 

6. 1980 р. - Blockbuster, Home Depot, Intel та Del. 

7. 1990 р. - нові бізнес-моделі створили Southwest, Airlines, Netflix, eBay, 

Amazon.com і Starbucks. 

8. За останні роки найбільш оригінальні та ефективні бізнес-моделі розроблені 

і реалізовані компаніями Google, Ikea. 

Деталізована типологія бізнес-моделей MIT [ 52]: 

Фізичними активами є предмети довгострокового використання (будівлі, 

комп'ютери, верстати), а також швидкозношувані або предмети споживання (їжа, 

одяг, папір).  

Фінансові активи включають гроші, цінні папери (акції, облігації, чеки), 

страхові поліси і т.д., які дають їх власникам права на потенційні доходи в 

майбутньому. Нематеріальні активи включають юридично захищену інтелектуальну 

власність (патенти, авторські права, торгові марки), а також знання, репутацію, 

бренд і т.д. Людські активи включають час людей, їх вміння і зусилля, необхідні для 

виконання різної роботи. Звичайно, людей не можна вважати "активами" в 

бухгалтерському сенсі і вони не можуть бути куплені або продані, але їх час і знання 

можуть бути "здані в оренду" за плату. 

а) Творець - купує сировину або компоненти від постачальників і потім 

перетворює їх, щоб створити продукт для подальшого продажу - це переважний 

архетип виробничої бізнес-моделі. Ключова відмінність між творцями і 

дистриб'юторами - то, що творці проектують продукти, які вони продають. Можна 

класифікувати фірму як творця, навіть якщо вона віддає все фізичне виробництво на 

аутсорсинг, але за допомогою проектування створює більше 50% цінності продукту. 
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Подібна ситуація найбільш характерна для виробників комп'ютерів, де близько 90% 

фізичного виробництва віддається на аутсорсинг в азіатські країни. 

б) Дистриб'ютор - купує продукт і перепродає цей же продукт комусь ще. 

Дистриб'ютор зазвичай забезпечує додаткову цінність, наприклад, транспортуючу, 

повторно упаковуючи продукт, або забезпечуючи післяпродажне обслуговування 

клієнтів. Даний архетип бізнес-моделі поширений в оптовій і роздрібній торгівлі. 

в) Орендодавець продає право використання активу протягом встановленого 

періоду часу без права власності на актив. Модель орендодавця включає в себе не 

тільки фізичних власників, які забезпечують тимчасове використання фізичних 

активів (будівлі, авіалінії). Але також і кредиторів, які забезпечують тимчасове 

використання фінансових активів (гроші, акції), підрядників і консультантів, які 

надають послуги, пов'язані з тимчасовим використанням людських активів. Ця 

модель застосовується компаніями, що функціонують в абсолютно різних галузях і 

продають права на тимчасове використання своїх активів. 

г) Брокер полегшує продаж шляхом знаходження покупців для продавців і 

продавців для покупців, а також шляхом виконання певних зобов'язань, необхідних 

потенційним клієнтам. На відміну від типового дистриб'ютора, брокер не отримує у 

власність проданий товар. Замість цього брокер отримує плату або комісію від 

покупця і / або продавця. Ця бізнес-модель поширена в агентствах нерухомого 

майна, біржовому і страховому маклерстві. Таке уявлення відображає також те, що 

компанії, які продають право власності на актив, діляться на ті, які значно 

перетворюють продаваний ними актив і ті, які практично не змінюють його. Це 

дозволяє розрізняти компанії, які створюють те, що вони продають (як виробники) і 

ті, які продають товари, які справили інші фірми. 

"Підприємець" - створює і продає фінансові активи, причому часто об'єктом 

продажу стає створена ним компанія. Наприклад, венчурні підприємці, фірми-

інкубатори і інвестори, активно інвестують в стартапи. До цієї бізнес-модель не 

включаються підприємців, які ніколи не продають створені ними підприємства.  

"Виробник" - створює і продає фізичні активи. Виробник - найпоширеніший 

тип моделі "творця". Приклад: автомобільний концерн General Motors. 



176 

 

"Винахідник" - створює і потім продає нематеріальні активи, такі як патенти і 

авторські права. Компанії використовують цей архетип бізнес-моделі відносно 

рідко, але деякі технологічні фірми отримують частину своїх доходів цим шляхом. 

Приклад: телекомунікаційна компанія Alcatel & Lucent's Bell Labs. 

"Творець людських активів" створює і продає людей, створених природно або 

штучно, або отриманих в результаті захоплення - сьогодні це незаконно і морально 

неприйнятно в більшості країн. Це визначення архетипу бізнес-моделі включено тут 

для логічної завершеності і як історична виноска про бізнес-моделі, яка була 

поширена в минулому. 

"Фінансовий трейдер" - купує і продає фінансові активи без їх значного 

перетворення. Банки, інвестиційні фірми та інші фінансові установи, які інвестують 

у власні рахунки, включені в цей архетип бізнес-моделі. Приклад: коли банк Merrill 

Lynch інвестує в компанії, які збираються випустити акції, він набуває частку 

компанії зі знижкою 7% і ефективно перепродає їх на публічних торгах. 

"Оптовий чи роздрібний продавець" - купує і продає фізичні активи. Це 

найпоширеніша модель типу "дистриб'ютор". Приклади: торговельна мережа Wal-

Mart, Internet-магазин Amazon. 

"Продавець інтелектуальної власності" - торговець купує і продає 

нематеріальні активи. Цей архетип бізнес-моделі включає фірми, які купують і 

продають інтелектуальну власність, таку як авторські права, патенти, доменні імена, 

і т.д. Приклади: реєстратор доменних імен REG. 

"Дистриб'ютор людських активів" - купує і продає людські активи. Як і модель 

"творця людських активів", ця бізнес-модель рідкісна і незаконна в більшості країн і 

включена тут для логічної завершеності. 

"Власник фінансових активів" - дозволяє іншим використовувати свої 

готівкові гроші або інші фінансові активи на певних умовах. Є два головних підтипу 

цього архетипу бізнес-моделі: 

a) Кредитори забезпечують позичальника готівкою, які клієнт може 

використовувати протягом обмеженого терміну за певну плату. Приклади: Bank of 

America, іпотечне агентство Fannie Mae.  
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б) Страховики пропонують своїм клієнтам фінансові резерви, які клієнти 

можуть використовувати тільки в тому випадку, якщо вони зазнають збитків. 

Приклади: група страхових компаній Chubb, компанія Aetna, що займається 

медичним страхуванням. 

"Власник фізичних активів" - продає право використовувати фізичний актив. 

Активом може бути локація або обладнання. Залежно від виду активу платежі 

клієнтів можна назвати "орендною платою", "орендним договором", "платою за 

вхід" або іншими подібними визначеннями. Прибуток даний архетип бізнес-моделі 

зазвичай утворює за рахунок орендної плати за виробничі приміщення і склади, 

лізинг або плату за номер в готелі. Приклади: готелі Marriott, підрозділ Hertz 

компанії Ford, що займається прокатом автомобілів. 

"Власник інтелектуальної власності" - купує ліцензію чи інакше платить за 

обмежене використання нематеріальних активів. Є три головних підтипу даного 

архетипу:  

a) "Видавець" - надає обмежене використання інформаційних активів, таких як 

програмне забезпечення, газети або бази даних за ціну продажу або іншу плату, 

часто звану підпискою або платою за ліцензію. Коли видавець продає копію 

інформаційного активу, клієнт отримує певні обмежені права на використання 

інформації, але видавець зазвичай зберігає право зробити додаткові копії і 

перепродати інформацію. Приклад: системи захисту комп'ютерів від лабораторії  

Касперського. 

б) "Бренд-менеджер" - платить за використання торгової марки, ноу-хау або 

інших елементів бренду, включаючи плату за франшизу в готельному або 

ресторанному бізнесі. Приклад: мережа ресторанів швидкого харчування Wendy's.  

в) "Аттрактор" - привертає увагу людей, використовуючи телевізійні програми 

або мережевий контент, і потім "продає" цю увагу (нематеріальний актив) 

рекламодавцям. Аттрактор може зробити істотний вплив на створення або розподіл 

активів, які привертають увагу, але джерело його доходу це рекламодавці, які 

платять, щоб доставити своє звернення до аудиторії. Цей архетип поширений на 
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радіо і телебаченні, а також в деяких формах публікацій і Internet-компаніях. 

Приклади: газета New York Times, пошукова система Google. 

"Підрядник" - продає послуги, що надаються, перш за все, людьми. 

Консультування, будівництво, освіта, транспортування, розвага, охорона здоров'я - 

все це послуги, що надаються в рамках бізнес-моделі "підрядника". Дохід формує 

плата за обслуговування, часто (але не завжди) заснована на кількості часу, якого 

вимагають процедури. У більшості випадків підрядники також використовують 

фізичні активи (такі, як інструменти і робочі місця), а власники власності часто 

займаються і сферою послуг (прибирання готельних номерів), пов'язаної з їх 

фізичними активами. У випадках, де для надання послуги використовується істотне 

(більше 50% цінності) кількість і людських, і матеріальних активів, архетип бізнес-

моделі фірми класифікується як "підрядник" або як "власник фізичних активів" на 

підставі активу, що є найбільш істотним для наданої послуги . Наприклад, 

пасажирську авіалінію вважають власником фізичних активів, незважаючи на те, що 

вона забезпечує істотну сферу послуг поряд зі своїми літаками, так як сутність 

наданої послуги полягає в транспортуванні пасажирів з одного місця в інше за 

допомогою літака. Навпаки, служба доставки посилок (наприклад, Federal Express) 

класифікується як підрядник, тому що сутність наданої послуги - прийом і доставка 

посилок (як правило, людьми) незалежно від фізичного способу транспортування 

(велосипед, вантажівка, літак і т.д.). Приклади: консалтингова компанія Accenture, 

логістична компанія Federal Express.  

"Брокер фінансових активів" - знаходить для покупця фінансових активів 

відповідного продавця, і навпаки. Цей архетип бізнес-моделі поширений в 

агентствах нерухомого майна, біржовому і страховому маклерстві і функціонує в 

багатьох великих фінансових фірмах. Приклади: фінансова компанія eTrade, 

фінансова корпорація Charles Schwab. 

"Брокер по фізичних активів" - знаходить для покупця фізичних активів 

відповідного продавця, і навпаки. Приклади: Internet-аукціон eBay, меблева 

компанія Century. 



179 

 

"Брокер інтелектуальної власності" - виступає посередником між покупцем 

нематеріальних активів і продавцем, і навпаки. Приклад: маркетингова компанія 

Valassis. 

"Брокер людських ресурсів" - виступає посередником між покупцем людських 

послуг та продавцем, і навпаки. Приклади: рекрутингова компанія Robert Half, 

виробник програмного забезпечення EDS. 

 

Рисунок К.1 - Шаблон бізнес-моделі [55] 

 

Алгоритм складання Шаблону бізнес-моделі за методом О. Остервальдера 

[55]: 

1 Блок. Споживчий сегмент. У цьому структурному блоці визначається, які 

групи людей і організацій підприємство розраховує обслуговувати. 

Ключові питання: 

1) для кого ми створюємо ціннісну пропозицію? 

2) Які клієнти для нас важливіші? 

2 Блок. Ціннісна пропозиція. Блок включає опис товарів і послуг, які 

представляють цінність для певного споживчого сегмента. 
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Ключові питання: 

1) Які цінності ми пропонуємо споживачеві? 

2) Які проблеми допомагаємо вирішити нашим клієнтам? 

3) Які потреби задовольняємо? 

4) Який набір товарів і послуг ми можемо запропонувати кожному 

споживчому сегменті? 

3 Блок. Канали збуту. Цей блок описує, як компанія взаємодіє зі споживчими 

сегментами і доносить до них своє ціннісне пропозицію. 

Ключові питання: 

1) Які канали взаємодії були б бажаними для наших споживчих сегментів? 

2) Як ми взаємодіємо з ними зараз? 

3) Як пов'язані наші канали між собою? 

4) Які з них найбільш ефективні? 

5) Які вигідніші? 

4. Блок. Взаємовідносини з клієнтами. Блок описує типи відносин, які 

встановлюються у компанії з окремими споживчими сегментами. 

Ключові питання: 

1) Відносин, якого типу чекає кожен споживчий сегмент? 

2) Які відносини встановлені? 

3) Як вони інтегровані в загальну схему бізнес-моделі? 

5. Блок. Потоки надходження доходів. Блок включає матеріальний прибуток, 

який компанія отримує від кожного споживчого сегменту. 

Ключові питання: 

1) За що клієнти дійсно готові платити? 

2) За що вони платять в даний час? 

3) Яким чином платять? 

4) Як вони вважали за краще б платити? 

5) Яку частину загального прибутку приносить кожен потік надходження 

доходів? 
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6 Блок. Ключові ресурси. В цьому блоці описуються найбільш важливі активи, 

необхідні для функціонування бізнес-моделі. 

Ключові питання: 

1) Які ключові ресурси потрібні для наших ціннісних пропозицій? 

2) Які ключові ресурси потрібні для наших каналів збуту? 

3) Які ключові ресурси потрібні для наших взаємин з клієнтами? 

4) Які ключові ресурси потрібні для наших потоків доходів? 

7 Блок. Ключові види діяльності. Блок описує дії компанії, які необхідні для 

реалізації її бізнес-моделі. 

Ключові питання: 

1) Яких видів діяльності вимагають наші ціннісні пропозиції? 

2) Яких видів діяльності вимагають наші канали збуту? 

3) Яких видів діяльності вимагають наші взаємини з клієнтами? 

4) Яких видів діяльності вимагають наші потоки надходження доходів? 

8 Блок. Ключові партнери. Блок описує мережу постачальників і партнерів, 

завдяки яким функціонує бізнес-модель. 

Ключові питання: 

1) Хто є нашими ключовими клієнтами? 

2) Хто наші основні постачальники? 

3) Які ключові ресурси ми отримуємо від партнерів? 

4) Якою ключовою діяльністю займаються наші партнери? 

9 Блок. Структура витрат. Структура витрат - це витрати, пов'язані з 

функціонуванням бізнес-моделі. 

Ключові питання: 

1) Які найбільш важливі витрати передбачає наша бізнес-модель? 

2) Які з ключових ресурсів найбільш дорогі? 

3) Які ключові види діяльності вимагають найбільших витрат? 
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Таблиця К.2 – Комплексна схема для розробки бізнес-моделі М. Моррис [57] 

Компоненти бізнес-

моделі 
Базовий рівень 

Рівень 

власницький 
Рівень правил 

Фактори ринку    

Фактори пропозиції    

Фактори внутрішніх 

можливостей 
   

Фактори конкурентної 

стратегії 
   

Економічні чинники    

Фактори цілей бізнесу    

 

Базовий рівень призначений для відображення суті бізнес-моделі. 

Визначивши, що саме фірма буде пропонувати споживачеві і на яких ринках, 

підприємець шукає нові способи, щоб реалізувати свої рішення. Якщо базовий 

рівень може бути загальним для багатьох фірм, то рівень власника є специфічним і 

визначальним для стратегії. Якщо елементи бізнес-моделі на базовому рівні досить 

легко скопіювати конкурентам, то копіювання елементів моделі на рівні власника 

представляє певні труднощі внаслідок того, що можливі їх різні поєднання і 

комбінації. Успіх впровадження та реалізації бізнес-моделі пов'язаний з 

визначенням і виконанням набору операційних правил. Їх формування і виконання 

гарантує, що компоненти базового і власницького рівня бізнес-моделі будуть 

реалізовані в поточної операційної діяльності. 

Для того, щоб відтворити бізнес-модель запропонованою комплексною 

схемою необхідно відповісти на шість питань. 

Яким чином компанія буде створювати цінність для споживача? Тут 

розкриваються чинники, пов'язані з комерційною пропозицією, визначаються її 

характеристики, конкретні види продукції / послуг, що пропонуються споживачеві. 

Причому слід визначити характер діяльності компанії: виробництво власних товарів 

/ послуг, реалізація їх споживачеві або в комплексі з товарами / послугами інших 

компаній. Нарешті, чи буде компанія реалізовувати свої товари / послуги споживачу 

безпосередньо або через посередників. 
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Для кого компанія буде робити комерційну пропозицію? Це питання 

передбачає пошук відповідей про характер, обсяг і межі цільового ринку, на якому 

буде діяти компанія. Слід визначитися з географічними кордонами цільового ринку 

(міжнародний, національний, регіональний, місцевий). Чи буде компанія продавати 

свою продукцію безпосередньо індивідуального споживача (B2C) або іншим 

компаніям (B2B), а також яке місце займе компанія в ланцюжку формування 

вартості в останньому випадку. 

У чому укладені внутрішні джерела переваг перед конкурентами і ключові 

компетенції компанії? Ключові компетенції характеризують внутрішні можливості і 

організаційні здібності фірми, досвід і кваліфікацію її співробітників, що приваблює 

клієнтів, оскільки забезпечує їм формування та отримання особливих вигод. Тому 

необхідно визначити переваги компанії перед конкурентами і її ключові 

компетенції. Джерела переваг можуть бути пов'язані з різними видами діяльності:  

- виробнича (операційна) діяльність;  

- проведення наукових досліджень, розробка нових технологій і впровадження 

нововведень; 

- досвід з реалізації продукції; 

- своєчасне отримання і обробка інформації, ефективне використання 

інформаційних технологій; 

- ефективне управління ланцюжком поставок; 

- склалися тісні зв'язки з партнерами і ефективне використання ресурсів. 

Яким чином компанія буде виділятися на фоні конкурентів? Щоб виділитися 

серед конкурентів, зайняти стійку стратегічну позицію і зберегти її протягом 

тривалого періоду часу, необхідно знайти і використовувати реальні відмінні 

переваги. Стійкі стратегічні позиції зазвичай формуються на основі наступних 

переваг:  

- висока якість роботи / обслуговування; 

- висока якість продукції, широкий асортимент і надійність поставок; 

- нові методи управління; 

- низький рівень витрат; 
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- тісні зв'язки з клієнтами. 

Все це дозволяє визначити фактори, на основі яких буде будуватися 

конкурентна стратегія. 

Яким чином компанія планує отримувати прибуток? Економічна модель, 

пов'язана з отриманням доходу і прибутку, відноситься до числа найважливіших 

компонентів бізнес-моделі. Її характеризують такі показники: 

- частка постійних витрат у загальних витратах компанії; 

- планований обсяг виробництва і реалізації продукції / послуг (великий, 

середній, малий); 

- норма прибутку (висока, середня, низька); 

- джерела доходів (постійні, змінні, змішані). 

Тим самим визначається економічна модель компанії. 

Які цілі і наміри підприємця? Бізнес-модель повинна відображати мету і 

наміри підприємця щодо тривалості періоду існування фірми, охоплення ринку і 

планованих масштабів діяльності. З точки зору кінцевої мети вкладення коштів 

підприємця в бізнес усі бізнес-моделі можна згрупувати в чотири основні групи: 

- модель, що забезпечує виживання бізнесу; 

- модель, яка забезпечує стабільний необхідний рівень доходу власникам 

бізнесу; 

- модель, яка забезпечує суттєве зростання і розвиток; 

- модель спекулятивної діяльності, яка використовується для того, щоб 

показати великі можливості фірми і наступного її продажу. 

Метод опису бізнес-моделі М. Джонсана, К. Кристенсена, Х. Кагермана [ 59] 

Споживча цінність продукту. Процвітаючої можна назвати компанію, яка 

зрозуміла, що потрібно людям, тобто як продукт допоможе їм виконати важливу для 

них "роботу". Як тільки виявлено суть цієї "роботи", стає зрозуміло, яким чином її 

зручніше робити, і тоді можна братися за створення продукту. Чим важливіше для 

споживача "робота", чим менше споживач задоволений представленим продуктом 

на ринку і чим краще новий пропонований продукт вирішує його завдання в 

порівнянні з іншими (і, природно, чим нижче його ціна), тим швидше він 
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зацікавиться пропозицією. Значить, найбільше шансів дати людям те, за що вони 

готові платити, якщо конкуренти не призначали свої продукти для конкретної 

"роботи".  

Формула прибутку - це схема, що показує, як компанія заробляє, виробляючи 

потрібне споживачам. У цієї формули кілька компонентів. 

1) Модель доходів: ціна, помножена на обсяг. 

2) Структура витрат: прямі витрати, непрямі витрати, ефект масштабу; в 

основному визначається вартістю ресурсів, ключових для даної бізнес-моделі. 

3) Модель валового прибутку: при планованому обсязі і витратах валовий 

прибуток складається з прибутковості кожного продажу, значить, цю прибутковість 

і потрібно розрахувати. 

4) Швидкість обороту ресурсів: як швидко повинні поповнюватися товарно-

матеріальні запаси, "крутитися" основні засоби та інші активи, щоб компанія 

виробляла плановані обсяги і отримувала плановану прибуток. 

Терміни "формула прибутку" і "бізнес-модель" нерідко вважаються 

взаємозамінними. Але отримання прибутку - лише частина бізнес-моделі. На думку 

вчених, найдоцільніше спочатку встановити ціну, при якій переваги продукту, в 

порівнянні з пропозиціями конкурентів, стають абсолютно очевидними, а потім, 

визначити бажану величину змінних витрат і валового прибутку. Після цього 

розраховують обсяг виробництва і оборотність коштів, при яких вдасться отримати 

запланований прибуток. 

Ключові ресурси - це активи, а саме співробітники, обладнання, технологія, 

продукти, інфраструктура, канали поширення і торгова марка, необхідні для 

створення продукту, який буде виконувати конкретну "роботу" для конкретних 

споживачів. Треба зрозуміти, які саме ресурси стають ключовими при створенні 

конкретного продукту (послуги) і як вони взаємодіють в цьому процесі. 

Ключові процеси. Процеси управління і виробництва в передових компаніях 

організовані таким чином, щоб можна було постійно і в усі більшому обсязі 

пропонувати людям продукти (послуги). Ключовими процесами можуть виявитися 

навчання персоналу, розробка або виробництво, складання бюджету, планування, 
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продажу та обслуговування. Правила компанії, системи показників і норми - це теж 

ключові процеси. 

Основа бізнес-моделі

Основа пропозиції

Модель прибутку

Вимір: основні положення
Ключові питання: як змінюються споживачі? які пріоритети споживачів? які 

ключові чинники створення прибутку в моєму бізнесі?

Вимір: вибір споживачів
Ключові питання: яких споживачів я буду обслуговувати? Хто з них буде в 

найбільшій ступені впливати на вартість моєї компанії?

Вимір: охоплення

Ключові питання: які продукти або послуги я хочу продавати? які допоміжні 

дії я хочу здійснювати силами своєї компанії, які - віддавати на субпідряд або 

аутсорсинг?

Вимір: диференціація

Ключові питання: яка моя основна відмінність, моя унікальна пропозиція 

цінності? Чому споживач буде купувати саме мій продукт? хто мої основні 

конкуренти? Наскільки переконлива моя унікальність порівняно з іншими?

Вимір: утримання створеної

цінності

Ключові питання: як споживач платить за ту користь, яку я йому приношу? 

яку компенсацію отримують акціонери від тієї цінності, яку я створюю для

споживача?

Вимір: система закупівель
Ключові питання: як я купую? поодинокі закупівлі або довгострокове

співробітництво? протистояння чи партнерство?

Вимір: виробнича / 

операційна система

Ключові питання: скільки я виробляю сам в порівнянні з субпідрядниками? 

на чому заснована моя економіка виробництва або надання послуг: на

фіксованих або змінних витратах? Чи потрібна мені сама сучасна технологія?

Вимір: потреба в капіталі
Ключові питання: обираю я капіталомістку операційну систему з високими

фіксованими витратами або менш капіталомістку з змінними витратами?

Вимір: система наукових

досліджень і розробки

продукту

Ключові питання: своя або віддана на аутсорсинг? орієнтована на процес або

продукт? орієнтована на ретельний відбір проектів? Яка швидкість наукових 

розробок?

Вимір: організаційна модель

Ключові питання: централізована або децентралізована? піраміда або 

мережа? по функціях, бізнес-напрямків або матрицями? вирощування

власних фахівців або наймання з боку?

Вимір: механізм виходу на 

ринок

Ключові питання: прямі продажі? менеджери клієнтів? ліцензування?

поєднання різних форм?

  

Рисунок К.2 - Метод створення бізнес-моделі А. Слівотськи [ 58] 
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Таблиця К.3 - Матриця системних характеристик бізнес-моделі [ 60] 

Системні компоненти 

Вимірювання системних характеристик 

1. 

Статистичний 

2. 

Контрольний 

3. 

Динамічний 

4. 

Прогнозний 

1. Функція і цілі бізнесу     

2. Пропозиція цінності     

3. Ринок     

4. 

«Процесор» 

4.1. 

Ланцюжок 

створення 

цінності 

    

4.2. 

Ключові 

ресурси 

і оснащення 

4.3. 

Каталізатор 

4.4. 

Людські 

ресурси 

5. Конкурентна стратегія     

6. Мережа бізнесу     

7. Економічна модель     

 

Статичний вимір показує спостережувані стани характеристик кожного 

компонента бізнес-моделі, що дозволяє розглядати бізнес-модель в статиці. Цей 

вимір може бути представлено характеристиками двох видів: загальні (базові 

характеристики) і специфічні (в частині особливих, унікальних характеристик 

бізнесу конкретної компанії). Якщо базові характеристики відображають загальну 

суть елементів бізнес-моделі, які можуть бути однаковими для багатьох фірм, то 

стійку конкурентну перевагу компанії в кінцевому рахунку залежить від здатності 

підприємця (менеджерів) використовувати особливі, унікальні підходи до розробки і 

вибору одного або декількох базових елементів. у 

Якщо перший вид (загальних) характеристик є базовим, то другий вид 

(специфічних) є визначальним для реалізації стратегії і бізнес-моделі. Модель на 

рівні загальних (базових) характеристик може бути досить легко скопійована 

конкурентами. Копіювання на рівні специфічних характеристик завжди важко 
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внаслідок існуючих зв'язків, необхідної відповідності та взаємодії між ними. 

Контрольне вимірювання характеристик бізнес-моделі пов'язано з встановленням 

набору операційних правил, нормативів і обмежень. Вони грають важливу роль на 

рівні реалізації бізнес-моделі. Використання контрольного вимірювання дозволяє 

проводити порівняння системних характеристик з встановленими нормативами або 

обмеженнями. Тому воно може використовуватися для діагностики ступеня 

виконання бізнес-моделі. 

Динамічний вимір відображає зміну характеристик бізнес-моделі в часі. Тому 

його використання дозволяє задавати (і відповідно відстежувати) динаміку змін, що 

відбуваються в компонентах бізнес-моделі з плином часу. 

Прогнозний вимір описує досягнення певного стану системних характеристик в 

майбутньому, що дозволяє уявити прогнозні характеристики бізнес-моделі на 

перспективу. Для найбільш повного бізнес-уявлення моделі необхідно задіяти всі її 

системні вимірювання. 
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ДОДАТОК Л 

Таблиця Л.1 - Кількість ізраїльських стартапів [ 69] 

Рік Невдалі Робочі Вдалі Усього 

1999 424 102 69 595 

2000 474 129 67 670 

2001 260 90 29 379 

2002 246 77 37 360 

2003 246 148 17 411 

2004 342 186 32 560 

2005 306 194 37 537 

2006 319 235 44 598 

2007 379 282 34 695 

2008 292 296 30 618 

2009 328 348 24 700 

2010 242 446 20 708 

2011 202 596 22 820 

2012 210 787 8 1005 

2013 83 788 8 879 

2014 5 643 2 650 

Разом 10 185 

 

Приклад успішних ізраїльських стартапів: 

1) Viber (створений в 2010 р.) - це додаток для безкоштовних дзвінків, 

текстових повідомлень, а також обміну фото і відео файлами в мережі 3G / 4G або 

WiFi. Цей додаток використовують понад 460 млн. чоловік в 193 країнах світу [ 137]. 

2) Fiverr (створений в 2010 р.) - це глобальна платформа для ринку послуг, де 

користувачі можуть надати / купити різні послуги з фіксованою стартовою ціною в 

розмірі 5 $ [ 138]. 

3) Waze (створений в 2009 р.) - це мобільний додаток, який надає дорожні 

карти і навігацію в режимі реального часу і створюються безпосередньо учасниками 

дорожнього руху. Таким чином, прокладаючи маршрут, водій інформується про 

інтенсивність на дорозі, наявність постів ДАІ, ДТП і т. д. [ 139]. 

4) GetTaxi (створений в 2011 р.) - це мобільний додаток, який дозволяє просто 

і швидко замовити таксі, відстежувати його місце розташування, отримати 

інформацію про водія, а також здійснити оплату послуги [ 140]. 
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5) Wix (створений в 2006 р.) - це безкоштовний хостинг, за допомогою якого 

можна реалізувати дизайнерські рішення без застосування програмування [ 141]. 

Таблиця Л.2 - Галузі інвестування ізраїльських стартапів [ 69] 

Галузі 

інвестування 
2010, % 2011, % 2012, % 2013, % 2014, % 2015, % 

Чисті технології 0 1 0 1 6 3 

IT & ПЗ 23 13 16 20 28 48 

Напівпровідники 18 23 5 6 20 7 

Комунікації 26 11 61 32 21 17 

Науки про життя 21 11 9 34 11 1 

Інтернет 11 34 2 5 12 17 

Змішані 

технології 
1 7 7 2 2 7 

 

Стадії інвестування стартап-проектів [ 79]: 

Посівна стадія (Seed stage) – це стадія, на якій творці нової компанії 

розробляють продукти або послуги, які буде виробляти здійснювати компанія. 

Фінансування на цій стадії надається для дослідження, оцінювання й 

розроблення початкової концепції до того, як бізнес досягне початкового етапу 

розвитку. Основними інвесторами є зазвичай бізнес-ангели, друзі й сім'я 

засновників компанії. 

Початкова стадія (Startup stage) – перебуваючи на цьому етапі, компанія 

продовжує своє формування, можливо, здійснює свою діяльність протягом 

короткого часу, але ще не налагодила продаж свого продукту на комерційній основі. 

Фінансування на цьому етапі надається компаніям для розроблення продукції й 

початкового маркетингу. 

Рання стадія (Early stage) – етап розвитку компанії, яка вже пройшла 

попередні стадії (посівну й початкову), але ще не досягла стадії отримання доходів. 

Зазвичай у компанії на ранній стадії буде сформовано основну команду управління 

(менеджменту) і перевірено концепцію продукту, але при цьому у неї ще не буде 

позитивного грошового потоку. Фінансування надається компанії для початку 

комерційного виробництва й продажу розробленого продукту. 
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Пізня венчурна стадія (Later-stage venture) – компанія на цьому етапі може ще 

не отримувати прибутків або навіть бути збитковою, але при цьому вже розширює 

масштаби своєї діяльності, на що й спрямовано фінансування. При цьому інвестиції 

пізніх венчурних стадій отримують зазвичай компанії, які вже отримували 

підтримку венчурних капіталістів на більш ранніх етапах свого розвитку і, отже, 

залучені в третій (або наступний) раунд (стадію, етап) венчурного фінансування. 

Зростання / Середня стадія (Growth / Middle stage) – етап розвитку компанії, 

що отримала один або кілька раундів фінансування (інвестицій приватного 

акціонерного (венчурного) капіталу), на якому вона починає отримувати дохід від 

продажу своїх продуктів або послуг. Компанії, що знаходяться на цьому етапі, це 

відносно зрілі компанії, які шукають капітал для розширення або реструктуризації 

діяльності, виходу на нові ринки, але при цьому зацікавлені в отриманні 

фінансування без зміни (втрати) контролю над своїм бізнесом. 

 

  



192 

 

ДОДАТОК М 

У системі NooTron [ 126] застосовують наступні позначення: 

- DIM – розмір матриці прийняття рішень; 

- Lam – максимальне власне значення матриці прийняття рішень; 

- CI – індекс узгодженості матриці прийняття рішень; 

- CR – відношення узгодженості матриці прийняття рішень. 

На першій частині сторінки «Рішення» - «Крок 1» необхідно порівняти задані 

критерії щодо мети (рис. М.1). 

Далі необхідно порівняти задані альтернативи відносно кожного із заданих 

критеріїв (рис. М.2-М.7). 

 

Рисунок М.1 – Матриця попарних порівнянь критеріїв та мети 
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Рисунок М.2– Порівняння критерію «рівень відповідності моделі до типу змін» 

 

 

Рисунок М.3 – Порівняння критерію «рівень опору персоналу» 
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Рисунок М.4 – Порівняння критерію «час реалізації проекту за обраною моделлю» 

 

 

Рисунок М.5 – Порівняння критерію «кількісна потреба залучення команди 

проекту» 
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Рисунок М.6 – Порівняння критерію «складність моделі» 

 

На останньому кроці розраховується результат (рис. М.7). 

 

Рисунок М.7 – Результат методу аналізу ієрархій 


