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АНОТАЦІЯ 

Ларіна С.О.  Моделі та методи планування стратегічного управління 

сталого портфеля проектів. – 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. – Харків, Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова, 2019. 

Сьогоденні реалії господарювання дозволяють констатувати наявність 

потужних інтеграційних процесів у різних сферах управлінської діяльності та із 

різною інтенсивністю прояву. По-перше, це інтеграція економік (міжнародна 

економічна інтеграція держав) – процес зближення, взаємного пристосування і 

зрощування національних господарських систем, що мають здатність до 

саморегулювання і саморозвитку на основі узгодженої міждержавної економіки і 

політики. По-друге, це інтеграція знань як характеристика процесу зближення і 

зв'язку наук, який відбувається нарівні з процесом їх диференціації. Вочевидь, за 

умов економіки знань мають застосовуватися відповідні методології управління 

суб’єктами господарювання. По-третє, має місце інтеграція інновацій, яка 

обумовлює втілення змін у організаційних формах взаємодії між суб’єктами 

господарювання. Сьогодні одночасно відбуваються процеси різних типів 

інтеграції,  що слід враховувати керівникам з огляду на стратегічні орієнтири та 

перспективи розвитку їх організацій. 

Тож, актуальним є питання розробки моделей та методів стратегічного 

управління проектами та програмами організацій.  Зумовлюється це тим, що за 

умов проведення важливих державних реформ в Україні найкращим підходом до 

їх реалізації став проектний підхід. Це стосується як загальнодержавного, так і 

регіонального, і місцевого рівня. Продиктований такий вибір результатами 

імплементації кращих практик реалізації зарубіжних реформ, де накопичений 

багатий досвід отримав узагальнення і систематизацію. До того ж, офіційний 

вектор держави на інтеграцію з Євросоюзом передбачає застосування 

загальноприйнятих міжнародною спільнотою норм, правил та інструментів.  



3 

 

Все більше організацій за цих умов стають проектно-орієнтованими. 

Відповідна перебудова управлінської практики потребує формування нового 

виробничого середовища,  що включає пошук керівниками різних рівнів способу 

поєднання традиційних для них методів управління з методологією управління 

проектами, програмами і портфелями. Тож, класичний проектний підхід має бути 

адаптований для застосування за сучасних українських умов.  

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення актуального 

науково-прикладного завдання визначення та коригування очікувань 

стейкхолдерів проектів щодо реалізації стратегії сталого портфеля. 

Тема роботи пов’язана з окремими положеннями «Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України № 5/2015 

від 12.01.2015. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи 

кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова під час виконання держбюджетної науково-дослідної теми 

«Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та 

програм міського розвитку» (ДР № 0116U003371). 

Метою дослідження є підвищення ефективності планування програми 

шляхом визначення інструментів реагування в стратегічному управлінні сталим 

портфелем проектів. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

− дослідити зміст управління стратегічним розвитком проектно-

орієнтованої організації та концепцію сталого розвитку; 

− розробити метод визначення очікувань зацікавлених сторін проектів 

і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів; 

− розробити процесну модель відбору проектів до портфелю при 

стратегічному плануванні розвитку організації; 

− розробити модель управління часом у системі стратегічного 

проектного управління; 

− застосувати розроблені моделі та методи на прикладі управління 
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проектно-орієнтованою організацією. 

Об’єкт дослідження: процес планування стратегічного управління 

проектно-орієнтованими організаціями. 

Предмет дослідження: моделі та методи організаційного управління 

портфелем проектів сталого розвитку.  

Методи дослідження: Теорія множин та математична логіка (кон'юнкція та 

диз'юнкція множин та підмножин при класифікації стейкхолдерів, побудові 

модифікованої матриці «влада/інтерес» та стратегічного кубу зацікавлених 

сторін проектів та програм); стратифікація (для ієрархічного опису системи 

управління стейкхолдерами); збалансована система показників (при розробці 

моделі стратегічного управління ЗВО на основі інформаційної технології); 

матричні методи аналізу (при розробці методу визначення очікувань 

зацікавлених сторін і їх коригування); кореляційного аналізу (при дослідженні 

зв’язку між зростанням позиції у Консолідованому рейтингу ЗВО України та 

зміною якості його стратегічного плану); FMEA (при проведені причинно-

наслідкового аналізу браку часу у системі стратегічного проектного управління); 

IDEF (при розробці процесної моделі «Формування сталого портфелю 

проектів»); математичного моделювання (при розробці моделей та методів 

планування стратегічного управління сталого портфеля проектів). Методичною 

основою роботи є сучасні концепції і методології управління проектами, 

концепція сталого розвитку. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Уперше розроблено метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх 

коригування, заснований на оцінці рівня залучення стейкхолдерів до реалізації 

стратегії програми проектів з урахуванням класифікації відповідно до характеру 

ставлення до неї, який, на відміну від існуючих, передбачає побудову та аналіз 

стратегічного кубу зацікавлених сторін проектів та програм, що дозволяє 

підвищити ефективність планування програми за рахунок розширення набору 

інструментів реагування на мінливі запити стейкхолдерів.  
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Дістала подальшого розвитку модель управління часом у системі 

стратегічного проектного управління,  заснована на причинно-наслідковому 

аналізі, яка, на відміну від існуючих, передбачає оцінку ризиків браку часу за 

даними діаграми Ісікави, що дозволяє виявити причини перебільшення часу.  

Удосконалено процесні моделі управління портфелем проектів, що 

засновано на інтегрованому підході до вибору стратегічного та сталого портфеля 

проектів, які, на відміну від існуючих, передбачають використання стратегічного 

планування та концепції сталого розвитку для відбору набору перспективних 

проектів, що дозволяє запровадити процедуру формування сталого портфелю 

проектів та підвищити швидкість реагування на зміни при управлінні портфелем. 

Результати досліджень впроваджено у діяльність ДП «Південний державний 

проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної 

промисловості»; у діяльність ДП «Харківський НДІ технології 

машинобудування». Матеріал використаний у розробці проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження 

автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському 

транспорті» №4121 від 22.02.2016. Окремі результати дослідження та розробки 

також впроваджено в навчальний процес із підготовки магістрів освітньої 

програми «Менеджмент. Управління проектами» у Харківському національному 

університеті міського господарства імені О. М. Бекетова у дисципліні «Стратегічне 

управління проектно-орієнтованою організацією». 

У першому розділі дисертаційної роботи проведений аналіз сучасних 

підходів до стратегічного управління проектами і програмами. Розкрито 

тенденції розвитку стратегічного управління у методологіях управління 

проектами та програмами, проведено порівняльний аналіз підходів до 

стратегічного управління у методологіях  P2M та PM².  Досліджено дві 

теоретичні концепції (Organizational Project Management та Sustainable 

Development), поєднання яких в проектному управлінні на стратегічному рівні 

дозволить розробити моделі та методи планування управління сталого портфеля 

проектів. 
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Базуючись на проведеному аналізі, виявлена необхідність в вирішені 

актуального науково-практичного завдання, яке полягає в визначенні та 

коригуванні очікувань стейкхолдерів проектів щодо реалізації стратегії сталого 

портфеля. 

У другому розділі дисертаційної роботи розроблено метод визначення 

очікувань зацікавлених сторін і їх коригування, заснований на оцінці рівня 

залучення стейкхолдерів до реалізації стратегії програми проектів з урахуванням 

класифікації відповідно до характеру ставлення до неї, який, на відміну від 

існуючих, передбачає побудову та аналіз модифікованої матриці «влада/інтерес» 

та стратегічного кубу зацікавлених сторін проектів та програм, що дозволяє 

підвищити горизонт аналізу та швидкість реагування на мінливі запити 

стейкхолдерів при плануванні реалізації стратегії програми.  

Підтримкою практичної реалізації методу є розроблена в нотації IDEF0 

процесна модель відбору проектів до портфелю при стратегічному плануванні із 

використанням запропонованих методу визначення очікувань стейкхолдерів та 

моделі управління часом у системі стратегічного проектного управління тощо. 

Проведена дворівнева декомпозиція процесної моделі із виділенням та 

декомпозицією трьох підпроцесів: підготовка проектних заявок до експертизи; 

експертиза проектних заявок; формування/актуалізація портфелю проектів. 

Розроблена модель дозволяє запровадити процедуру формування сталого 

портфелю проектів та підвищити швидкість реагування на зміни при управлінні 

портфелем. 

У третьому розділі дисертаційної роботи наданий стратифікований опис 

стратегічного управління сталим портфелем проектів, який передбачає опис 

однієї й тієї ж системи з різних точок зору. Вимоги, що пред'являються до роботи 

системи на будь-якій з чотирьох виділених страт (управління портфелем, 

управління програмою, управління проектами, управління процесами), 

виступають як вимоги або обмеження діяльності на нижчих стратах.  

Проведений причинно-наслідковий аналіз зв’язків факторів, пов'язаних з 

браком часу членів проектної команди, дозволив побудувати модель управління 
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часом у системі стратегічного проектного управління, яка передбачає оцінку 

ризиків браку часу за даними діаграми Ісікави, що дозволяє виявити причини 

перебільшення часу. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи розкриваються практичні 

аспекти застосування теоретичних результатів на прикладах стратегічного 

управління ЗВО як проектно-орієнтованою організацією та стратегічного 

управління програмою впровадження системи «Транспортний комплекс» на 

громадському транспорті України. Проведена оцінка з позицій процесного 

підходу ефективності стратегії ЗВО як проектно-орієнтованої організації. 

Наведено аргументи на користь коректності гіпотези про наявність 

кореляційного зв’язку із часовим лагом між зростанням позиції у 

Консолідованому рейтингу ЗВО України та зміною якості його стратегічного 

плану, який отримав оцінку в рейтингу CEDOS. Продемонстровано застосування 

розроблених моделей та методів на процесі планування стратегічного управління 

системою «Транспортний комплекс» при впровадженні автоматизованої 

системи оплати проїзду («Електронний квиток»). 

Ключові слова: управління проектами, процесний підхід, планування, 

стратегія, сталий розвиток, портфель проектів, стейкхолдери, відбір проектів. 

 

ABSTRACT 

Larina S.A. Models and Methods for Planning Strategic Management of  

Sustainable Project Portfolio. - The manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of engineering science (Doctor of 

Philosophy), specialty 05.13.22 – project and program management. – O.M. Beketov 

National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2019. 

Modern realities of management let us ascertain the presence of powerful 

integration processes in various areas of management with different intensity of 

manifestation. The first point is the integration of economies (international economic 

integration of states) - the process of rapprochement, mutual adaptation and integration 

of national economic systems that have an ability for self-regulation and self-
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development based on coherent inter-state economy and politics. The next point is the 

integration of knowledge as a characteristic of the process of approaching and 

communication of sciences, which occurs synchronously with the process of their 

differentiation. Obviously, appropriate methodologies of management of economic 

entities should be applied in the knowledge economy conditions. Thirdly, there is the 

integration of innovations, which causes the implementation of changes in the 

organization forms of interaction in economic entities. Today, processes of different 

types of integration take place at the same time, the situation should be considered by 

managers in view of the strategic orientations and the prospects for the development of 

their organizations. 

Therefore, the issue of developing models and methods of strategic management 

of projects and programs of organizations is relevant. This is due to the fact that in the 

context of conducting important state reforms in Ukraine, the best approach to their 

implementation is the project approach. This applies to both the national, regional and 

local levels. The choice has been dictated by the results of the implementation of best 

practices in the implementation of foreign reforms, where being accumulated rich 

experience has been generalized and systematized. In addition, the official vector of the 

state for integration with the European Union implies the application of norms, rules and 

instruments commonly accepted by the international community. 

More and more organizations in these conditions are becoming project-oriented. 

Such reorganization of management practices requires the formation of a new production 

environment, which involves search a way to combine their traditional management 

methods with project, programs and portfolios management methodology, by managers 

of different levels. Therefore, the classical project approach should be adapted for use in 

modern Ukrainian conditions. 

A new solution to actual scientific and applied task of determination and 

correction of expectations of stakeholders of the projects concerning implementation of 

the strategy of a sustainable portfolio has been proposed in the thesis. 

The theme of the thesis is related to the segregated provisions of the Strategy for 

Sustainable Development "Ukraine 2020", which was approved by the Decree of the 



9 

 

President of Ukraine No. 5/2015 dated January 12, 2015. The dissertation is associated 

with the framework of the research of the Department of Project Management in the 

Urban Economy and Construction of the O. M. Beketov Kharkiv National University 

of Urban Economics during the implementation of the state-budgeted scientific 

research "Methodology and Information Technologies for stakeholders Management 

of Urban Development Projects and Programs" (DR № 0116U003371). 

The main objective of the research is to increase the effectiveness of program 

planning by determination of response tools in the strategic management of a 

sustainable portfolio of projects. 

To achieve this goal, the following tasks were set: 

− to investigate the content of management of a project-oriented 

organization's strategic development and the sustainable development concept; 

− to develop a method for determining the expectations of project 

stakeholders and adjusting them for strategic management of the projects program; 

− to develop a process model for project selection in a portfolio when 

strategic planning of the organization's development; 

− to develop a model of time management in the system of strategic project 

management; 

− to apply the developed models and methods on the example of 

management of the project-oriented organization. 

Object of the investigation is the process of planning strategic management of 

project-oriented organizations. 

Subject of the investigation is models and methods of organizational 

management of a portfolio of sustainable development projects. 

The  methods of the investigation is set theory and mathematical logic 

(conjunction and disjunction of sets and subsets in the classification of stakeholders, 

constructing a modified “power/interest” matrix and a strategic cube of stakeholders in 

projects and programs); stratification (for the hierarchical description of the 

management system of stakeholders); balanced scorecard (in developing a strategic 

management strategy model for institutions of higher education based on information 
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technology); matrix analysis methods (in developing a method for determining 

stakeholder expectations and it's adjusting); correlation analysis (in the study of the 

connection with the time lag between the growth of the position in The consolidated 

rating of institutions of higher education of Ukraine and the change in the quality of its 

strategic plan); FMEA (in carrying out a causal/consequential analysis of the lack of 

time in the system of strategic project management); mathmodeling (in developing 

models and methods for planning strategic management of a sustainable portfolio of 

projects). The methodical basis of the thesis is the modern concepts and methodology 

of project management, the concept of sustainable development. 

The scientific novelty of the results. 

For the first time a method for identifying stakeholder expectations and their 

adjusting has been developed. It based on an assessment of the level of involvement 

of stakeholders to the implementation of the project program strategy, considering the 

classification according to the nature of the relevance to, which, in contrast to existing 

ones, involves the construction and analysis of a strategic cube of stakeholders of 

projects and programs that allows to improve the effectiveness of program planning by 

enlarging the set of response tools to changeable requests of stakeholders. 

Time management model in the system of strategic project management has 

made further progress, it based on a causal analysis, which, unlike the existing ones, 

involves assessment of the risk of lack of time according to the Ishikawa diagram, which 

allows to identify the causes of time overestimation. 

It has been improved: a process portfolio management models based on an 

integrated approach to selecting a strategic and sustainable portfolio of projects that, 

unlike existing ones, include the use of strategic planning and sustainable development 

concepts for selecting a set of promising projects, it allows to set up of a procedure for 

the formation of a sustainable portfolio of projects and speeding up response to changes 

in portfolio management. 

The results of the investigation were implemented into the practice of State 

Enterprise "Southern State Design and Research Institute of Aviation Industry"; in the 

practice of the State Enterprise " Kharkiv Scientific-Research Institute of Mechanical 
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Engineering Technology". The material was used in the elaboration of the draft Law of 

Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the 

Implementation of the Automated Registration System for the Payment of Travel Fees in 

Urban Passenger Transport" No. 4121 dated 22.02.2016. Separate research and 

development results have been also implemented into the educational process for the 

education of masters of the educational program "Management. Project Management" at 

O.M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy in the discipline 

"Strategic management of a project-oriented organization". 

In the first section of the thesis the analysis of modern approaches to strategic 

management of projects and programs has been carried out. The tendencies of strategic 

management development in project and program management methodologies have 

been revealed, comparative analysis of approaches to strategic management in P2M 

and PM² methodologies has been conducted. Two theoretical concepts (Organizational 

Project Management and Sustainable Development) have been investigated, the 

combination of which in the project management at the strategic level will allow to 

develop models and methods of planning the management of a sustainable portfolio of 

projects.  

Based on the analysis, the necessity to solve the actual scientific and practical 

task, which is to determine and adjust the expectations of stakeholders on the 

implementation of a sustainable portfolio strategy, has been identified. 

In the second section of the thesis, a method to determine the expectations of 

stakeholders and their adjustment has been developed, it based on the assessment of 

the level of involvement of stakeholders to implement the strategy of the program of 

projects with considering of  the classification in accordance with the nature of the 

attitude towards it, which, unlike the existing ones, involves the construction and 

analysis of a modified matrix "power/interest" and the strategic cube of stakeholders 

of projects and programs, which allows to increase the horizons of analysis and the 

speed of response to changing requests of stakeholders, when the strategy 

implementation program is planning. 

Process model of selection of projects to the portfolio in strategic planning 
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(using the proposed methods for determining the expected stakeholders and the time 

management models), which has been developed in the notation IDEF0, reinforce the 

practical implementation of the method. A two-level decomposition of the process has 

been carried out on the selection and decomposition of three subprocesses: preparation 

of project applications for examination; examination of project applications; 

formation/updating of the portfolio of projects. The developed model allows to  

establish a procedure formation of a sustainable portfolio of projects and increase the 

speed of response to changes in portfolio management. 

A stratified description of the strategic management of a sustainable portfolio of 

projects, which involves describing one and the same system from different points of 

view has been provided in the third section of the thesis. Requirements for system 

operation on any of the four dedicated stratas (portfolio management, program 

management, project management, process management), is acting as requirements or 

restrictions on activities on lower stratas. 

The developed causal/consequential analysis of the relationships of the 

associated with the lack of time of the members of the project team factors has allowed 

to build time management model in the strategic project management system, which 

provides assessment of the risks of lacking time according to the Ishikawa diagram, 

which allows us to identify the reasons for the overstatement of time. 

Practical aspects of application of theoretical results on examples of strategic 

management of the institution of higher education as a project-oriented organization 

and strategic management of the program of implementation of the system "Transport 

complex" on public transport of Ukraine has been revealed in the fourth section of the 

thesis. An assessment from the standpoint of the process approach of the effectiveness 

of the institution of higher education strategy as a project-oriented organization has 

been carried out. The arguments presented in the thesis support of the authenticity of 

the correctness of the hypothesis about the existence of a correlation connection with 

the time lag between the growth of the position in The consolidated rating of 

institutions of higher education of Ukraine and the change in the quality of its strategic 

plan, which was assessed by CEDOS rating. The application of the developed models 
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and methods in the process of strategic management of the "Transport Complex" 

system during the implementation of the automated payment system ("Electronic 

Ticket") has been demonstrated. 

Key words: project management, process approach, planning, strategy, 

sustainable development, portfolio of projects, stakeholders, project selection. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 

BSC – Balanced Scorecard – система збалансованих показників 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis – метод аналізу видів та наслідків 

невідповідностей 

КРІ – Key Performance Indicators – ключові показники ефективності 

ОРМ – Organizational Project Management model  – модель організаційного 

управління проектами 

ОРА – Organizational Process Assets – активи процесів організації 

(PM)² – Project Management Process Maturity model  – модель зрілості процесу 

проектного управління 

P2M – Project and Program Management for Enterprise Innovation – японська 

методологія управління інноваційними проектами і програмами організацій 

PM² – Project Management Methodology (PM squared) – методологія управління 

проектами, розроблена Європейською Комісією для широкого використання 

РМО – Project Management Office – офіс  управління проектами 

PMBoK – Project Management Body of Knowledge – керівництво до зводу знань з 

управління проектами 

PMI – Project Management Institute – Інститут управління проектами США 

SADT – методологія структурного аналізу і проектування 

SD – Sustainable Development – концепція сталого розвитку 

ІСУП  –  інформаційна система управління проектами 

ЗВО – заклад вищої освіти 

ПКО – проектно-керована організація 

ПОО – проектно-орієнтована організація 

ПВС – професорсько-викладацький склад 

ПЧР – пріоритетне число ризику невідповідності 

ТІМУП – типові інструменти та методи управління проектами – інструменти та 

методи, рекомендовані PMBoK 
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ВСТУП 

 

Сьогоденні реалії господарювання дозволяють констатувати наявність 

потужних інтеграційних процесів у різних сферах управлінської діяльності та із 

різною інтенсивністю прояву. По-перше, це інтеграція економік (міжнародна 

економічна інтеграція держав) – процес  зближення, взаємного пристосування і 

зрощування національних господарських систем, що мають здатність до 

саморегулювання і саморозвитку на основі узгодженої міждержавної економіки 

і політики. По-друге, це інтеграція знань як характеристика процесу зближення і 

зв'язку наук, який відбувається нарівні з процесом їх диференціації. Вочевидь, за 

умов економіки знань мають застосовуватися відповідні методології управління 

суб’єктами господарювання. По-третє, має місце інтеграція інновацій, яка 

обумовлює втілення змін у організаційних формах взаємодії між суб’єктами 

господарювання. При різних типах інтеграції, які сьогодні відбуваються 

одночасно,  виникають численні «розриви», для усунення яких потрібно 

займатися гармонізацією систем регулювання [23]. При цьому керуватися слід 

стратегічними орієнтирами розвитку організації. 

Тож, актуальним є питання розробки моделей та методів стратегічного 

управління проектами та програмами організацій.  Зумовлюється це тим, що за 

умов проведення важливих державних реформ в Україні найкращим підходом до 

їх реалізації став проектний підхід. Це стосується як загальнодержавного, так і 

регіонального, і місцевого рівня [24, 25]. Продиктований такий вибір 

результатами імплементації кращих практик реалізації зарубіжних реформ, де 

накопичений багатий досвід отримав узагальнення і був систематизований [26]. 

До того ж, офіційний вектор держави на інтеграцію з Євросоюзом передбачає 

застосування загальноприйнятих міжнародною спільнотою норм, правил та 

інструментів.  

Все більше організацій за цих умов стають проектно-керованими, тобто 

управління відбувається на основі портфелів проектів та програм. Перебудова 

бізнесу при переході на проектно-керовані засади управління потребує 
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формування нового виробничого середовища [27],  що включає пошук 

керівниками різних рівнів способу поєднання традиційних для них методів 

управління з методологією управління проектами, програмами і портфелями. 

Тож, класичний проектний підхід має бути адаптований для застосування за 

сучасних українських умов.  

Теоретико-методологічні основи управління проектами і програмами були 

розроблені такими зарубіжними вченими, як Р. Арчибальд, Г. Гант, А.Файоль, 

Дю Понт, Г. Ланге, Хіроші Танака та ін. Українську школу управління проектами 

представляють такі відомі дослідники, як С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва, В. Д. 

Гогунський, О. Б. Зачко, І. В. Кононенко, К. В. Кошкін, О. В. Малєєва, Ю. А. 

Малєєва, І. В. Чумаченко й ін. 

Теоретичною основою дослідження в області стратегічного управління 

стали роботи P. Каплана, Д. Нортона, П. Нівена, К. Джонсона, І. Бімена, Дж. 

Томсона, Ш. Хенша, Р. Софата. 

Закордонні науковці С. Бредиллет, В. Бортолузі, Е. Ту, Р. Джослін, Дж. Р. 

Тьорнер, Р. К. Висоцкі, Дж. Джамрог, М. Йовановіч та ін. у своїх дослідженнях 

фокусують увагу на еволюції та адаптації проектного управління до умов сталого 

розвитку суспільства.  Концепція синтезу стратегічного управління та 

управління проектами досліджується такими науковцями, як Е. Джеймсон, П. 

Моріс, М. Епплеярд, Р. М. Костюкевич, В. І. Мельник, І. В. Чумаченко та ін. 

Незважаючи на істотний внесок дослідників як у розвиток методологій 

управління проектами, так і в теорію та практику стратегічного управління, 

сьогодні підприємства та організації мають потребу в детальному 

методологічному забезпеченні стратегічного проектного управління. 

Таким чином, актуальним науково-прикладним завданням є визначення та 

коригування очікувань стейкхолдерів проектів щодо реалізації стратегії сталого 

портфеля. 

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності планування програми шляхом визначення інструментів реагування 

в стратегічному управлінні сталим портфелем проектів. 
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Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

− дослідити зміст управління стратегічним розвитком проектно-

орієнтованої організації та концепцію сталого розвитку; 

− розробити метод визначення очікувань зацікавлених сторін проектів 

і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів; 

− розробити процесну модель відбору проектів до портфелю при 

стратегічному плануванні розвитку організації; 

− розробити модель управління часом у системі стратегічного 

проектного управління; 

− застосувати розроблені моделі та методи на прикладі управління 

проектно-орієнтованою організацією. 

Об’єкт дослідження: процес планування стратегічного управління 

проектно-орієнтованими організаціями. 

Предмет дослідження: моделі та методи організаційного управління 

портфелем проектів сталого розвитку.  

Методи дослідження: Теорія множин та математична логіка (кон'юнкція та 

диз'юнкція множин та підмножин при класифікації стейкхолдерів, побудові 

модифікованої матриці «влада/інтерес» та стратегічного кубу зацікавлених 

сторін проектів та програм); стратифікація (для ієрархічного опису системи 

управління стейкхолдерами); збалансована система показників (при розробці 

моделі стратегічного управління ЗВО на основі інформаційної технології); 

матричні методи аналізу (при розробці методу визначення очікувань 

зацікавлених сторін і їх коригування); кореляційного аналізу (при дослідженні 

зв’язку між зростанням позиції у Консолідованому рейтингу ЗВО України та 

зміною якості його стратегічного плану); FMEA (при проведені причинно-

наслідкового аналізу браку часу у системі стратегічного проектного управління); 

IDEF (при розробці процесної моделі «Формування сталого портфелю 

проектів»); математичного моделювання (при розробці моделей та методів 

планування стратегічного управління сталого портфеля проектів). Методичною 
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основою роботи є сучасні концепції і методології управління проектами, 

концепція сталого розвитку.  

Наукова новизна одержаних результатів: 

Уперше розроблено метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх 

коригування, заснований на оцінці рівня залучення стейкхолдерів до реалізації 

стратегії програми проектів з урахуванням класифікації відповідно до характеру 

ставлення до неї, який, на відміну від існуючих, передбачає побудову та аналіз 

стратегічного кубу зацікавлених сторін проектів та програм, що дозволяє 

підвищити ефективність планування програми за рахунок розширення набору 

інструментів реагування на мінливі запити стейкхолдерів.  

Дістала подальшого розвитку модель управління часом у системі 

стратегічного проектного управління, заснована на причинно-наслідковому 

аналізі, яка, на відміну від існуючих, передбачає оцінку ризиків браку часу за 

даними діаграми Ісікави, що дозволяє виявити причини перебільшення часу.  

Удосконалено процесні моделі управління портфелем проектів, що 

засновано на інтегрованому підході до вибору стратегічного та сталого портфеля 

проектів, які, на відміну від існуючих, передбачають використання стратегічного 

планування та концепції сталого розвитку для відбору набору перспективних 

проектів, що дозволяє запровадити процедуру формування сталого портфелю 

проектів та підвищити швидкість реагування на зміни при управлінні портфелем. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки й 

рекомендації дисертаційної роботи одержані автором особисто. В публікаціях, 

що написані у співавторстві, здобувачеві належать такі результати: визначено 

переваги та недоліки сценарного підходу до управління проектами розвитку 

територій [1]; розроблено метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх 

коригування та побудовано модель стратегічного кубу зацікавлених сторін 

проектів та програм [2]; проведена оцінка з позицій процесного підходу 

ефективності стратегії ЗВО [3]; досліджено тенденції розвитку стратегічного 

управління у методологіях управління проектами та програмами [4]; здійснено 

математичну формалізацію управління ЗВО на основі системи Balanced 
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Scorecard  [5]; розроблено класифікацію стейкхолдерів проектів залежно від 

характеру їх ставлення до стратегії програми проектів [6]; проаналізовано вплив 

факторів, пов'язаних з браком часу в системі стратегічного проектного 

управління [7]; виділено основні фактори впливу на формування організаційної 

структури проектного управління [8]; виділено ключові фактори впливу на 

успішність систем управління стратегією розвитку підприємства [9]; розроблено 

концептуальну модель процесу формування сталого портфелю проектів [10]; 

досліджено роль та місце стратегічного управління у методологіях управління 

проектами [11]; проведена ідентифікація факторів впливу зовнішнього 

середовища на успішність проектів стратегічного розвитку організації [12]; 

розглянуто підходи до виявлення очікувань  стейкхолдерів та комунікацій з ними 

[13, 14]; виділено переваги та недоліки методів моделювання процесів 

управління проектами [15]; формалізовано процес прийняття рішення щодо 

включення проекту до портфелю з позицій стратегічного управління [16]; 

розроблено модель одного з процесів управління ЗВО [17]; розкрито роль та 

місце інформаційних технологій у стратегічному проектному управлінні [18]; 

виділення впливу концепції сталого розвитку на управління інноваціями [19]; 

виділення впливу концепції сталого розвитку на проектне управління регіонів 

[21, 22]. Праця [20] написана одноосібно. 

Апробація результатів. Результати дисертаційних досліджень 

доповідалися й обговорювалися на 13 науково-практичних конференціях, а саме:  

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сталий 

розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального 

розвитку»  (м. Харків, 1-30 березня 2012 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Менеджмент міського та регіонального розвитку»  (м. Харків, 28-

29 березня 2013 р.); І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки» (м. Харків, 1-28 

лютого 2015 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-

2016)» (м. Коблево, 13-16 вересня 2016 р.); VIІ Міжнародна науково-практична 
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конференція магістрантів, аспірантів та науковців «Управління проектами: 

інновації, нелінійність, синергетика» (м. Одеса, 9-10 грудня 2016 р.); XIV  

Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства. Тема конференції: «Розвиток компетенцій проектного управління за 

умов кризи» (м. Київ, 19-20 травня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні 

проектами і програмами (ММП-2017)» (м. Коблево, 12-15 вересня 2017 р.);  VIIІ 

Міжнародна науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та 

науковців «Управління проектами: Проектний підхід у сучасному менеджменті» 

(м. Одеса, 12-13 жовтня 2017 р.); XV Міжнародна науково-практична 

конференція «Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління 

проектами в умовах переходу до поведінкової економіки» (м. Київ,  18-19 травня 

2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-

2018)» (м. Коблево, 10-14 вересня 2018 р.), IХ Міжнародна науково-практична 

конференція фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців «Управління 

проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті» (м. Одеса, 11-12 жовтня 

2018 р.); XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами в умовах 

очікування глобальних змін» (м. Київ,  17-18 травня 2019 р.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота містить анотацію, 

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

185 сторінок, у тому числі 34 рисунки за текстом (з них 6 рисунків на 6 окремих 

сторінках), 13 таблиць за текстом (з них 2 таблиці на 4 окремих сторінках), 

анотація на 16 сторінках, список зі 121 найменування літературних джерел на 15 

окремих сторінках, 6 додатків на 31 сторінці. 

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

Тема роботи пов’язана з окремими положеннями «Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України № 5/2015 

від 12.01.2015. 
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Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри 

Управління проектами в міському господарстві і будівництві Харківського 

національного університету міського господарства імені  

О.М. Бекетова під час виконання держбюджетної науково-дослідної теми 

«Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та 

програм міського розвитку» (ДР № 0116U003371). 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

впроваджено: 

− у діяльність Державного підприємства «Південний державний 

проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної 

промисловості»; 

− у діяльність Державного підприємства «Харківський науково-

дослідний інститут технології машинобудування».  

Матеріал використаний у розробці проекту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої 

системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» №4121 

від 22.02.2016. 

Окремі результати дослідження та розробки також впроваджено в 

навчальний процес із підготовки магістрів освітньої програми «Менеджмент. 

Управління проектами» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент» у Харківському національному університеті 

міського господарства імені О.М. Бекетова у дисципліні «Стратегічне 

управління проектно-орієнтованою організацією». 
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ 

 

1.1.  Тенденції розвитку стратегічного управління у методологіях 

управління проектами та програмами 

Сьогодні об’єктом дослідження в галузі управління проектами багатьох 

вітчизняних науковців, таких як С.Д. Бушуєв, І.В. Кононенко, І.В. Чумаченко, 

В.Д. Гогунський, С.К. Чернов, О.В. Малєєва, та інших, є методологічні засади 

застосування управління проектами в різних аспектах управління 

організаційними системами.  Під управлінням в загальному сенсі розуміється 

діяльність, яка спрямована на зміни структури чи параметрів стану будь якої 

системи [28]. Розширення сфери практичного застосування проектного 

управління викликає його інтеграцію з інструментами та методами інших 

управлінськими дисциплін. Це обумовлено адаптацією складних нелінійних 

систем до умов зовнішнього середовища, шляхом використання методів 

ціннісно-орієнтованого розвитку [29]. Створення, впровадження та реалізація 

нововведень є базовими процесами в різних галузях економіки та сферах 

суспільного життя [30].  

Попри можливі ризики та невизначеності стійкі організації схильні 

використовувати гнучкий підхід до впровадження інновацій. При цьому 

організації, як складні системи, досягають гармонізації інноваційних стратегій, 

які обертаються навколо управління знаннями, проектами, програмами та 

дослідженнями нових ідей [8].  

Концепція синтезу стратегічного управління та управління проектами 

досліджується такими науковцями, як В.М. Бабаєв, В.І. Мельник, Р.М. 

Костюкевич, Е. Джеймсон, М. Епплеярд. При цьому для розв’язання питань 

мінімізації відхилень проектів від вектору стратегічного розвитку науковці 

досліджують гнучкі підходи щодо застосування інструментів та методів 

сучасного менеджменту в різноманітних сферах людської діяльності. Стосовно 

управління такою складною системою як місто у роботі [31] автори фокусують 
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увагу на тому, що перехід на модель муніципального управління, орієнтованого 

на стратегічний розвиток (методологія BSC) та управління проектами 

(методологія ARIS), оптимізує структуру управління, робить її гнучкою та 

залежною від зовнішнього середовища. 

Не тільки об’єктом прикладних досліджень стає сьогодні стратегічне 

управління закладом вищої освіти. Певним колом науковців постійно робляться 

спроби вдосконалення методологічних підходів до управління закладами вищої 

освіти як проектно-орієнтованою організацією, необхідність чого продиктована 

специфікою здійснення управління за поточних умов реформування системи 

вищої освіти України та викликами сьогодення.  

Сучасні закордонні науковці (С. Бредиллет, В. Бортолузі, Е. Ту, Р. Джослін, 

Дж. Р. Тьорнер, Р.К. Висоцкі, Дж. Джамрог, М. Йовановіч та інші) у своїх 

дослідженнях фокусують увагу на еволюції [32] та адаптації [33] проектного 

управління до умов сталого розвитку суспільства. Різні аспекти стратегічного 

менеджменту в сучасних умовах досліджують Т. Пауелл, Р. Софат, Х. Керцнер 

та інші [34, 35, 36].  Вітчизняні вчені також займаються розробкою ефективних 

за різними критеріями моделей та методів стратегічного управління 

організацією, у тому числі на основі проектного управління [37, 38]. Значно 

рідше подібне питання досліджується у контексті управління стратегією 

програми проектів.  

Методології управління є гетерогенними комплексами практик, які 

розрізняються по повноті та доречності їх використання [39]. Різні аспекти 

використання управління проектами як одного з сучасних механізмів 

державного управління регулярно стають об'єктом уваги і вітчизняних 

теоретиків і практиків. У той же час все ще залишаються невирішеними питання 

інтеграції проектного підходу із стратегічним управлінням проектно-

орієнтованої організацією. 

Багато вчених займаються розробкою ефективних моделей і методів 

стратегічного управління організацією [40, 41, 42]. Цілий ряд робіт присвячений 

стратегічному розвитку організацій на основі проектного управління [36, 43]. 
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Набагато рідше до сих пір це питання цікавило дослідників в контексті 

управління стратегією програми проектів. Так, в роботі [44] автори вперше 

представляють стратегічну модель формування та реалізації проектів розвитку 

підприємства, розробивши чотирьохрівневу карту збалансованого розвитку 

організації. Тому проведемо аналіз наукових публікацій з питань стратегічного 

проектного управління. 

Сучасні організації використовують різні методології управління 

проектами. За визначенням зводу знань PMBOK «проект – це тимчасове 

підприємство, спрямоване на створення унікального продукту, послуги або 

результата»  [45]. Є загальні для різних методологій групи процесів управління 

проектами: ініціація, планування, реалізація, моніторинг та контроль і 

завершення. Та через унікальність проектів застосування уніфікованої 

методології було б недоцільним та неефективним.   

Методології управління проектами поділяють на стандартизовані, 

адаптивні та комбіновані.   

Стандартизовані методології представляють собою комплекс заздалегідь 

визначених організацією процесів. Часто відзначають доцільність організації 

проектного офісу (Project Management Office, PMO) для досягнення стратегічних 

цілей проектно-орієнтованої організації. Це елемент організаційної структури, 

який стандартизує процеси управління проектами та сприяє обміну 

методологіями, інструментами, методами, а також ресурсами. PMO є важливою 

ланкою організації, що виконує планувальну, організаційну, мотивуючу та 

контролюючу функцію управління відносно проектів та програм стратегічного 

розвитку системи, оцінюючи якість виконання стратегічних завдань більш 

високого рівня [46]. Крім того необхідно зазначити, що для проектного офісу 

головним пріоритетом є виконання «правильних» проектів, проекти які 

актуальні й приносять реальну вигоду [47]. Застосування моделі динамічного 

управління при формуванні портфелю проектів надає підтримку при прийнятті 

рішень щодо доцільності включення в портфель проектів проекту, який 

незабезпечений ресурсами з боку замовника [48]. PMO забезпечує зв'язок між 
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проектами, програмами, портфелями, системами оцінки організації та її стратегії 

розвитку, наприклад, такими як збалансована система показників (Balanced 

Scorecard, BSC) [47]. BSC широко використовується в стратегічному управлінні 

проектно-орієнтованих організацій в синтезі з ІТ-технологіями [5].  

Потрібно зауважити, що BSC послужила прообразом декількох 

методологій, зокрема збалансованої системи стратегічних показників (Poised 

Strategy Scorecard, PSC), яка становить інтерес з огляду на об’єкт нашого 

дослідження. Її застосування доцільне, на нашу думку, для управління 

програмою стратегічно важливих проектів в складній нелінійній системі. PSC 

спирається на класичні чотири проекції BSC та дещо змінює акценти всередині 

них:  

- фінансова (рентабельність інвестицій і додана вартість); 

- клієнтська (задоволення потреб стейкхолдерів, впровадження CRM-

систем); 

- процесна (оптимізація якості, термінів виконання замовлень, вартості, 

впровадження інноваційних проектів); 

- навчання (мотивація та підвищення рівня компетентності персоналу). 

Критики системи BSC зауважують, що недоліком її використання як 

інструменту стратегічного управління в умовах економічного розвитку є 

фокусування на єдиному структурному підрозділі організації. При цьому доволі 

складно зв’язати різні сфери діяльності системи показників один з одним [48, 49]. 

У той же час використання в PSC сучасних інструментів (Customer Knowledge 

Management – CKM, New Value Curve, Communities of Practice – COP, Supplier 

Innovation Leveraging – SIL [46, 50]) обумовлює доцільність її застосування до 

проектів/програм екосистеми організації та дає змогу: 

1. Підвищення цінності мережі зацікавлених сторін і збалансування 

прибутковості від декількох бізнес-моделей. 

2. Підвищення задоволеності стейкхолдерів та їх партнерів в рамках 

розвитку системи. 
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3. Забезпечення надійності та стійкості суміжних та конкурентних бізнес-

процесів. 

4. Систематизація знань персоналу  та інноваційне управління. 

Застосування однієї стандартизованої методології для проектного 

управління  може виявитися неефективним через вплив таких факторів: 

- типологія проектів; 

- розміри проектів; 

- зовнішні фактори ризику та невизначеності. 

Стандартизована методологія управління інноваційними проектами та 

програмами P2M сфокусована на стратегічних аспектах управління системою. З 

позиції P2M стратегія організації здійснюється через програми проектів, які в 

свою чергу створюють, вдосконалюють і накопичують цінності [49]. Система 

накопичених знань та інноваційне управління використовуються в майбутніх 

програмах проектів, що забезпечує реалізацію стратегічних цілей та місії 

організації.  

Визначення шляхів стратегічного розвитку – це не тільки планування. 

Стратегія має динамічний характер, тому вона  придає імпульс курсу розвитку 

системи. Великобританія застосовує управління проектами в стратегії сталого 

розвитку на державному рівні. Для цього застосовуються методології MSP 

(Managing Successful Programmes) і PRINCE2 (Projects in Controlled 

Environments) розроблені OGC (Office of Government Commerce). Основними 

процесами стратегічного управління за стандартизованою методологією 

управління проектами та програмами PRINCE2 [50, 51] є:  

- стратегія управління ризиками; 

- стратегія управління якістю; 

- стратегія управління комунікаціями; 

- стратегія управління конфігураціями. 

Питання досягнення сталого стратегічного розвитку на рівнях управління 

портфелем та програмою проектів у згаданих вище методологіях вирішується 

організацією офісу управління проектами P3O (Portfolio, Programme and Project 
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Office), який за своїм фундаментальним змістом є тотожним із PMO у 

методології PMBoK. 

Методологія MSP має на меті надання рекомендацій з ефективної практики 

для реалізації корпоративної стратегії саме через програми змін. В них йдеться 

мова про бачення програми, короткий опис програми та інформація про план 

програми, але не про специфікацію стратегії програми. Інколи йдеться мова про 

стратегічні одиниці, такі як стратегія зацікавлених сторін і стратегія управління 

перевагами [52].  

Ключовим питанням управління проектами є зв'язок реалізації бізнес-

стратегії з тим, як формуються та виконуються проекти та програми в організації. 

Формування нової стратегії в турбулентному зовнішньому середовищі має 

відповідати місії та цінностям  складної нелінійної системи.  

Основними складовими при формуванні стратегії організації можна 

виділити такі групи процесів, як: розвиток стратегії, перетворення стратегії, 

моніторинг та розвиток, тестування та адаптація стратегії. Ці процеси є 

ітеративними, тобто вони пов’язані між собою та мають властивість 

повторюватися під час функціонування системи [53]. Ітеративність етапів 

стратегічного розвитку пояснюється тим, що будь-якій відкритій нелінійній 

системі властиві процеси самоорганізації та постійного вдосконалення. 

Водночас проектно-орієнтований розвиток складної системи з плином часу 

охоплює все більші площини. Це пояснюється ітераційними зв’язками між 

етапами життєвого циклу проектів.  

Треба зазначити, що ітеративність процесів управління зустрічається як на 

рівні управління портфелями та програмами, так і на рівні управління окремими 

проектами. В теоретико-методологічному аспекті ітеративний підхід до процесів 

життєвого циклу проектів зустрічається в адаптивних методологіях управління 

проектами.  

Адаптивні або «гнучкі» методології управління проектами націлені, вперш 

за все, на пристосування до постійних змін в оточенні проектів. Їх адаптованість 

до змін та невизначеності повинна відповідати вектору стратегічного розвитку 
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системи. У випадку критичного відхилення від вектору існує декілька сценаріїв 

прийняття рішення. При критичному позитивному впливі оточення реалізація є 

доречною, а сам проект є інноваційним. При критичному негативному впливі 

оточення успішна реалізація проекту є зазвичай малоймовірною. Управління 

змінами на проектному рівні може забезпечувати стійкий розвиток усієї системи, 

надаючи їй конкурентну перевагу, шляхом підтримки своїх інвестицій в 

адаптивні можливості. Застосування гнучких методологій дає змогу PMO більш 

ефективно управляти проектами, в залежності від їх ресурсів та об’єму, 

забезпечуючи необхідний рівень якості та задоволення стейкхолдерів. При 

цьому необхідно звернути увагу на те, що в процесах адаптації до змін в оточенні 

проектів необхідно уникати субоптимізації. Фокусування органів управління на 

суботимізації проекту може призвести до критичних відхилень від вектору 

стратегічного розвитку. 

Гнучке управління проектами із застосуванням фреймворку Agile 

підкреслює орієнтованість на стратегічні цілі, визначає пріоритети в навчанні та 

можливості розвитку при управлінні проектом. Основними його перевагами є 

гнучкість, компетентність, швидкість та «чуйність». Швидкість реагування – це 

здатність визначати зміни та швидко реагувати на них [54].   

Відповідність проектів загальному вектору стратегічного розвитку 

системи забезпечується ціннісно-орієнтованими процесами управління 

зацікавленими сторонами. Процеси визначення очікувань стейкхолдерів, 

проведення кількісних оцінок та обробка отриманої інформації дає можливість 

планування цінностей, як на рівні окремих проектів, так і на рівні програм та 

портфелів організації. 

Сьогодні глобальний тренд стрімкого розвитку саме гнучких методологій 

управління проектами можна пояснити тим, що вони зазвичай застосовуються в 

ІТ-проектах. Project Management Institute (PMI) розробив один з найбільш 

швидко впроваджуваних стандартів PMI-Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) в 

таких методологіях, як Scrum, Kanban, Lean, eXtreme Programing (XP) [55]. 
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При гнучкому проектному підході значна роль відводиться команді 

проекту. Головні цінності зазначені в Agile Manifesto, а саме: 

- індивідуальність та взаємодії членів команди вище за процеси та 

інструменти; 

- працюючий продукт вище за документування; 

- постійна співпраця зі стейкхолдерами вища за переговори та підписання 

контрактів; 

- відповідь на зміни вище за слідування плану. 

Як зазначалося вище, процеси управління проектами в гнучких 

методологіях є ітеративними. Ітеративність процесів управління зустрічається 

також в моделі класичної теорії управління, яка ґрунтується на уявленні об’єкта 

або процесу управління у формі системи.  

Якщо використовувати проектно-орієнтований підхід до управління 

складної нелінійної системи, можна забезпечити структурованість його 

внутрішнього середовища. Методології управління проектами надають змогу: 

- чітко визначати необхідні ресурси та обмеження для проектів та програм 

міського розвитку (PMBoK, PRINCE2, MSP Scrum); 

-  створювати та використовувати оптимальні організаційні структури 

(матричні та проектні) та PMO (P3O); 

- визначати вектори стратегічного розвитку із застосування SMART-цілей; 

- визначати головні цінності при розробці стратегії управління проектами 

та програмами та взаємовідношень команди проекту зі стейкхолдерами (P2M, 

Agile). 

Однак створення чіткої структури внутрішнього середовища системи не 

скасовує факту існування різноманітних факторів зовнішнього середовища, які в 

свою чергу можуть здійснювати вплив на систему як позитивний, так і 

негативний. Головною метою проектного офісу або за його відсутності команди 

проекту є: 

- аналіз зовнішнього середовища та виявлення факторів, що можуть мати 

вплив на систему; 
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- прогнозування впливу таких факторів та визначення доцільності 

реагування на них; 

- реакція на фактори зовнішнього середовища; 

- дотримання вектору стратегічного розвитку при реакції на виклик; 

- визначення відповідності отриманих результатів при реакції на виклик; 

- збір отриманих даних та аналіз зовнішнього середовища для подальшого 

розвитку системи. 

Стратегічний розвиток системи обумовлений ефективністю двох 

компонент управління нею:  

- управління операційною діяльністю об'єкта управління; 

- управління його проектною діяльністю. 

Так, моделі та методи управління операційною діяльністю міста як 

складною нелінійною системою доволі часто ставали об’єктами досліджень 

науковців та практиків, тож напрацьований великий арсенал інструментарію 

операційного управління. Більше нерозкритих та/або неузгоджених питань 

викликає друга складова – управління проектами стратегічного розвитку 

системи. Сама наявність цієї компоненти є вимогою часу, через що виникає 

потреба розробки моделей, методів та інструментів інтеграції управління 

проектами до вже функціонуючої системи управління містом. 

Різні аспекти використання проектного підходу як одного з інноваційних 

механізмів державного управління регулярно стають об'єктом уваги і 

вітчизняних теоретиків і практиків. У той же час все ще залишаються 

невирішеними питання інтеграції проектного підходу в управлінні зі 

стратегічним управлінням проектно-орієнтованої організацією. 

Сьогодні в світовому науковому співтоваристві мова йде про нову еру 

управління проектами – стратегічний  проектний менеджмент (Strategic Project 

Management). Результати дослідження 750 компаній, наведені в роботі [56], 

показали, що організації знаходяться в кризовій ситуації із вибором методів 

управління проектами. Вирішення цієї проблеми дослідники вбачають в 
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розширенні перспективи пошуку способів того, як організаціям застосувати 

управління проектами на стратегічному рівні.  

У PMBoK як приклад корпоративних систем оцінки організації наводиться 

збалансована система показників (BSC) [45]. Дійсно, методика BSC отримала 

широке застосування в управлінні компаніями різних галузей економіки, 

масштабів та спеціалізацій, що підтверджується цілим рядом наукових 

публікацій вітчизняних і зарубіжних дослідників. У той же час методологічні 

аспекти застосування BSC розвивають як самі автори методики [57, 58], так і їх 

численні послідовники по всьому світу, серед яких І. Бімен, К. Джонсон, Дж. 

Томсон [59], Ш. Хенш [60], Н.А. Кизим А. А. Пилипенко, В.А. Зінченко [61] та 

ін. Корпорація Microsoft займається розробкою інформаційної підтримки BSC 

[45]. Аналіз напрямків автоматизації системи збалансованих показників 

діяльності підприємства на основі сучасних програмно-апаратних засобів для 

пошуку шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства проведено в 

роботі Е.А. Шубчік [62]. Різним аспектам адаптації методики при використанні 

в управлінні ЗВО присвячені роботи Л.В. Коновалової [63] та ін. 

Мультістейкхолдерна модель управління якістю освітнього проекту, що 

передбачає можливість застосування BSC, запропонована в роботі Ю.Ю. 

Гусєвої, І.В. Чумаченка [64]. 

Створенню моделей і методів інформаційної підтримки розробки стратегій 

організацій, оптимізації портфелів проектів присвячені роботи І.В. Кононенка 

[65]. Питанням розробки та впровадження інформаційних технологій управління 

у закладах вищої освіти приділяють увагу А.О. Білощицький [66], В.Д. 

Гогунський [67], І.В. Чумаченко [68] та ін. 

Багато уваги теоретики і практики приділяють створенню офісів 

управління проектами (РМО), дискутуючи про необхідний рівень повноважень 

РМО і покладеним на нього функцій. Так, в роботі [69] ключовим аргументом на 

користь доцільності створення офісу управління проектами організації (ЕРМО) 

виступає теза, що проектний менеджмент не повинен бути стратегією 

підрозділів, він повинен бути стратегією організації. Водночас слід зауважити, 
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що дотримання основних принципів проектного управління на рівні ключових 

учасників проекту сприятиме поліпшенню як показників реалізації проектів, так 

і розвитку культури, яка підтримує середовище управління проектами. Хоча цей 

підхід поширюється, стратегічне управління проектами ще не стало явним та 

широко використовуваним підходом у практиці провадження проектної 

діяльності [70]. Одна з важливих категорій у цьому контексті – це  стратегія 

проекту. Однак, досі не існує універсальної бази чи навіть чіткого визначення 

того, що є стратегією проекту. Метою наступного розділу роботи є заповнення 

цього розриву та надання визначення та основи для подальшого вивчення та 

використання категорії «стратегія проекту».  

 

1.2. Порівняльний аналіз підходів до стратегічного управління у 

методологіях  P2M та PM² 

Розглянемо дві методологій управління проектами – P2M та PM² – через 

призму стратегічного управління проектами та програмами. Та, перш за все, слід 

внести семантичну ясність та розмежувати термінологічно (PM)², P2M та PM². 

Отже, (PM)² – модель зрілості процесу проектного управління (Project 

Management Process Maturity (PMPM) Model), опублікована дослідниками Young 

Hoon Kwak та C. William Ibbs у 2002 році [71]. Модель визначає і позиціонує 

організацію відносно рівня проектного управління у порівнянні з іншими 

організаціями. Комплексна модель слідкує за систематичним підходом до 

створення наявного рівня управління проектом організації. Кожен рівень зрілості 

складається з основних характеристик управління проектом, факторів та 

процесів. Модель пропонує упорядкований, формалізований процес для 

досягнення більш високого рівня зрілості управління проектами.  

Тож, ця модель (PM)²  перебуває поза зоною нашого наукового пошуку. 

Проте зауважимо, що у ній автори передбачають оперування функціональними 

стратегіями  управління проектами як то стратегія планування, стратегія 

пом'якшення ризиків тощо. 
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Р2М – японська методологія управління інноваційними проектами і 

програмами організації, яка відрізняється від інших методологій управління 

проектами в першу чергу акцентом на стратегічні аспекти управління 

організацією. Так, ключові поняття Р2M – створення цінності для організації з 

орієнтацією на місію і систему цілей, через стратегію до реалізації проектів і 

програм, що забезпечують успіх її проектної діяльності [72]. З позиції Р2М 

стратегія організації здійснюється через програми проектів, які створюють, 

вдосконалюють і накопичують цінності. Надалі ці цінності разом з 

накопиченими знаннями стають ресурсами управління, які підтримують і 

реалізують наступну програму проектів. Програма втілює концептуальні 

стратегії організації через заявлену місію програми і полегшує участь 

стейкхолдерів в програмі для захисту своїх інтересів в рамках виконання даних 

стратегій. 

Р2М оперує поняттями стратегічного менеджменту стосовно управління 

проектами і програмами. Так, мають місце поняття «стратегія проекту», «місія 

проекту», «цілі і завдання проекту», «стратегія програми», «місія програми» і ін. 

В той же час введено ключове поняття «цінність програми», яка досягається 

через профілювання місії програми, проектування і побудова архітектури 

програми, виконання програми. Р2М відмічає, що в умовах еволюції системи 

інтеграційний менеджмент забезпечує віртуальний простір для інтеграції 

інтелектуального профілю управління проектом. Застосування ціннісного 

підходу вийшло за рамки Р2М і застосовується в різних сферах управління [73]. 

PM² – це  методологія управління проектами, розроблена Європейською 

Комісією [74]. Її мета полягає в тому, щоб команда проекту могла ефективно 

управляти своїми проектами та забезпечувати рішення й користь своїх 

організацій та зацікавлених сторін. За позицією авторів, PM² - це легка та проста 

у застосуванні методика, що підходить для будь-якого типу проекту. PM² 

розроблено спеціально для конкретних потреб, культури та обмежень інституцій 

ЄС, але також включає в себе елементи із загальновизнаних найкращих практик, 

стандартів та методологій. Робота над створенням методології проводилась із 



40 

 

2007 року. І у 2016 році за ініціативою Європейської Комісії був наданий вільний 

відкритий доступ до керівництва PM², що наближає цю методологію управління 

проектами до широкого кола зацікавлених сторін та користувачів. Відкритий 

доступ до PM² для всіх установ ЄС, держав-членів ЄС, підрядників та широкої 

громадськості.  

Методологія PM² була розроблена з використанням елементів з широкого 

кола загальноприйнятих найкращих практик управління проектами (зокрема 

PMBOK, Prince2, IPMA-ICB, CMMI, TEMPO) та спираючись на досвід роботи 

інституцій ЄС. Як бачимо, японська методологія P2M не є вихідною для PM², 

тож може бути цікавим з наукової точки зору порівняльний аналіз саме цих двох 

методологій стосовно об’єкту дослідження - стратегічного управління проектно-

орієнтованими організаціями. 

Керівництво PM² містить:  

- модель управління проектом (тобто ролі та обов'язки); 

- життєвий цикл проекту (тобто фази проекту); 

- сукупність процесів (тобто процеси управління проектами); 

- комплекс артефактів проектів (тобто шаблонів та інструкцій); 

- набір визначень (тобто базових міркувань методології). 

Результати проведеного порівняльного аналізу основних елементів 

методологій PM² та P2M стосовно стратегічних аспектів управління проектами і 

програмами наведений у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз основних елементів методологій PM² та P2M стосовно стратегічних аспектів 

управління проектами і програмами 

Критерій порівняння PM² P2M 

Трактовка проектів та програм 

у стратегічному контексті  

Проекти та програми є способом досягнення 

стратегічних цілей та завдань. Проекти часто є 

ключовими складовими реалізації бізнес-стратегії 

організацій. 

Управління програмами - процес управління 

кількома взаємозалежними (пов'язаними) 

проектами для кращого досягнення стратегічних 

цілей програми. 

Портфель проекту - це сукупність проектів, 

програм та інших заходів, згрупованих разом для 

кращого контролю над фінансовими та іншими 

ресурсами, а також для сприяння їх ефективному 

управлінню у плані досягнення стратегічних цілей. 

Програма складається з окремих проектів, кожен з 

яких представляється у вигляді власних структур і 

описів процесу реалізації, але в сукупності вони 

спрямовані на досягнення місії програми. 

Програма втілює концептуальні стратегії 

організації через місію програми.  

Мультиплікативні проекти (портфелі проектів) – це 

група незалежних один від одного проектів, що 

управляються в певній організації в рамках єдиного 

пулу ресурсів. При цьому вони мають підмісію, 

відмінну від місії програми, але що вписується в 

неї. 

Структурний підрозділ (або 

організація), у функціях якого 

є підпорядкування проектів 

стратегічним цілям організації 

Project Support Office (PSO) – офіс підтримки 

проектів. Рекомендований - не всі організації 

мають офіс підтримки проекту. Обов’язки PSO 

можуть варіюватися від надання простої підтримки 

з управління проектами до об'єднання проектів за 

стратегічними цілями шляхом розподілу ресурсів, 

методологій, інструментів та методів. 

Група (підрозділ) і команди управління 

програмами.  
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Продовження таблиці 1.1 

Етапи життєвого циклу 

проекту, що стосуються 

стратегічного управління 

Ініціація - сформулювати ціль проекту, 

переконатись, що проект узгоджується з 

стратегічними цілями організації, виконати 

планування проекту. 

Планування 

Моніторинг та контроль 

Визначення місії – це циклічний процес, що триває 

впродовж всього життєвого циклу програми, від 

складання програми до адаптації її до змін в 

оточенні, що супроводжується підтримкою 

цінностей місії, яке є початком координат даного 

процесу. 

Початкова фаза проекту. 

Організаційна структура  Найвищий рівень управління бізнесом (Business 

Governing Layer) - визначає бачення, корпоративну 

стратегію та бізнес-стратегії. Він складається з 

одного або декількох управлінських комітетів, що 

працюють на рівні директора. Саме тут визначені 

пріоритети, приймаються інвестиційні рішення, 

розподіляються ресурси. Проводить узгодження та 

впровадження структури управління портфелем 

для реалізації стратегічних цілей; планування 

реалізації стратегії шляхом визначення, оцінки і 

затвердження програм та проектів для 

впровадження; моніторинг та контроль виконання 

портфеля з  орієнтацією на його цілі; оптимізацію 

управління ресурсами портфелю. 

Питаннями дотичними до стратегічного управління 

займаються у різній мірі члени керівного комітету 

проекту (Project Steering Committee): бізнес-

менеджер (Business Manager), власник проекту 

(Project Owner), постачальник рішень (Solution  

Група з управління програмою комплектується з 

менеджерів і керівників програми, які 

відповідальні за управління інтеграцією програми. 

Команди проектів мають реалізовувати місії 

проектів, ефективно організованими відповідно до 

методології управління проектами, технічно 

укомплектованими, мати автономні механізми 

роботи і нести відповідальність перед менеджером 

програми. В програмі має бути налагоджений 

механізм здійснення інтеграції складових її 

проектів. 
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Продовження таблиці 1.1 

 Provider), менеджер проекту (Project Manager). 

Project Steering Committee  забезпечує загальне 

управління проектом та підтримку проекту, 

зосереджуючи його на своїх цілях. Він звітує до 

відповідного органу управління (Business 

Governing Layer), який працює на більш 

стратегічному рівні. 

 

Дефініції стратегічного 

менеджменту: 

«стратегія проекту» 

«бачення проекту» 

«місія проекту» 

«цілі і завдання проекту» 

«стратегія програми» 

«місія програми»   

Стратегія організації 

Бачення організації 

Цілі організації 

Використовуються.  

 

+ Описує загальний підхід до виконання проекту. 

+  

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

Використовуються.  

 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Функціональні стратегії Стратегія аутсорсінгу проекту, комунікаційна 

стратегія, управлінська стратегія, стратегія 

реагування на ризики, стратегія управління 

контрактами. 

Стратегія вибору, стратегія заявлених зобов’язань.  
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Таким чином, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що питання 

стратегічних аспектів проектного управління у різному ступені присутні у різних 

методологіях управління проектами, програмами та портфелями. Водночас 

процес відбору проектів до портфелю за своєю суттю є складним з кількома та 

часто суперечливими кількісними та якісними параметрами, такими як бізнес-

цілі, фінансові витрати та вигоди, а також обмеження наявних ресурсів. Вибір 

проектів, які найкраще узгоджуються зі стратегічними пріоритетами організації, 

є основним напрямком оптимізації портфеля проектів. Проте, сучасні 

методології не розкривають всіх важливих аспектів відбору проектів до 

портфелю. 

Тому в наступному розділі дослідження розкриємо дві теоретичні 

концепції, поєднання яких в проектному управлінні на стратегічному рівні 

дозволить розробити моделі та методи планування управління сталого портфеля 

проектів.  

 

1.3. Огляд концепцій Organizational Project Management та Sustainable 

Development 

1.3.1. Концепція організаційного управління проектами 

Проекти у складі програм або портфелів є засобом досягнення цілей і 

розв’язання задач організації відповідно до стратегічного плану, який є головним 

фактором регулювання інвестицій у проекти. Узгодженість із стратегічними 

бізнес-цілями організації може бути досягнута в результаті систематичного 

управління портфелями, програмами та проектами шляхом застосування 

організаційного управління проектами (Organizational Project Management, 

ОРМ). За визначенням, ОРМ – це  модель, в рамках якої здійснюється інтеграція 

управління портфелями, програмами та проектами з організаційними 

інструментами реалізації з метою досягнення стратегічних цілей [75]. 

Призначення ОРМ – забезпечити  ініціацію організацією правильних проектів і 

виділення на їх реалізацію необхідних ресурсів. Концепція ОРМ ґрунтується на 

ідеї про те, що існує кореляція між можливостями організації в управлінні 
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проектами, програмами й портфелями та ефективністю організації в реалізації 

стратегії.  

Сам термін OPM був запропонований Джоном Шліхтером та офіційно 

прийнятий науковою спільнотою й опублікований в рамках стандарту PMI з 

організаційного управління проектами у 2003 році [76]. ОРМ було визначено як 

виконання стратегій організації в рамках проектів шляхом об'єднання систем 

портфельного управління, управління програмами та управління проектами.  

OPM реалізується у організаційному середовищі, в якому здійснюється 

взаємодія стратегії, портфеля, програм, проектів і операційної діяльності. При 

цьому проекти є інструментами реалізації стратегії (рис. 1.1) [45]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Середовище організаційного управління проектом 

 

Організаційне управління проектами лежить в основі розробки моделі 

зрілості OPM3, розробленою PMI. Порівняльні характеристики з найбільш 

поширеними моделями зрілості наведено у таблиці 1.2. 

СТРАТЕГІЯ
ПОРТФЕЛЬ:

стратегічні цілі

ПРОЕКТИ ТА 
ПРОГРАМИ: 
постановка 
результатів 

ОПЕРПЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ: 

реалізація 
бізнес-цінності

Аналіз впливу 

на бізнес 

Аналіз і коригування 

портфелю 

Аналіз  реалізації стратегії 
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Таблиця 1.2 – Порівняльні характеристики моделей зрілості 

Модель 

зрілості 

Цілі Сфера 

застосування 

Класифікація 

OPM3 (PMI) Спрямування  РМ 

на стратегію  

проекти, 

програми, 

портфелі 

від 1 (нормалізовано)  

до 4 (постійно 

вдосконалюється) 

P2M-

японська 

Спрямування  РМ 

на стратегію 

проекти, 

програми, 

портфелі 

від 1 (безсистемний)  

до 5 (оптимізований) 

P3M3-

британська 

Покращення 

проектної діяльності 

проекти, 

програми, 

портфелі 

від 1 (усвідомлено)  

до 5 (оптимізовано) 

 

Формулювання стратегії проекту за ОРМ передбачено за такими сферами 

прийняття рішень: 

- позиціювання; 

- архітектура; 

- управління; 

- взаємодії; 

- практики; 

- метрики.  

Позиціювання включає в себе: 

- роль проектного управління в організації; 

- провадження стратегії: ПОО/ПКО;  

- радикальність стратегії: масштабніcть трансформації при 

впровадження стратегічних змін;  

- підтримка стратегії: проекти як інструмент досягнення визначених 

цілей. 

Архітектура  - конфігурація проектів, програм, портфелів  в  певній 

компанії. Архітектура включає в себе: 
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- кількість; 

- масштабність; 

- складність; 

- типи проектів. 

Управління включає в себе: 

- системи управління відповідальністю за проекти/програми/ 

портфелі; 

- системи організації підзвітності. 

Взаємодії - зв'язки між проектами/програмами/портфелями. Взаємодії 

включають в себе: 

- функціональні взаємодії, що забезпечують інтеграцію між 

проектами/програмами/портфелями; 

- домінуюча взаємодія: інтеграція з компанією. 

Практики: 

- рівень активності за проектами/програмами/портфелями ; 

- методології, інструменти і методи; 

- поточні практики; 

- темпи поліпшення; 

- шлях розвитку. 

Метрики – підхід, що використовують для оцінки результатів проекту/ 

програми/портфелю та процесів. 

У керівництві з ОРМ описані чотири сфери управління: приведення у 

відповідність, ризик, виконання і комунікації. Кожна сфера має такі функції: 

нагляд, контроль, інтеграція і прийняття рішень. Кожна з цих функцій 

забезпечується допоміжними процесами і діями для самостійних проектів або 

проектів, що реалізуються у складі портфелів або програм. 

Управління проектом (за ОРМ) – це структура, функції та процеси, які 

регламентують операції з управління проектом з метою створення унікального 

продукту, послуги або результату для досягнення організаційних, стратегічних і 

операційних цілей. Не існує єдиної моделі управління, однаково результативною 
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для всіх організацій. Модель управління потребує адаптації з урахуванням 

культури організації, типів проектів і потреб організації.  

OPM розроблену стратегію впроваджує через розгортання свого 

портфеля програм і проектів для створення та надання стратегічних результатів 

бізнесу (рис. 1.2) [77]. ОРМ також гармонізує стратегічні цілі організації з 

управлінням операційною діяльністю. 
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Рисунок 1.2 – Зв'язок стратегічного розвитку та організаційного 

управління проектами 

 

Слід підкреслити, що OPM є адаптивним підходом для пристосування 

можливостей управління проектами, програмами та портфелем до унікальних 

обставин і потреб організації.  

 

1.3.2. Концепція сталого розвитку 

Новою парадигмою розвитку суспільства називають концепцію «сталий 

розвиток» (sustainable development), яка була розроблена за результатами аналізу 

Бачення

Стратегія організації

Вищий рівень 

управління 

операційною 

діяльністю

Поточне управління 

операційною  

діяльністю

Управління 

портфелем

Управління 

програмами та 

проектами

Розробка стратегії

Формування 

портфеля програм і 

проектів

Забезпечення 

стратегічних 

результатів
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причин катастрофічної деградації оточуючого природного середовища та 

пошуку шляхів подолання загроз довкіллю та здоров’ю людини. Сталий 

розвиток визначається як форма взаємодії суспільства і природи, при якій 

забезпечується виживання людства та збереження навколишнього середовища, 

тобто нинішні покоління забезпечують власні життєві потреби, не позбавляючи 

майбутні покоління можливості також задовольняти свої потреби. Теорія сталого 

розвитку є альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує 

екологічну небезпеку від розвитку.  

Україна офіційно підтримала ряд міжнародних рішень щодо сталого 

розвитку, таких як «Порядок денний на XXI століття» (Ріо-де-Жанейро, 1992) 

[78], Декларація Тисячоліття ООН (2000) [79], Йоганнесбурзька декларація [80] 

та План реалізації рішень Всесвітнього саміту ООН зі сталого розвитку [81] 

(Йоганнесбург, 2002 рік), «Майбутнє, якого ми прагнемо» (Ріо-де-Жанейро, 

2012) [82].  З метою впровадження в Україні європейських стандартів життя 12 

січня 2015 року Указом Президента України схвалено «Стратегію сталого 

розвитку «Україна – 2020» [83], яка передбачає здійснення ряду змін, у тому 

числі і в управлінській практиці.  

Сталий розвиток є основою формування політик країн ЄС та багатьох 

інших країн світу, у тому числі пострадянських, таких республік як Білорусь, 

Киргизстан, Узбекистан, Казахстан та інших, де прийняті національні стратегії 

сталого розвитку, впроваджуються механізми зеленої економіки.  

Концепція сталого розвитку набуває великої популярності у світі у зв’язку 

з необхідністю встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 

людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в 

безпечному довкіллі. Концепція включає три складові: суспільство, економіку і 

екологію. Тож, поділяючи результати проектів за видами домінуючого ефекту, 

можна говорити про проекти із економічним ефектом (множина А), екологічним 

ефектом (множина В) та соціальним ефектом (множина С)  (рис. 1.3).  Відповідно 

перетин множин А, В та С (A∩В∩C) на наведеній діаграмі Венна демонструє 

зміст поняття Сталого розвитку. 
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Сталий розвиток став визнаним інтегративним компонентом прийняття 

політичних та підприємницьких рішень. Концепції сталого розвиту все більше 

уваги приділяється і в дослідженнях з менеджменту організацій. 

 

 

Рисунок 1.3 – Поняття сталого розвитку та інших його видів залежно від 

домінуючого ефекту проекту 

 

Підвищення інтересу до теми сталого розвитку можна спостерігати в 

управлінні організаціями та дослідженні стратегії протягом останніх двох 

десятиліть [84, 85, 86]. Дослідники намагалися виявити кореляцію між 

активністю у трьох складових сталого розвитку та фінансовими результатами 

діяльності компанії [87] і вказали на необхідність інтеграції їх в основні процеси 

та функції компанії для підвищення ефективності [88]. У роботі [89] 

розглядається процес та етапи формування системи збалансованих показників 

сталого розвитку для бізнес-одиниці як елементи моделі поєднання концепції 
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сталого розвитку зі стратегічним управлінням організації. Набагато рідше ця 

концепція розглядається стосовно управління проектами та програмами. Перші 

спроби пов'язати сталий розвиток та управління проектами можна знайти в 

літературі та практиці [90]. Так, у роботі [91] пропонується включення принципів 

сталого розвитку до управління стейкхолдерами проектів. Проте можливості та 

науково-практичний потенціал поєднання сталого розвитку та управління 

проектами ще далеко не вичерпані. 

Стандарт зі сталого управління проектами GPM Global P5 [92] виділяє 

п’ять елементів, які мають бути у центрі уваги при здійсненні проектного 

управління: 

- персонал; 

- планета; 

- прибутки; 

- процеси; 

- продукти. 

Подальше дослідження базуватиметься на цих двох концепціях (SD та 

OPM) та стандарті GPM Global P5, щоб побачити, як управління проектами може 

бути методологічно розвинуто шляхом імплементації принципів сталого 

розвитку. З цією метою оперуватимемо категорією "сталий портфель проектів", 

який визначатимемо як портфель проектів організації, збалансований відповідно 

до визначеної у Стратегічному плані організації пріоритетності критеріїв сталого 

розвитку. 

 

1.4. Постановка наукового завдання та обґрунтування методики 

досліджень 

1.4.1. Загальне наукове завдання (вербальна постановка) 

Аналіз сучасних методологій управління проектами, програмами та 

портфелями в контексті зростання популярності управлінської концепції сталого 

розвитку показав актуальність науково-прикладного завдання  визначення та 

коригування очікувань стейкхолдерів проектів щодо реалізації стратегії сталого 
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портфеля. Таким чином, метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності 

планування програми шляхом визначення інструментів реагування в 

стратегічному управлінні сталим портфелем проектів. 

1.4.2. Часткові завдання досліджень 

Для досягнення означеної мети були поставлені завдання дослідження: 

− дослідити зміст управління стратегічним розвитком проектно-

орієнтованої організації та концепцію сталого розвитку; 

− розробити метод визначення очікувань зацікавлених сторін проектів 

і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів; 

− розробити процесну модель відбору проектів до портфелю при 

стратегічному плануванні розвитку організації; 

− розробити модель управління часом у системі стратегічного 

проектного управління; 

− застосувати розроблені моделі та методи на прикладі управління 

проектно-орієнтованою організацією. 

1.4.3. Обґрунтування методики досліджень 

Методичною основою роботи є сучасні концепції і методології управління 

проектами, концепція сталого розвитку.  

Методи дослідження: Теорія множин та математична логіка (кон'юнкція та 

диз'юнкція множин та підмножин при класифікації стейкхолдерів, побудові 

модифікованої матриці «влада/інтерес» та стратегічного кубу зацікавлених 

сторін проектів та програм); стратифікація (для ієрархічного опису системи 

управління стейкхолдерами); збалансована система показників (при розробці 

моделі стратегічного управління ЗВО на основі інформаційної технології); 

матричні методи аналізу (при розробці методу визначення очікувань 

зацікавлених сторін і їх коригування); кореляційного аналізу (при дослідженні 

зв’язку між зростанням позиції у Консолідованому рейтингу ЗВО України та 

зміною якості його стратегічного плану); FMEA (при проведені причинно-

наслідкового аналізу браку часу у системі стратегічного проектного управління); 

IDEF (при розробці процесної моделі "Формування сталого портфелю 
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проектів"); математичного моделювання (при розробці моделей та методів 

планування стратегічного управління сталого портфеля проектів). Методичною 

основою роботи є сучасні концепції і методології управління проектами, 

концепція сталого розвитку.  

 

1.5. Висновки до першого розділу  

У першому розділі проведений аналіз сучасних підходів до стратегічного 

управління проектами і програмами. Розкрито тенденції розвитку стратегічного 

управління у методологіях управління проектами та програмами, проведено 

порівняльний аналіз підходів до стратегічного управління у методологіях  P2M 

та PM². Досліджено дві теоретичні концепції (Organizational Project Management 

та Sustainable Development), поєднання яких в проектному управлінні на 

стратегічному рівні дозволить розробити моделі та методи планування 

управління портфелем. Розширена термінологічна база управління портфелями 

проектів та програм, що засновано на концепції сталого розвитку, яка, на відміну 

від існуючої, доповнена категорією «сталий портфель», що дозволило розширити 

понятійний апарат та виділити специфічні процеси при стратегічному плануванні 

управління портфелем. 

Базуючись на проведеному аналізі, виявлена необхідність в вирішені 

актуального науково-практичного завдання, яке полягає в визначенні та 

коригуванні очікувань стейкхолдерів проектів щодо реалізації стратегії сталого 

портфеля. 

Згідно результатам проведеного теоретичного аналізу були сформовані 

основні завдання дослідження: 

− дослідити зміст управління стратегічним розвитком проектно-

орієнтованої організації та концепцію сталого розвитку; 

− розробити метод визначення очікувань зацікавлених сторін проектів 

і їх коригування при стратегічному управлінні програмою проектів; 

− розробити процесну модель відбору проектів до портфелю при 

стратегічному плануванні розвитку організації; 
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− розробити модель управління часом у системі стратегічного 

проектного управління; 

− застосувати розроблені моделі та методи на прикладі управління 

проектно-орієнтованою організацією. 

Основні отримані у розділі результати опубліковані у наукових працях [4, 

11, 12, 19, 21, 22].   
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО 

ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТІВ 

 

2.1. Метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування з 

позицій стратегічного управління програмою проектів 

Базуючись теорії зацікавлених сторін, сьогодні виділяють два проектні 

підходи до управління зацікавленими сторонами:  

- «управління  зацікавленими сторонами». Цей  підхід вимагає від 

зацікавлених сторін дотримання вимог проекту, визначаючи пріоритетність 

зацікавлених сторін відповідно до рівня їх важливості для успішності проекту; 

- «управління для зацікавлених сторін». Прихильники цього підходу 

вважають, що всі зацікавлені сторони однаково важливі. Тож, при виникненні 

конфлікту між стейкхолдерами йде пошук безпрограшного сценарію його 

врегулювання.   

Останнім часом спостерігається підвищена увага світової спільноти до 

екологічної та соціальної компонент проектів та програм водночас із 

економічними показниками. Все частіше провідні науковці та практики 

закликають до «управління для зацікавлених сторін», спрямованого на 

досягнення сталого розвитку. Тобто акцент робиться на стратегічному 

управлінні. Сьогодні відмічається стійка увага наукової спільноти і до проблем 

проектного управління стратегією сталого розвитку, і до теорії зацікавлених 

сторін. Тому одним із завдань дослідження є розробка методу визначення 

очікувань зацікавлених сторін і їх коригування з позицій стратегічного 

управління програмою проектів. 

Проактивне управління зацікавленими сторонами проектів знижує ризик 

того, що стратегічні цілі програми проектів не зможуть бути досягнуті внаслідок 

невирішених проблем всередині та ззовні організації. А оскільки за класикою 

стратегічного менеджменту організація може і повинна формувати внутрішнє 

середовище згідно визначеним стратегічним цілям, то актуальним є питання 
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вибору методу управління внутрішніми стейкхолдерами проектів з урахуванням 

стратегічних пріоритетів програми проектів. 

Керівництво до зводу знань з управління проектами (PMBOK® Guide) 

значну увагу приділяє управлінню стейкхолдерами. Так, стосовно внутрішніх 

стейкхолдерів введено поняття «організаційні групи» - внутрішні зацікавлені 

сторони, які чинять взаємний вплив з командою проекту. Ці групи підтримують 

ділове середовище, в якому виконуються проекти і програми. Як результат, між 

різними бізнес-елементами організації і командою проекту існує значний ступінь 

взаємодії, оскільки вони спільно працюють для досягнення цілей проекту [45].  

Пропонується розроблений метод визначення очікувань зацікавлених 

сторін і їх коригування з позицій стратегічного управління програмою проектів, 

який складається з 5 етапів. 

Етап 1: виділення множин стейкхолдерів проектів залежно від 

характеру їх ставлення до стратегії програми проектів. 

Формалізуємо ставлення зацікавлених сторін проектів програми до 

стратегії програми. З цією метою побудуємо кола Ейлера [93], абстрагуючись від 

конкретної програми і узагальнивши ставлення широкого кола зацікавлених 

сторін до місії програми та її стратегії (рис. 2.1).  

 
Рисунок 2.1 –  Кола Ейлера, що ілюструють класифікацію зацікавлених 

сторін проекту за характером ставлення до стратегії  

Приймемо такі позначення: 
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U –  (Universum) множина  всіх зацікавлених сторін портфеля проектів:  

U = {𝑠𝑡ℎ𝑞},  

де  𝑠𝑡ℎ𝑞 – стейкхолдери q-х елементів портфелю (проектів та програм); 

𝑞 = {1, 𝑄̅̅ ̅̅ ̅}, де Q – загальна кількість (чинних та потенційних) елементів 

портфелю, 𝑞 ∈ 𝑁. При цьому кількість стейкхолдерів програми проектів (S) може 

бути більша за сумарну кількість стейкхолдерів проектів, які входять до складу 

програми: 

P

p

p 1

S s

=

 , 

де ps - кількість стейкхолдерів p-го проекту, p 1,P, , p=   де Р – кількість 

проектів у складі програми; 

Exp – (Expediency) множина зацікавлених сторін, які усвідомлюють 

доцільність реалізації місії і стратегії; 

Inf – (Influence) множина стейкхолдерів, які в силу своїх посадових 

обов'язків та повноважень здатні впливати на результативність реалізації 

стратегії; 

Fac – (Facilitate) множина зацікавлених сторін, які своєю діяльністю 

сприяють реалізації стратегії. 

Як показано на рисунку 2.1, множина Fac є підмножиною множини Inf: 

 Fac ∩ Inf = Fac = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Fac)⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf)}. 

Також з графіка видно, що множини Exp і Inf мають області перетину, так 

само як і множини Exp і Fac, тобто 

Exp ∩ Inf ≠ ∅ та Exp ∩ Fac ≠ ∅. 

Для доказу коректності такого взаємного розташування розглянутих 

множин визначимо, що являють собою області, що утворилися на рисунку 2.1 в 

результаті побудови кіл Ейлера, і обмежені замкнутими контурами. Таких 

областей шість: 

Area1 – область, описувана як Exp ∩ Inf ∩ Fac, де Exp,  Inf, Fac, – відповідно 

доповнення множини Exp, множини Inf та множини Fac до універсуму U. Це 

множина стейкхолдерів, які не розуміють доцільності заявленої стратегії 
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програми, не мають впливу на результативність реалізації стратегії і, відповідно, 

їхня праця не сприяє її реалізації, тобто 

Area1 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Exp)⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Inf) ⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Fac)}; 

Area2 – область, описувана як Exp ∩ Inf ∩ Fac, є множиною стейкхолдерів, 

які поділяють місію та стратегічні цілі програми, але не мають можливості 

впливати на їх реалізацію, тобто 

Area2 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Exp)⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Inf) ⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Fac)}; 

Area3 – область, описувана як Exp ∩ Inf ∩ Fac, є множиною стейкхолдерів, 

які усвідомлюють доцільність реалізації місії і стратегії, в силу своїх посадових 

обов'язків вони здатні впливати на результативність реалізації стратегії, але не 

роблять цього. Наприклад, це може бути продиктовано небажанням (лінощами) 

або надмірним завантаженням в інших проектах / програмах. Тобто 

Area3 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Exp)⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf) ⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Fac)}; 

Area4 – область, описувана як Exp ∩ Inf ∩ Fac, є множиною стейкхолдерів, 

які в силу своїх посадових обов'язків здатні впливати на результативність 

реалізації стратегії, але не бачать доцільності реалізації затвердженої стратегії, а 

тому і не сприяють цьому. Тобто 

Area4 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Exp)⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf) ⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Fac)}; 

Area5 – область, описувана як Exp ∩ Inf ∩ Fac, є множиною стейкхолдерів, 

які в силу своїх посадових обов'язків сприяють реалізації стратегії, проте роблять 

це не з ідейних міркувань. Як правило, при цьому виконання орієнтоване на 

мінімальний з прийнятних рівень показників. Тобто 

Area5 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Exp)⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf) ⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Fac)}; 

Area6 – область, описувана як Exp ∩ Inf ∩ Fac, є множиною стейкхолдерів, 

які з ідейних міркувань і в силу своїх посадових обов'язків сприяють реалізації 

стратегії. Це ідеальний варіант. Тобто 

Area6 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Exp)⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf) ⋀(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Fac)}. 

Таким чином, всіх стейкхолдерів умовно розділено на 6 груп. Залежно від 

того до якої групи належить більшість зацікавлених сторін проектів програми і 
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розробляються ті чи інші методи роботи з ними для підвищення показників 

ефективності реалізації стратегії програми. 

Так, якщо переважна більшість елементів належить областям Area4 і 

Area5, то необхідно направити управлінський вплив на прийняття заходів 

роз'яснювального характеру для впливу на ставлення респондентів до стратегії. 

В іншому випадку елементи з області Area4 не стануть усвідомлено сприяти 

реалізації стратегії, а з області Area5 будуть, але не ефективно, оскільки не 

розуміють доцільності цього. Якщо ж область Area2 містить кількість елементів, 

більше тієї, якою можна знехтувати, то варто повторно проаналізувати 

компетенції цих елементів на предмет виявлення можливості коригування їх ролі 

в проектах. Для вибору способу впливу на ефективність (з точки зору реалізації 

стратегії) роботи елементів області Area3 слід, по-перше, перевірити на 

коректність та адекватність план управління мотивацією персоналу, а по-друге, 

варто повторно проаналізувати поведінкові і мотиваційні компетенції цих 

елементів на предмет виявлення можливості коригування їх ролі в проектах.  

Етап 2: побудова матриці оцінки рівня залучення внутрішніх 

стейкхолдерів до реалізації стратегії програми. 

З систематизації отриманої інформації відповідно до методології PMI 

PMBOK [45] отримаємо матрицю оцінки рівня залучення до реалізації стратегії 

програми внутрішніх зацікавлених сторін проекту (рис. 2.2). При цьому бажаний 

напрямок пересування по матриці в результаті здійснення управлінського впливу 

– зліва направо. Бажана зона позиціонування внутрішніх стейкхолдерів – область 

Area6 (див. рис. 2.1), що описується як множина зацікавлених сторін, які з 

ідейних міркувань і в силу своїх посадових обов'язків сприяють реалізації 

стратегії. 
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Рівень 

залучення 

зацікавлених 

сторін до 

реалізації 

стратегії 

програми, L 

Області, виділені на діаграмі Ейлера  

на етапі 1 методу визначення очікувань 

зацікавлених сторін 

Позиція 

залучення 

організаційних 

груп та бажана 

траєкторія її 

зміни  

необізнаний Area4 ∨ Area5 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Exp) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf)}   

чинить опір Area3 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Exp) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Fac)} 
  

нейтральний Area2 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Exp) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Inf) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Fac)} 
  

підтримує Area2 ∨ Area3 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Exp) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∉ Fac)}   

лідирує Area6 = {𝑠𝑡ℎ𝑞|(𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Exp) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Inf) ∧ (𝑠𝑡ℎ𝑞 ∈ Fac)}    

Рисунок 2.2 –  Матриця оцінки рівня залучення внутрішніх зацікавлених 

сторін до реалізації стратегії програми (фрагмент) 

 

На рисунку 2.2 використано такі позначення: 

 qj qjL L ;l= , де qjl  – номер групи j-го стейкхолдера q-ого елемента 

портфелю за рівнем qjL  його залучення до реалізації стратегії, 

qj

qj

qj qj

qj

qj

1,  якщо L " ";

2,  якщо L "чинить  опір";

l 3,  якщо L " ";

4,  якщо L "підтримує";

5,  якщо

необізнаний
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 L "лідирує";

йтральний

 =


=


= =
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 =

 

qj qjl 1,5,  l ,  =  q = {1, Q̅̅ ̅̅ ̅}, q ∈ ℕ. 

Пλ – поточний  рівень залучення організаційних груп, який виражається в 

області λ, 

Жλ – бажаний  рівень залучення організаційних груп, який виражається в 

області λ, 

λ – номер області, виділеної на діаграмі Ейлера на етапі 1 методу 

визначення очікувань зацікавлених сторін (див. рис. 2.1). 

П4 П5 

П3 

П2 Ж2 

Ж3 П2 
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Використання матриці допомагає виявити розбіжності між поточним і 

бажаним рівнем залучення внутрішніх зацікавлених сторін проектів до процесу 

реалізації стратегії програми. Проектний офіс як структурний елемент, 

відповідальний за стратегічне управління, може визначити дії і комунікації, 

необхідні для усунення подібних розбіжностей. 

Етап 3: побудова модифікованої матриці «влада/інтерес» для кожного 

проекту програми. 

При проведенні аналізу зацікавлених сторін прийнято використовувати 

модель класифікації «матриця влади / інтересів», яка групує зацікавлені сторони 

на основі їх рівня повноважень («влада») і рівня зацікавленості («інтерес») щодо 

результатів проекту. У PMBoK у якості прикладу наведено матрицю в такому 

вигляді, як показано на рисунку 2.3 [45]. Пропонуємо дещо змінити графічне 

подання інформації щодо розподілу стейкхолдерів за рівнем та характером 

«інтересу», тоді матриця матиме вигляд, який наведений на рисунку 2.4.  

 

Рисунок 2.3 – Матриця «влада/інтерес» (за методологією PMBoK) 
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Рисунок 2.4 – Запропонована модифікація матриці «влада/інтерес»  

 

Фактично вісь «інтерес» розділено за характером цього інтересу на 

позитивний і негативний. Таким чином, права частина рисунку 2.4 практично 

повторює собою рисунок 2.3. А ліва частина є новою і деталізує інформацію про 

інтерес стейкхолдерів. Така модифікація одразу акцентує увагу менеджера на 

верхньому лівому квадранті матриці, який характеризується великою владою 

стейкхолдерів та великим негативним інтересом до проекту. Дана модель 

класифікації може використовуватися для невеликих проектів або для проектів 

із простими взаємозв’язками між зацікавленими сторонами і проектом або у 

самій спільноті зацікавлених сторін. 

Етап 4: побудова стратегічного кубу зацікавлених сторін проектів та 

програм.  

Коли мова йде про стейкхолдерів програми, роль яких розглядається як 

один з ключових факторів успішності реалізації стратегії, то потрібний більш 

складний метод графічного співвідношення та представлення зацікавлених 

сторін. Один з рекомендованих PMBOK методів – це куб зацікавлених 
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сторін [45]. Ця модель має уточнювати та доповнювати матричні моделі через 

поєднання матричних елементів до тривимірної моделі, що може допомогти 

керівникові та команді проекту у розв’язанні завдань ідентифікації і залучення 

спільноти зацікавлених сторін проектів та програм. Тож, побудуємо на основі 

наведених вище розроблених матричних моделей таку багатомірну модель, яка 

б покращила наочне представлення спільноти зацікавлених сторін через його 

подання у вигляді багатомірного об’єкту (рис. 2.5), а також допомагала б у 

розробці  стратегій комунікацій зокрема. 

Рисунок 2.5 – Стратегічний куб зацікавлених сторін проектів та програм 

 

При цьому використано такі позначення: 

 jІ I=  – сукупність рівнів зацікавленості (інтересів) j-их стейкхолдерів 

програми у її результатах,  

 jI 1;1 − , якщо jI >0, то інтерес j-го стейкхолдера у кінцевому результаті 

проекту позитивний, якщо jI ≤0, то інтерес вважається негативним; при цьому 
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якщо jI 0,5,  то інтерес високий, а якщо jI 0,5, то інтерес вважається 

низький. 

ιj  – номер групи, до якої належить j-ий стейкхолдер програми за рівнем jI  

його зацікавленості в результатах: 

j

j

j
j

j

1,  якщо 1 І ;

2,  якщо 0,5 І 0;

3,  якщо 0<І 0,5;

4,  якщо 0,5<І

,

1;

0 5−   −


−  
 = 


 

 

j j1,4,  . =    

j 1,S= , де S – кількість стейкхолдерів програми проектів. 

 jL L=  – сукупність рівнів залучення j-ого стейкхолдера програми до 

реалізації стратегії програми,  

jl  – номер групи, до якої належать j-ий стейкхолдер програми за рівнем jL  

його залучення до реалізації стратегії: 
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j jl 1,5,  l .=   

  jV V=  – сукупність рівнів повноважень (влади) j-ого стейкхолдера 

програми,  jV 0;1 , якщо jV >0,5, то влада j-го стейкхолдера велика, якщо  

jV 0,5 , то влада  j-го стейкхолдера вважається малою.  

jv  - номер групи, до якої належить j-ий стейкхолдер програми за рівнем 

jV  його повноважень: 

j
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j jv 1,2,  v .=   

Тож, позиція кожного j-го стейкхолдера q-го елемента портфеля  

сqj  визначається трьома характеристиками:  ιqj – рівень зацікавленості (інтерес) 

j-го стейкхолдера у кінцевому результаті q-го елемента портфеля; lqj – рівень  

залучення j-ого стейкхолдера до реалізації стратегії портфеля; vqj – рівень  

повноважень (влади) j-ого стейкхолдера у q-му елементі портфеля: 

сqj = (ιqj; lqj; vqj). 

Розмірність кубу зацікавлених сторін 4*5*2, тобто містить 40 структурних 

елементів (рис. 2.6): 

Cube = I × L × V = {Сιlv}. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Тривимірна матриця позиціювання зацікавлених сторін 

 

Етап 5: планування корегувань очікувань стейкхолдерів.  

Виконувати етап слід таким чином, щоб забезпечити переміщення 

стейкхолдерів по структурним елементам стратегічного кубу зацікавлених 

сторін проектів та програм, побудованого на етапі 4, у напрямку зліва-направо 

та згори-вниз як загальний тренд. Та планування потрібно виконувати, 

приймаючи розроблені рекомендації за позиціями стейкхолдерів у кубі, що 

відображені  у таблиці 2.1. 

            C111         C211          C311           C411          

      

C112          C212           C312          C412                       

C122          C222           C322          C422          

C132          C232           C332          C432          

C142          C242           C342          C442          

C152          C252           C352          C452          

C421 

C431 

C441 

C451 
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Таблиця 2.1 – Рекомендовані траєкторії для корегування позиції 

стейкхолдерів на тривимірній матриці позиціювання зацікавлених сторін 

Позиція 

(елемент 

матриці) 

Рекомендована стратегія Бажана траєкторія 

1 2 3 

С111 ігнорувати  − 

С112 спостерігати →С212→С332 

С121 вжити дії та налагодити комунікації для усунення 

негативного ставлення 

→С231 

С122 першочергово управляти, відкоригувати ступінь 

залучення 

→С132 

С131 вжити дії та налагодити комунікації для усунення 

негативного ставлення 

→С231→С241→С242 

С132 спостерігати − 

С141 вжити дії та налагодити комунікації для усунення 

негативного ставлення 

→С241→С341 

С142 першочергово управляти →С132 

С151 вжити дії та налагодити комунікації для усунення 

негативного ставлення 

→С251→С241→С341 

С152 першочергово управляти →С132→С142→С242→С342 

С211 ігнорувати  − 

С212 спостерігати →С332 

С221 спостерігати →С241 

С222 інформувати  про позитивні результати проекту →С232→С332 

С231 спостерігати →С241 

С232 інформувати про позитивні результати проекту →С332 

С241 ігнорувати − 

С242 інформувати  про позитивні результати проекту →С342 

С251 спостерігати − 

С252 інформувати  про позитивні результати проекту →С342 

С311 спостерігати →С331 

С312 підвищити зацікавленість →С412→С432→С442 

С321 спостерігати →С331→С341 

С322 підвищити зацікавленість →С332→С432 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 

С331 спостерігати →С341→С441→С342 

С332 підвищити зацікавленість →С432 

С341 спостерігати →С342 

С342 підтримувати зацікавленість →С352→С452 

С351 активно комунікувати →С451 

С352 підтримувати зацікавленість →С452 

С411 інформувати →С441 

С412 інформувати, комунікувати, активно долучати →С442→С452 

С421 інформувати з метою корекції результатів участі →С441 

С422 активно управляти →С432→С442 

С431 підтримувати поінформованість →С441→С451 

С432 активно управляти →С442 

С441 підтримувати поінформованість →С451 

С442 активно управляти →С452 

С451 підтримувати  − 

С452 підтримувати − 

 

Таким чином, розроблений метод визначення очікувань зацікавлених 

сторін і їх коригування з позицій стратегічного управління програмою проектів, 

який складається з 5 етапів: 

- 1 етап: виділення (за розробленою класифікацією) множин стейкхолдерів 

проектів залежно від їх ставлення до стратегії програми проектів; 

- 2 етап: побудова матриці оцінки рівня залучення внутрішніх 

стейкхолдерів до реалізації стратегії програми; 

- 3 етап: побудова модифікованої матриці «влада/інтерес» для кожного 

проекту програми; 

- 4 етап: побудова стратегічного кубу зацікавлених сторін проектів та 

програм; 
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- 5 етап: планування корегувань очікувань стейкхолдерів. 

Розроблений метод ґрунтується  на оцінці рівня залучення стейкхолдерів 

до реалізації стратегії програми проектів з урахуванням класифікації відповідно 

до характеру ставлення до неї, який на відміну від існуючих передбачає побудову 

та аналіз модифікованої матриці «влада/інтерес» та стратегічного кубу 

зацікавлених сторін проектів та програм, що дозволяє розширити горизонт 

аналізу та швидкість реагування на мінливі запити стейкхолдерів при плануванні 

реалізації стратегії програми. Користувачем розробленого методу може 

виступати проектний офіс, оскільки він є структурним підрозділом, 

відповідальним за стратегічне управління проектами. 

 

2.2. Відбір проектів до портфелю при стратегічному плануванні розвитку 

організації 

Проекти включаються до портфелю організації з метою прямого або 

непрямого впливу на досягнення стратегічних цілей, або в зв'язку з очікуваними 

високими фінансовими та часовими характеристиками їх реалізації в 

короткостроковій перспективі. Проекти можуть сприяти досягненню 

стратегічних цілей організації, якщо вони приведені у відповідність її стратегії. 

Це передбачає наявність самої стратегії, причому формалізованої у вигляді 

стратегічного плану відповідно до теорії стратегічного менеджменту. І в зв'язку 

з цим головна роль за методологією PMBoK відводиться офісу управління 

проектами, який об'єднує дані і інформацію, отримані з проектів, і оцінює 

ступінь виконання стратегічних завдань більш високого рівня. Офіс управління 

проектами є природною сполучною ланкою між портфелями, програмами, 

проектами і корпоративними системами оцінки організації [45]. 

Задля можливості ефективно здійснювати стратегічне управління, вчасно 

коригувати стратегію, необхідне застосування відповідної інформаційної 

технології. Сьогодні багато розробників програмного забезпечення пропонують 

свої рішення з різним комплексом інструментів. Так, для опису (формалізації)  
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та подальшої оптимізації процесів може бути використане інструментальне 

середовище Business Studio, яке дозволяє описати процеси за допомогою нотації 

IDEF0 – на  верхньому рівні моделі, та нотацій Процедура, Процес, ЕРС, ВРМN – 

на  нижчих рівнях (табл. 2.2) [94]. 

Таблиця 2.2 – Рівні моделювання у Business Studio  

Рівень 

моделі 

Нотація, що 

використовується 
Опис 

 

 

 

0 

 

 

IDEF0 

(контекстна 

діаграма) 

Модель, яка виконується в нотації IDEF0, має 

контекстну діаграму верхнього рівня А0. 

Об'єкт моделювання на цій діаграмі 

представлено єдиним блоком з граничними 

стрілками. Стрілки на цій діаграмі 

відображують зв'язки об'єкту моделювання з 

навколишнім середовищем. Діаграма А0 

встановлює область  моделювання та її межи. 

1 IDEF0 Процеси першого рівня моделі. 

2 IDEF0 Декомпозиція процесів першого рівня. 

 

3  

та далі 

Процедура, 

Процес, 

ЕРС, 

ВРМN 

Зазвичай на цьому рівні не використовується 

нотація IDEF0. Моделюються найменші 

процеси, що створюють мінімальний 

відокремлюваний результат, закріплений за 

конкретною посадовою особою. 

Метою стратегічного управління портфелем є формування сталого 

портфелю проектів. Пропонується комплекс відповідних процесних моделей.  

 

2.2.1. Контекстна діаграма процесної моделі «Формування сталого 

портфелю проектів» 

Формування сталого портфелю проектів містить процеси, необхідні  для  

проведення експертизи проектних заявок, для формування або актуалізації   

портфелю проектів відповідно до концепцій  SD та OPM.  Ці процеси 

забезпечують роботу офісу управління проектами  стосовно відбору проектів до 

портфелю з урахуванням мінливого зовнішнього оточення, очікувань 

зацікавлених сторін та їх коригувань з позицій стратегічного управління, 
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включаючи  питання управління   розподілом спільних ресурсів. Контекстна 

діаграма процесної моделі наведена на рисунку 2.7. 

 

 

 Рисунок 2.7 – Контекстна діаграма процесної моделі «Формування сталого 

портфелю проектів» 

 

Входи: 

Проектні пропозиції – одна чи декілька проектних пропозицій, 

запропоновані внутрішніми чи зовнішніми стейкхолдерами з метою включення 

до портфелю проектів. 

Projects = {pϑ} – множина проектів, що претендують на включення до 

портфелю організації; 

pϑ – ϑ-ті подані проектні пропозиції; 

ϑ = {1, K̅̅ ̅̅ ̅} – лічильник поданих проектних пропозицій, ϑ ∈ ℕ. 

ОРА – Organizational Process Assets  (активи процесів організації) – це 

плани, процеси, політики, процедури та бази знань, специфічні для виконуючої 

організації та використовувані нею (за PMBoK). Ці активи чинять вплив на 

управління проектом. До ОРА відносяться будь-які артефакти, практики і  

0
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знання деяких або всіх виконавчих організацій, що беруть участь в проекті, які 

можуть використовуватися для реалізації або управління проектом. ОРА також 

містять здобутий досвід за результатами минулих проектів і історичну 

інформацію організації. ОРА є входами до багатьох процесів управління 

проектом. Їх можна розділити на дві категорії: 1) процеси, політики і процедури; 

2) бази знань організації. 

О = {ow
current} – множина активів процесів організації у поточному 

(вихідному) стані до реалізації процесу; 

ow
current – w-ті активи (певні процеси, політики, процедури, бази знань) 

процесів організації у поточному (вихідному) стані до реалізації процесу. 

Інструменти, методи: 

Стейкхолдери – внутрішні та зовнішні зацікавлені сторони проектів та 

програм, які входять до складу портфелю або які претендують на включення до 

нього: 

U = {Si
 } –  множина  всіх зацікавлених сторін портфеля проектів; 

Si
 = {siξ

 } –  множина ξ-тих стейкхолдерів i-го проекту. 

РМО – Project Management Office (офіс управління проектами) – 

структурний підрозділ  або зовнішня організація, що реалізує стратегічне 

проектне управління, стандартизує процеси управління проектами, сприяє 

обміну ресурсами, методологіями, інструментами та методами. При цьому РМО 

може надавати підтримку в управлінні проектами чи напряму управляти одним 

або більше проектами чи програмами. 

Типові інструменти та методи управління проектами (ТІМУП) – 

інструменти  та методи, які рекомендовані PMBoK до використання при 

управлінні певними процесами. ТІМУП серед іншого містять такі: 

Аналіз даних: серед іншого це можуть бути такі методи: 

- Аналіз альтернатив застосовується для вибору коригувальних дій або 

поєднання коригувальних та запобіжних дій для використання на практиці в разі 

відхилення. 
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- Порівняльний аналіз витрат і вигоди допомагає визначити найкращу 

коригувальну дію з урахуванням її вартості.  

- Аналіз першопричини зосереджений на виявленні основних причин 

виникнення проблеми.  

- Аналіз відхилень, при якому розглядаються відмінності (або відхилення) 

між планом і фактичним виконанням. Це дозволяє приступити до здійснення 

необхідно запобіжних та коригувальних дій. 

- Аналіз документів (зокрема, проектних заявок). 

Управління інформацією: Інструменти і методи управління інформацією 

використовуються для створення інформації і забезпечення людям доступу до 

неї та мають бути прив'язані до процесів проекту і власників процесів. Серед цих 

інструментів окрім іншого є ІСУП. 

Параметрична оцінка: Процес оцінки за параметрами полягає в 

знаходженні такого аспекту проекту, зміна якого тягне пропорційну зміну 

одного чи кількох інтегральних показників проекту. Математично параметрична 

модель будується на основі одного або декількох параметрів, які знаходяться у 

кореляційній залежності із одним чи кількома інтегральних показників проекту.  

Інформаційна система управління проектами (ІСУП): забезпечує доступ 

до програмних інструментам інформаційних технологій (ІТ), таким як програмні 

інструменти складання розкладів, системи авторизації робіт, системи управління 

конфігурацією, системи збору і розподілу інформації, а також інтерфейси до 

працюючих в режимі онлайн автоматизованих систем, наприклад, репозиторіїв 

корпоративних баз знань. Частиною цієї системи може бути автоматичний збір 

ключових показників ефективності (КРІ) та звітність за ними, наприклад, у 

Business Studio. 

Наради: Наради можуть бити очними, віртуальними, формальними або 

неформальними. Вони можуть проводитися за участю членів команди проекту 

та інших зацікавлених сторін проекту. Типи нарад, серед іншого, включають в 

себе наради груп користувачів і оглядові наради. 
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Експертна оцінка: результатом є висновок, винесений на підставі 

компетентності в прикладному аспекті, області знань, сфері діяльності, галузі і 

т. п. стосовно діяльності, що аналізується. Експертна оцінка може бути 

індивідуальною чи груповою. Визначення компетентності експертів виконується 

у кілька кроків. 

Групову експертну оцінку для і-го об’єкта на кожному γ-му кроці 

визначають на основі індивідуальних оцінок: 

xi =∑xiεkε,

m

ε=1

     

ε = 1,m̅̅ ̅̅ ̅,     i = 1, n̅̅ ̅̅̅, 

де      xiε – результати оцінювання і-го проекту ε-м експертом; 

n – кількість об'єктів (проектів), що оцінюються;  

m – кількість експертів;  

kε – коефіцієнт компетентності ε-го експерта, 

∑ kε = 1
m
ε=1 . 

Коефіцієнт компетентності ε-го експерта на γ-му кроці 

kε
γ
=
1

dγ
∑xiεxi

γ
.

n

i=1

 

При цьому коефіцієнт нормування  

 dγ =∑ 

n

i=1

∑xiεxi
γ
, γ = 1,2,3…

m

ε=1

 

а початкові значення компетентності є однаковими:   kε
0 =

1

m
. 

Ознака закінчення ітераційного процесу: max(|xi
γ
− xi

γ−1
|) < 𝐸,  

де Е – завдана точність обчислення, наприклад, 0,01 чи 0,001. 

Статистична обробка результатів ранжування передбачає оцінювання 

ступеня узгодженості думок експертів. Мірою узгодженості є коефіцієнт 

конкордації W. При неузгодженості думок експертів W = 0. Чим вищий ступінь 

узгодженості, тим більше значення W наближається до 1. 
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W =
∑ (rі − r̅)

2n
і=1

1
12
[m2(n3 − n)]

, 

де rі – сума рангів і-го об'єкта (проекта), що оцінюються: 

rі =∑Riε

m

ε=1

, 

r̅ – середня сума рангів,  

Riε – матриця рангів оцінок і-х об'єктів (факторів) ε-ми експертами. 

Прийняття  рішень: серед іншого це можуть бути такі інструменти та 

методи: 

- голосування при прийнятті рішення про схвалення, відстрочення або 

відхилення запитів на зміни може проводитися за принципом прийняття рішень 

одноголосно, більшістю або відносною більшістю голосів; 

- одноосібне прийняття рішень; 

- аналіз рішень на основі множини критеріїв. Цей метод використовує 

матрицю прийняття рішень для забезпечення системного аналітичного підходу 

при оцінці запитуваних змін на основі ряду заздалегідь визначених критеріїв. 

Метод визначення очікувань  зацікавлених сторін і їх коригування 

описаний у розділі 2.1. 

Модель  управління часом у системі  стратегічного  проектного 

управління описана у розділі 3.2. 

Обмеження, управління: 

Концепція SD – концепція сталого розвитку (Sustainable Development), яка 

передбачає наявність трьох видів ефекту проектів: економічного, екологічного і 

соціального. 

Концепція OPM – організаційне управління проектами (Organizational 

Project Management), при якому здійснюється інтеграція управління портфелями, 

програмами та проектами з організаційними інструментами реалізації з метою 

досягнення стратегічних цілей. 
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Зовнішнє оточення – фактори зовнішнього оточення, які мають бути 

враховані при розробці стратегії адаптації до змін зовнішнього середовища 

реалізації проектів. 

Стратегічний план організації – документ довгострокового характеру (як 

правило, із горизонтом планування від 3 до 5 років), який описує головну мету 

діяльності організації та встановлює взаємозв’язок між визначеними цілями і 

завданнями задля досягнення цілей та показниками, за допомогою яких 

вимірюватимуться результати діяльності. При цьому результатом діяльності має 

бути сталий розвиток організації. Стратегічний план організації має обов’язково 

містити  низку елементів: 

- визначені організаційне бачення, місія та цінності; 

- сформульовані стратегічні цілі (від 3 до 5). Стратегічні цілі забезпечують 

конкретні та вимірювані цілі досягнення різних аспектів бачення, місії та 

цінностей. Проекти розглядаються як плани дій, подібні до наборів операційної 

діяльності, узгоджених з баченням, місією, цінностями, стратегією; 

- плани управління ресурсами для реалізації стратегії (персонал, 

інфраструктура, фінанси); 

- декомпоновані стратегічні цілі за стратегічними темами (як правило, 

виділяють 5-6 тем); 

- розроблена система показників як індикатор досягнення кожної з цілей; 

- визначені пріоритети між трьома вимірами факторів сталості портфелю 

(економічними, соціальними та екологічними). Хоча економічний аналіз є 

найбільш часто використовуваним критерієм у процедурах відбору проектів, 

підхід на основі концепції сталого розвитку забезпечує баланс між 

економічними, соціальними та екологічними факторами, пов'язаними з 

інвестиціями. 

Виходи: 

Відхилені проектні пропозиції – пропозиція може бути відхилена за 

однієї з чотирьох причин:  
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1) за умови нульового пріоритету типу заявленого проекту у 

«Рекомендаціях РМО щодо порогу пріоритетності за типами проектів»;  

2) за умови невідповідності корпоративному стандарту ведення 

документації та неусунення зауважень на етапі підготовки проектних заявок до 

експертизи;   

3) за умови невідповідності поданого проекту Стратегії організації;  

4) при негативному рішенні при експертизі проектних заявок. 

𝑅𝑒𝑗𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 = {𝑝ℎ} – множина відхилених проектних пропозицій; 

𝑝ℎ – h-ті відхилені проектні пропозиції; 

ℎ = {0,𝐻̅̅ ̅̅ ̅} – лічильник відхилених проектних пропозицій, 𝐻 ≤ 𝐾. 

Сталий портфель проектів – портфель проектів організації, 

збалансований відповідно до визначеної у Стратегічному плані організації 

пріоритетності критеріїв сталого розвитку. 

Показники портфелю проектів – кількісні та якісні показники за трьома 

вимірами критеріїв сталого розвитку. Портфель проектів характеризують 

показники трьох категорій: фінансові, потенційно фінансові та нефінансові. 

Фінансові показники розраховуються безпосередньо на вихідних даних про  

грошові характеристики. Основні серед них – термін повернення 

капіталовкладень (РВ), індекс прибутковості (PI), чистий приведений дохід 

(NPV) і внутрішня норма рентабельності (IRR). Потенційно фінансові показники 

носять оціночний характер факторів, які опосередковано можуть бути 

перетворені в кількісні (грошові) характеристики (наприклад, ризики, певні 

політичні ситуації тощо). Нефінансові показники мають якісний характер при 

оцінці факторів, які складно перетворити на грошовий еквівалент.  

Оновлені ОРА – Оновлені плани, процеси, політики, процедури та бази 

знань, що відносяться до активів процесів організації (ОРА). Їх оновлення не 

входить до складу робіт по проектам. Вони зазвичай установлюються або 

оновлюються офісом управління проектами (РМО) або іншим  функціональним 

підрозділом, зовнішнім відносно проекту. OPA можуть оновлюватися тільки з 

дотриманням відповідних політик організації, що пов’язані з оновленням ОРА.  
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О𝑛𝑒𝑤 = {𝑜𝑤
𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑

} – множина активів процесів організації у оновленому  

стані після реалізації процесу; 

𝑜𝑤
𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑑

 – w-ті активи (певні процеси, політики, процедури, бази знань) 

процесів організації у оновленому  стані після реалізації процесу. 

Елементи діаграми «ОРА» та «Оновлені ОРА»  характеризуються тим, що 

перетворення активів процесів організації (ОРА) з входу у вихід процесу 

відповідно відбувається на всіх декомпонованих підпроцесах. Тунельований 

елемент «Стейкхолдери» на діаграмах декомпозиції представлений його 

компонентами, такими як автори проектних пропозицій та РМО (офіс управління 

проектами). 

 

2.2.2. Декомпозиція процесу верхнього рівня  

Відповідно до діаграми А0 декомпозиції верхнього рівня (рис. 2.8) до 

процесів  формування сталого портфелю проектів відносяться: 

1) підготовка проектних заявок до експертизи – це процес, який 

запускається при надходженні проектної/(-них)  заявки/(-ок) на розгляд щодо 

включення до портфелю. Декомпозиція цього процесу проведена в нотації IDEF0 

за методологією SADT, описана у розділі 2.2.3 та наведена на рисунку 2.9; 

2) експертиза проектних заявок – це процес підготовки та прийняття 

рішення щодо відбору проектів до портфелю. Декомпозиція цього процесу 

проведена в нотації IDEF0 за методологією SADT, описана у розділі 2.2.4 та 

наведена на рисунку 2.10; 

3) формування/актуалізація портфелю проектів – це процес організації 

включення проекту до портфелю. Декомпозиція цього процесу проведена в 

нотації IDEF0 за методологією SADT, описана у розділі 2.2.5 та наведена на 

рисунку 2.11. 



 

 7
8
 

 

 Рисунок 2.8 – Діаграма А0 декомпозиції верхнього рівня процесу «Формування сталого портфелю проектів» 

1

А1

Підготовка 

проектних 

заявок до 

експертизи

Концепція 

SD

Рангований перелік 

проектів за  

SD-показниками

2

А2

Експертиза 

проектних 

заявок

3

А3

Формування / 

актуалізація 

портфелю проектів

Відібрані 

проекти

Концепція  

OPM

Стратегічний 

план організації

Модель 

управління 

часом у 

системі

 стратегічного

 проектного 

управління

Зовнішнє 

оточення

 

ОРА

Сталий портфель 

проектів

Рекомендації РМО 

щодо порогу 

пріоритетності за 

типами проектів

Відхилені проектні пропозиції

Планові показники 

 портфелю проектів

Оновлені ОРА

Метод визначення 

очікувань  зацікавлених сторін 

і їх коригування

Типові інструменти та методи 

управління проектами

РМО

Автори 

проектних 

пропозицій



79 

 

 

2.2.3. Декомпозиція процесу А1 «Підготовка проектних заявок до 

експертизи» 

Процес А1 «Підготовка проектних заявок до експертизи» (рис. 2.9) 

передбачає, що офіс управління проектами проводить технічну експертизу 

поданих документів та розглядає стратегічні критерії сталого розвитку (тобто 

економічні, екологічні та соціальні). Входи, виходи, методи та інструменти 

описані в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Входи, виходи, методи та інструменти процесу 

А1 «Підготовка проектних заявок до експертизи» 

Номер та назва 
процесу 

Входи 
Інструменти і 

методи 
Виходи 

1.1 Аналіз 
проектних 
пропозицій щодо 
відповідності 
корпоративного 
стандарту 

1. Проектні 
пропозиції 
2. Доопрацьовані 
проектні 
пропозиції  
3. ОРА (активи 
процесів 
організації) 

1. Офіс 
управління 
проектами 
2. ТІМУП 
(аналіз даних, 
управління 
інформацією) 

1. Проекти на 
доопрацювання 
2. Перелік 
зауважень 
3. Відхилені 
проектні 
пропозиції 
4. Оновлені ОРА 
5. Формалізовані 
за корпоративним 
стандартом 
проектні 
пропозиції 

1.2 Доопрацюван-
ня 

1. Проекти на 
доопрацювання 

1. Автори 
проектних  
пропозицій 

1. Доопрацьовані 
проектні 
пропозиції 

1.3 Розрахунок 
SD-показників 
проектів 

1. Формалізовані 
за корпоративним 
стандартом проек-
тні пропозиції 
2. ОРА (активи 
процесів 
організації) 

1. Офіс управ-
ління 
проектами 
2. ТІМУП (ана-
ліз даних, 
управління 
інформацією, 
параметрична 
оцінка) 

1. SD-показники 
проектів 
2. Оновлені ОРА 

1.4 Ранжування 
проектів за 
показниками SD 

1. SD-показники 
проектів 
2. ОРА (активи 
процесів 
організації) 

1. Офіс управ-
ління 
проектами 
2. ТІМУП 
(аналіз даних) 

1. Рангований 
перелік проектів за  
SD-показниками 
2. Оновлені ОРА 
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Рисунок 2.9 – Діаграма декомпозиції процесу А1 «Підготовка проектних заявок до експертизи» 
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2.2.4. Декомпозиція процесу А2 «Експертиза проектних заявок» 

Процес А2 «Експертиза проектних заявок» декомпонований на три 

підпроцеси (рис. 2.10). Їх входи, виходи, методи та інструменти описані в 

таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 – Входи, виходи, методи та інструменти процесу 

А2 «Експертиза проектних заявок» 

Номер та назва 

процесу 
Входи 

Інструменти і 

методи 
Виходи 

2.1 Визначення 

відповідності 

проектів Стратегії 

організації 

1. Рангований 

перелік проектів 

за  SD-

показниками  

2. ОРА (активи 

процесів 

організації) 

1. Офіс 

управління 

проектами 

2. ТІМУП 

(аналіз даних) 

1. Перелік 

проектів, які  

відповідають  

стратегії 

організації 

2. Відхилені 

проектні 

пропозиції 

3. Оновлені ОРА 

2.2 Аналіз поточного 

AS IS та розробка 

майбутнього ТО ВЕ 

стану портфелю 

проектів 

1. Перелік 

проектів, які  

відповідають  

стратегії 

організації 

2. Оновлені 

показники 

портфелю  

проектів 

3. ОРА (активи 

процесів 

організації) 

1. Офіс 

управління 

проектами 

2. ТІМУП 

(аналіз даних, 

ІСУП, наради) 

3. Метод  

визначення  

очікувань  

зацікавлених  

сторін і їх  

коригування 

1. Варіанти  

майбутнього 

стану портфелю 

2. Перелік 

потенційно 

привабливих 

проектів 

3. Оновлені ОРА 

2.3 Прийняття 

рішення щодо 

відбору проектів до 

портфелю 

1. Варіанти  

майбутнього 

стану портфелю 

2. Перелік 

потенційно 

привабливих 

проектів 

3. ОРА (активи 

процесів 

організації) 

1. Офіс 

управління 

проектами 

2. ТІМУП 

(наради, 

експертна 

оцінка, 

прийняття 

рішень) 

1. Відхилені 

проектні 

пропозиції  

2. Відібрані 

проекти 

3. Оновлені ОРА 
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Рисунок 2.10 – Діаграма декомпозиції процесу А2 «Експертиза проектних заявок» 
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2.2.5. Декомпозиція процесу А3 «Формування / актуалізація портфелю 

проектів» 

Процес А3 (рис. 2.11) описаний в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 – Входи, виходи, методи та інструменти процесу А3 «Форму-

вання / актуалізація портфелю проектів» 

Номер та назва 
процесу 

Входи Інструменти і методи Виходи 

3.1 Аналіз відпо-
відності цілей ві-
дібраного проек-
ту та наявних 
програм 

1. Відібрані 
проекти 

1. РМО 
2. ТІМУП (наради) 

1. Рекомендація включи-
ти  проект до програми  
2. Рекомендація включи-
ти  проект до портфелю 

3.2 Включення 
проекту до 
програми 

1. ОРА  1. РМО 
2. ТІМУП (наради) 

1. Команда проекту 
2. Оновлені ОРА 

3.3 Актуалізація  
Плану управління 
програмою 

1. ОРА  
2. План 
управління 
програмою 

1. РМО 
2. Метод  визначення 
очікувань зацікавлених 
сторін і їх коригування 
3. Модель управління 
часом у системі страте-
гічного проектного 
управління 
4. Команда проекту 
5. ТІМУП (експертна 
оцінка, наради) 

1. План  управління  
програмою  оновлений 
2. Оновлені ОРА 

3.4 Призначення 
команди проекту 

1. ОРА 1. РМО 
2. ТІМУП (наради) 

1. Команда проекту 

3.5 Розробка 
Плану управління 
проектом 

1. ОРА  1. РМО 
2. Метод визначення 
очікувань зацікавлених 
сторін і їх коригування 
3. Команда проекту 
4. ТІМУП (наради, 
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Рисунок 2.11 – Діаграма декомпозиції процесу А3 «Формування / актуалізація портфелю проектів» 
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Вихід процесу 3.6 «Рекомендації РМО щодо порогу пріоритетності за типами 

проектів» формується із застосуванням методу експертних оцінок для кількісної 

характеристики поточних пріоритетів типів проектів с точки зору формування 

сталого портфелю проектів.  

Формалізуємо  пріоритети  типів проектів: 

b = {bκ} = (b1, … , bΨ), 

де bκ – відносний пріоритет κ-го типу проектів, κ = (1,Ψ)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , де Ψ – кількість типів 

проектів; 

bκ =
aκ

∑ aκ
Ψ
κ=1

;                  aκ =
∑ aκε
m
ε=1

m
; 

aκε – бальна оцінка пріоритетності κ-го типу проектів ε-м експертом;  

bκ відображає питому вагу κ-го типу проектів у бажаному стані сталого 

портфелю проектів, тож  

∑bκ

Ψ

κ=1

= 1. 

Запропонована процесна модель розроблена на засадах Стандарту зі 

сталого управління проектами GPM Global P5 [92], яким предписано водночас із 

критеріями сталого розвитку (персонал, природа, прибуток) приділяти належну 

увагу процесам та продуктам проектів. Її використання допомагає особам, які 

приймають рішення: 

1) систематизувати дії щодо вирішення складних проблем відбору 

проектів;  

2) розкласти проблеми відбору проектів на керовані кроки;  

3) ретельно розглядати елементи невизначеності в формалізованій 

структурі;  

4) розглядати питання сталого розвитку в стратегічному контексті. 
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2.3. Висновки до другого розділу  

У другому розділі розроблено метод визначення очікувань зацікавлених 

сторін і їх коригування, заснований на оцінці рівня залучення стейкхолдерів до 

реалізації стратегії програми проектів з урахуванням класифікації відповідно до 

характеру ставлення до неї, який, на відміну від існуючих, передбачає побудову 

та аналіз модифікованої матриці «влада/інтерес» та стратегічного кубу 

зацікавлених сторін проектів та програм, що дозволяє розширити набір 

інструментів реагування на мінливі запити стейкхолдерів при плануванні 

реалізації стратегії програми. 

Підтримкою практичної реалізації методу є розроблена процесна модель 

відбору проектів до портфелю при стратегічному плануванні із використанням 

запропонованого методу визначення очікувань стейкхолдерів тощо. Проведена 

дворівнева декомпозиція в нотації IDEF0 за методологією SADT процесу 

формування сталого портфелю проектів із виділенням таких підпроцесів: 

1) підготовка проектних заявок до експертизи – це процес, який 

запускається при надходженні проектної/(-них)  заявки/(-ок) на розгляд щодо 

включення до портфелю; 

2) експертиза проектних заявок – це процес підготовки та прийняття 

рішення щодо відбору проектів до портфелю; 

3) формування/актуалізація портфелю проектів – це процес організації 

включення проекту до портфелю. 

Розроблена процесна модель управління портфелем проектів, заснована на 

інтегрованому підході до вибору стратегічного та сталого портфеля проектів, на 

відміну від існуючих передбачає використання стратегічного планування та 

концепції сталого розвитку для відбору набору перспективних проектів, що 

дозволяє запровадити процедуру формування сталого портфелю проектів та 

підвищити швидкість реагування на зміни при управлінні портфелем. 

Основні отримані у розділі результати опубліковані у наукових працях [2, 

6, 10, 13-16].   
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РОЗДІЛ 3 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

 

3.1. Стратифікація формування сталого портфеля проектів 

Проекти включаються до портфелю організації з метою прямого або 

непрямого впливу на досягнення стратегічних цілей, або в зв'язку з очікуваними 

високими фінансовими та часовими характеристиками їх реалізації в 

короткостроковій перспективі. Проекти можуть сприяти досягненню 

стратегічних цілей організації, якщо вони приведені у відповідність її стратегії.  

За PMBOK портфелі мають зміст, що охоплює всю організацію та 

змінюється водночас з її стратегічними цілями [45]. Портфель – це проекти, 

програми, допоміжні портфелі і операційна діяльність, які управляються як 

група з метою досягнення стратегічних цілей. На рисунку 3.1 наведено приклад 

взаємозв'язків між портфелями, програмами, проектами і операційною 

діяльністю у певній ситуації. 

Рисунок 3.1 – Приклад комплектації портфеля організації (за PMBOK) 
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Це також є прикладом дендрограми,  побудованої за результатами 

кластерного аналізу проектів за критеріями відповідності цілям організації 

(рис. 3.2), наприклад, за методом «single linkage», коли відстань  між двома 

кластерами приймається рівною мінімальної відстані між двома елементами з 

різних кластерів:  

𝑚𝑖𝑛{𝑑(𝑎, 𝑏): 𝑎 ∈𝐴, 𝑏 ∈𝐵}, 

де  d(a,b)- відстань між елементами  a та b, які належать кластерам А та В. 

 

Рисунок 3.2 – Приклад результату кластерного аналізу проектів при 

формуванні  програмам та портфелів,  

де  - кластери, виділені за подібністю за критерієм відповідності 

певним цілям організації 

 

На рисунку 3.2 зображений результат формування програм та портфелів, 

який описується як 

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠 = {𝑎, 𝑘} – множина проектів, що претендують на включення до 

портфелю організації; 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠 = {(𝑏𝑐), (𝑑𝑒), ((𝑑𝑒) 𝑓), (ℎ𝑖)} – множина програм, сформованих 

за критерієм подібності цілей проектів та їх відповідності цілям організації, де 

(𝑏𝑐) = {𝑏, 𝑐}; 
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 (𝑑𝑒) = {𝑑, 𝑒}; (𝑑𝑒) ⊂ ((𝑑𝑒) 𝑓) ; 

((𝑑𝑒)𝑓) = {𝑑, 𝑒, 𝑓}; 

(ℎ𝑖) = {ℎ, 𝑖}; 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠 = {[𝑎(𝑏𝑐)((𝑑𝑒)𝑓)[𝑔(ℎ𝑖)], [𝑔(ℎ𝑖)]} – множина портфелів 

організації, де  

[𝑎(𝑏𝑐)((𝑑𝑒)𝑓)[𝑔(ℎ𝑖)] = {𝑎, (𝑏𝑐), ((𝑑𝑒)𝑓), [𝑔(ℎ𝑖)]}, 

[𝑔(ℎ𝑖)] = {𝑔, (ℎ𝑖)}; [𝑔(ℎ𝑖)] ⊂ [𝑎(𝑏𝑐)((𝑑𝑒)𝑓)[𝑔(ℎ𝑖)]. 

При відображенні складних систем основна проблема полягає в тому, щоб 

знайти компроміс між простотою опису, яка дозволяє скласти і зберігати цілісне 

уявлення про досліджуваний об'єкт, і деталізацією опису, яка дозволяє 

відобразити численні особливості конкретного об'єкта. Один із шляхів 

вирішення цієї проблеми – задати систему сімейством моделей, кожна з яких 

описує поведінку системи з точки зору відповідного рівня абстрагування. Для 

кожного рівня існують характерні особливості, закони і принципи, за допомогою 

яких описують поведінку системи на цьому рівні. Таке уявлення названо 

М. Месаровичем стратифікованим, а рівні абстрагування – стратами [95]. 

На кожній страті в ієрархії структур є свій набір змінних (типових 

професійних завдань в сфері проектного управління), які дають змогу значною 

мірою обмежитись лише дослідженням одного аспекту системи, однієї страти. 

Незалежність страт дає можливість глибше та детальніше досліджувати системи, 

хоча припущення про їх незалежність може призвести до неповного розуміння 

поведінки системи в цілому [96]. 

Стратифікований опис передбачає опис однієї й тієї ж системи з різних 

точок зору. Тож, для дослідження системи стратегічного проектного управління 

розглянемо її на чотирьох рівнях абстрагування: управління портфелем, 

управління програмою, управління проектами, управління процесами. Вимоги, 

що пред'являються до роботи системи на будь-якій з чотирьох виділених страт 

(рис. 3.3), виступають як вимоги або обмеження діяльності на нижчих стратах. 
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Рисунок 3.3 – Стратифіковане подання системи управління 

стейкхолдерами при стратегічному проектному управлінні 
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доступного часу людських ресурсів організації, при чому останнє стосується 

саме  стратегічного управління. 

Тож, знову постає питання як організаціям застосувати технології 

управління проектами на стратегічному рівні.  

Вважаємо, що окремого індивіда можна умовно розглядати як проектно-

орієнтовану організацію, що має стратегію розвитку і багато варіантів її 

реалізації через окремі проекти. Сьогодні однією з ключових компетенцій 

сучасного менеджера називають вміння керувати часом як власним, так і інших 

учасників команди проекту. Тому пропонуємо розглянути можливість і 

доцільність застосування проектного підходу до стратегічного 

самоменеджменту членів проектної команди. 

Побудова моделі управління часом в системі ресурсного забезпечення 

стратегічного проектного управління дозволить, по-перше, визначати на 

передінвестиційній стадії проекту його фізичну здійсненність з урахуванням вже 

існуючих в портфелі проектів, а по-друге, дозволить диференціювати витрати на 

оплату робочого часу виконавців проекту в залежності від необхідності 

залучення додаткових ресурсів. 

Перш за все, дослідимо передумови розробки такої моделі. Невміння 

працівником ефективно управляти часом стосується не тільки окремих суб'єктів 

господарювання, а є проблемою глобальних масштабів, для вирішення яких 

виділяються великі фінансові і трудові ресурси організацій різних юридичних 

форм і видів діяльності. При цьому має місце основна характеристика ПОО: 

організації, орієнтовані на проект, з'єднують організаційні цілі і стратегію з 

проектами, використовуючи портфель проектів, обраних за допомогою системи 

пріоритетності проектів [97]. 

Досліджуємо проблему ресурсного забезпечення стратегічного проектного 

управління на прикладі неефективного самоменеджменту гіпотетичного члену 

проектної команди через відсутність дієвої моделі управління власним часом. 

Переслідуючи мету побудувати модель управління часом члена команди, 

визначимо часові обмеження. Загальний фонд часу, що знаходиться в його 
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розпорядженні, становить TotalTime = 168 год./тижд. Робочий процес за 

основним місцем роботи займає WorkTime = 40 год./тижд. Відповідно до 

рекомендації «Всесвітньої організації здоров'я» для здорового сну необхідно 8 

годин добу [98], тобто SleepTime = 56 год./тижд. 

Таким чином для особистого життя, дозвілля, саморозвитку та інших 

процесів лишається: 

PersonalTime = TotalTime – WorkTime – SleepTime = 168–40–56 = 72 год./тижд. 

Відповідно, в середньому PersonalTime = 10,2 год./день має вистачати на 

все. Чому ж члени команд проектів постійно відчувають брак часу та часто 

порушують дедлайни? Можливо, це тільки їх суб'єктивне відчуття? 

Для побудови моделі управління часом потрібно максимально повно 

відобразити і розмежувати в певну класифікацію процеси і дії, в яких бере участь 

цільова аудиторія даного дослідження. Для введення груп в класифікацію часу 

члена проектної команди виділимо шість сфер, в яких він бере участь, 

витрачаючи свій час: 

- робочий час (за основним місцем роботи); 

- неформальна самоосвіта (тренінги, семінари, конкурси, участь в різних 

школах і т.д.); 

- соціальна і політична активність (участь в НГО, волонтерський рух, 

ініціативи, круглі столи, форуми тощо); 

- додаткова проектна діяльність (конференції, грантові конкурси, проекти 

не за основним місцем роботи); 

- дозвілля та особисте життя; 

- біологічні потреби. 

На рисунку 3.4 представлений результат формалізації причинно-

наслідкових зв'язків при дослідженні причин браку часу у менеджерів проектів 

та програм.   
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Залежність від комп'ютерних ігор
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Враховується ринком праці

Використання 
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Велика трудомісткість 

дослідницької та практичної роботи 

Велика кількість проектів 

із різним ступенем участю в них

Створює проблеми із 

основною роботою через вищий 

пріоритет 

Сон займає велику частину

Санітарно-гігієнічні норми 

є обов'язковими до виконання

Існують різні для 

кожного індивідуально

Хобі 

Сімейні відносини

Спілкування із друзями

    

Рисунок 3.4 – Діаграма причинно-наслідкових зв’язків факторів, пов'язаних з браком часу в системі стратегічного 

самоменеджменту члена проектної команди 
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Проблема браку  часу у менеджерів проектів та програм  представляється  

як функція   

g = g(Сatη), 

де   Сatη  – η-та   категорія  причин, що призводять до  проблеми.  

У даному випадку  𝜂 = (1,… ,6): 

Сatη =

{
 
 

 
 
"Робочий процес за основним місцем роботи" при η = 1;

"Неформальна самоосвіта" при η = 2;
"Дозвілля та особисте життя" при η = 3;

"Додаткова проектна діяльність" при η = 4;
"Соціальна та політична активність"при η = 5;

"Біологічні потреби" при  η = 6.

 

Самі ж причини позначимо Ɵ𝜂μ
– причини, зумовлені μ-ою невідповідністю 

у  η-тій  категорії  причин, що призводять до  проблеми браку  часу у менеджерів 

проектів та програм, де μ  –  лічильник невідповідностей. Для візуалізації 

причинно-наслідкових зв'язків досліджуваних факторів за проведеною вище 

класифікацією використано діаграму Ісікави, яка являє собою графічне 

впорядкування факторів, що впливають на об'єкт аналізу за принципом причина-

наслідок. Сьогодні в арсеналі дослідника цілий ряд потужних інструментів 

автоматизації [99, 100]. У даному дослідженні використано програмний продукт 

Business Studio, ефективність застосування якого в стратегічному менеджменті в 

умовах економіки знань відзначають багато науковців і практики. Це система 

бізнес-моделювання, яка дозволяє створити комплексну несуперечливу модель 

бізнес-процесу стратегічного управління відповідно до методології 

структурного аналізу і проектування SADT, отримати розподіл відповідальності 

за основні результати цієї діяльності, підтримує збалансовану систему 

показників та візуалізацію дерева цілей, а також причинно-наслідкових зв'язків 

(Fishbone Diagram) між досліджуваними факторами.  

Business Studio підтримує методику аналізу невідповідностей, їх наслідків 

та причин виникнення FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) [101, 102].  У 

таблиці 3.1 наведені результати експерименту, проведеного   із    застосуванням  
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Таблиця 3.1 – Результат експерименту кількісної оцінки пріоритетності 

серед причин браку часу у менеджерів проектів та програм 

Причини, Ɵ𝜂μ
 

Рівень 

значущості 

можливих 

наслідків μ-ої 

причини, Zμ 

Частота  

виникнення 

μ-ої 

причини, 

Fμ 

Cкладність  

виявлення μ-

ої причини, 

Dμ 

Пріоритетне 

число ризику  

μ -ої причини, 

ПЧРμ 

Категорія Cat1 "Робочий процес за основним місцем роботи" 

1.1. 6 10 3 180 

1.2. 9 8 9 648 

1.2.1. 9 9 9 729 

1.2.2. 9 8 7 504 

1.2.3. 9 7 8 504 

1.3. 5 7 6 210 

1.4. 4 5 7 140 

Категорія Cat2 "Неформальна самоосвіта" 

2.1. 7,5 6,5 8 390 

2.1.1. 7 6 9 378 

2.1.2. 8 7 7 392 

2.2. 7 6 6 252 

2.3. 6 10 5 300 

2.4. 7 5 7 245 

Категорія Cat3 "Дозвілля та особисте життя" 

3.1. 10 2 8 160 

3.2. 9 6 10 540 

3.3. 6 5 8 240 

3.4. 6 2 6 72 

3.5. 5 4 7 140 

Категорія Cat4 "Додаткова проектна діяльність" 

4.1. 9 9 7 567 

4.2. 7 3 5 105 

4.3. 6 4 5 120 

Категорія Cat5 "Соціальна та політична активність" 

5.1. 7 8 5 280 

5.2. 8 9 5 360 

5.3. 7 7 8 392 

5.4. 7 4 6 168 

Категорія Cat6 "Біологічні потреби" 

6.1. 5 9 4 180 

6.2. 4 10 4 160 

6.3. 2 10 3 60 
 

методу розрахунку пріоритетного числа ризику виникнення певної 

невідповідності: 
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1) визначити рівень значущості можливих наслідків кожної з μ-их 

невідповідностей Zμ за 10-бальною шкалою; 

2) оцінити частоту їх виникнення Fμ за 10-бальною шкалою; 

3) оцінити складність їх виявлення Dμ за 10-бальною шкалою; 

4) дати кількісну оцінку комплексного ризику невідповідності через 

обчислення пріоритетного числа ризику (ПЧР): 

ПЧРμ = ZμFμDμ,    ПЧР = (1,… ,1000), 

де Zμ – рівень значущості можливих наслідків кожної з μ-их невідповідностей; 

Zμ = (1,… ,10); 

Fμ – частота виникнення кожної з μ-их невідповідностей; Fμ = (1,… ,10); 

Dμ – складність виявлення кожної з μ-их невідповідностей; Dμ = (1,… ,10). 

Експеримент оснований на експертній роботі автору зі 300 респондентами 

з числа членів команд проектів проектно-орієнтованих організацій. Візуалізація 

отриманого результату наведена на рисунку 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Масштабування причин невідповідності за пріоритетним числом 

ризику  

Отже, проведений аналіз дозволив виділити три основні причини браку 

часу, на які перш за все слід направити управлінський вплив з метою їх усунення 

або пом’якшення: 
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-  «використання неефективних інструментів у роботі» (ПЧР1.2.1=729) 

у категорії «Робочий процес за основним місцем роботи»; 

- «велика трудомісткість дослідницької та практичної роботи» 

(ПЧР4.1=567) у категорії «Додаткова проектна діяльність»; 

- «залежність від соціальних мереж» (ПЧР3.2=540) у категорії 

«Дозвілля та особисте життя». 

На рисунку 3.6 наведений результат перенесення на діаграму Ісікави 

розрахованих значень ПЧР причин невідповідності. Такий підхід до візуалізація 

створює зручну у сприйнятті інформаційну платформу для особи, що приймає 

управлінські рішення. 

g(Catη )

3.1.

1.1. 

1.4. 

1.2. 

3.2. 2.2.

2.3.

5.1.

5.2.

2.4.

5.4.

5.3.

4.1.

4.2.

4.3.
6.3.

6.2.

3.5.

3.4.

3.3.

252

160

540

240

140

280

168

160

60

 

Рисунок 3.6 – Результат експерименту щодо визначення ПЧР причин нестачі 

часу у менеджерів проектів і програм 
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У результаті побудови діаграми причинно-наслідкових зв'язків був 

виявлений ряд факторів, які включимо у модель управління часом, через їх 

прямий або опосередкований зв'язок із браком часу. Розмежуємо в певну 

класифікацію процеси і дії, в яких бере участь цільова аудиторія даного 

дослідження (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 – Класифікація  груп впливу на причини  

Групи за можливістю  

впливу 

Причини 

Група причин, на які 

впливають  

члени команди 

Група причин, на які  

не впливають  

члени команди 

Ɵ𝜂μ
 

Ɵ12;  Ɵ13; 

 Ɵ31 ÷ Ɵ35;  Ɵ42
; 

 Ɵ43;   Ɵ61;  Ɵ62 

Ɵ11; Ɵ21 ÷ Ɵ24;  

Ɵ14;  Ɵ41; 

Ɵ51 ÷ Ɵ54;   Ɵ63 

 

Введемо до побудованої моделі якісний коефіцієнт екстенсивності 

використання часу (𝜑евч) і коефіцієнт втрат часу (𝜑в): 

 

𝜑евч =
(TotalTime − BreakTime )

TotalTime
 

 

де TotalTime – загальний фонд часу, що знаходиться в його розпорядженні 

члена проектної команди, год./тижд.; 

BreakTime – регламентовані і нерегламентовані перерви при зміні виду 

діяльності, год./тижд.; 

𝜑в =
TimeDependent

TotalTime 
 

 

де  TimeDependent – втрати життєвого часу, що залежать від члена 

проектної команди, год./тижд. 

Фактичний резерв часу з урахуванням втрат:  

 

Δφ = 𝜑евч – 𝜑в. 
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Інтерпретація значень Δφ за діапазонами: 

(0,0-0,3) – хороший стан; 

(0,3-0,7) – поганий стан; 

(0,7-1,0) – критичний стан. 

Результати розрахунків, проведених з урахуванням регламентованих та 

нерегламентованих перерв при зміні виду діяльності, свідчать про те, що 

коефіцієнт екстенсивності використання часу показав у вибірці 89% 

використання фонду часу; а коефіцієнт втрат часу показав 17%-ву втрату.  Це 

вказує на великі часові навантаження при активному використанні часу. 

Розрахований за даними вибірки фактичний резерв часу Δφ = 0,72 свідчить про 

критичний стан управління часом. 

Тож, запропонована модель управління часом як найціннішим ресурсом у 

системі ресурсного забезпечення стратегічного проектного управління: 

Крок 1 – визначити часові обмеження на рівні команди проекту та на рівні 

членів команди; 

Крок 2 – максимально повно відобразити і розмежувати в певну 

класифікацію процеси і дії, в яких бере участь цільова аудиторія дослідження. 

Наприклад, на рисунку 10 для введення груп в класифікацію часу члена 

проектної команди виділено шість сфер; 

Крок 3 – формалізувати причинно-наслідкові зв'язки при дослідженні 

причин браку часу у менеджерів проектів та програм; 

Крок 4 – візуалізувати причинно-наслідкові зв'язки досліджуваних 

факторів за проведеною на кроці 3 класифікацією, використовуючи діаграму 

Ісікави; 

Крок 5 – дати кількісну оцінку комплексного ризику невідповідності через 

обчислення пріоритетного числа ризику (ПЧР); 

Крок 6 – за результатами кроку 5 виділити перелік факторів, які мають 

суттєвий (прямий або опосередкований) вплив на брак часу членів проектної 

команди та розмежувати їх у певну класифікацію залежно від можливості впливу 

на них; 
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Крок 7 – розрахувати показник Δφ фактичного резерву часу. 

Крок 8 – провести інтерпретацію значень Δφ за діапазонами. 

При проведенні аналізу та побудові моделі причинно-наслідкових зв'язків 

був виявлений ряд причин неефективного управління часом в системі ресурсного 

забезпечення стратегічного проектного управління на прикладі цільової групи 

менеджерів проектів та програм, кожного з яких розглянуто як аналог ПОО. 

Надано рекомендації щодо удосконалення процесу управління часом в 

особистісному стратегічному плануванні за рахунок використання побудованої 

моделі. 

Таким чином, розроблена модель управління часом у системі стратегічного 

проектного управління, яка передбачає оцінку ризиків браку часу за даними 

діаграми Ісікави, що дозволяє виявити причини перебільшення часу. Отримані 

результати можуть бути використані як інструмент протидії неефективного 

використання часу в проектно-орієнтованих організаціях.  

 

3.3. Висновки до третього розділу  

Наданий стратифікований опис стратегічного управління сталим 

портфелем проектів, який передбачає опис однієї й тієї ж системи з різних точок 

зору. Вимоги, що пред'являються до роботи системи на будь-якій з чотирьох 

виділених страт (управління портфелем, управління програмою, управління 

проектами, управління процесами), виступають як вимоги або обмеження 

діяльності на нижчих стратах. 

Проведений причинно-наслідковий аналіз зв’язків факторів, пов'язаних з 

браком часу членів проектної команди, дозволив побудувати модель управління 

часом у системі стратегічного проектного управління, яка передбачає оцінку 

ризиків браку часу за даними діаграми Ісікави, що дозволяє виявити причини 

перебільшення часу. 

Основні отримані у розділі результати опубліковані у наукових  

працях [7-9].  



101 
 

 

РОЗДІЛ 4 СТРАТЕГІЧНЕ ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

4.1. Процесне управління ефективністю стратегії ЗВО 

ЗВО як і будь-яка організація, що прагне успіху, має обрати методичний 

підхід до управління, який би дозволяв урахувати особливості діяльності та 

створити умови для ефективного управління організацією. Тож, необхідні 

методики та інструменти, які б дозволяли ефективно управляти процесами 

організації, створюючи інформаційну базу, необхідну та достатню для прийняття 

ефективних управлінських рішень на стратегічному рівні. 

Особливої актуальності питання стратегічного управління закладом вищої 

освіти набувають у контексті імплементації положень нової редакції Закону 

України «Про вищу освіту», яким передбачена автономія закладу вищої освіти – 

«самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті 

рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, 

наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, 

самостійного добору і розстановки кадрів» [103]. Тож, відповідаючи на виклики 

сьогодення, заклади вищої освіти мають провести чималий обсяг робіт по 

реінжинірингу власних бізнес-процесів, корегування стратегії свого розвитку та 

пошук ефективніших методів управління цими змінами.  

Сьогодні за умов проведення в Україні важливих реформ економічного 

устрою держави все більше теоретики та практики говорять про процесний 

підхід до управління. Це стосується як загальнодержавного, так і регіонального, 

і місцевого рівня. Продиктовано це результатами імплементації кращих практик 

реалізації закордонних реформ, де накопичений багатий досвід отримав 

узагальнення та  систематизацію. До того ж, офіційний вектор держави на 

інтеграцію з європейським економічним простором передбачає застосування 

загальноприйнятих міжнародним співтовариством норм, правил та інструментів, 

на що звертають увагу багато дослідників [104-105].  
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У зв’язку з цим виникає питання чи є достатні аргументи на користь 

використання процесного підходу до управління закладом вищої освіти як 

проектно-орієнтованою організацією, чи дозволяє саме він створити передумови 

ефективного управління закладом вищої освіти у довгостроковій перспективи із 

урахуванням специфіки діяльності. 

Оцінка ефективності діяльності закладу вищої освіти класично 

визначається його позицією у авторитетних рейтингах, які є результатами 

прикладних досліджень. Це є загальноприйнятою практикою та сприймається 

світовою спільнотою. Сьогодні існує цілий ряд рейтингів заклад вищої освіти, 

які акцентують увагу на різних аспектах та результатах діяльності. 

Так, зміст стратегічних планів закладів вищої освіти отримав оцінку в 

дослідженні «Моніторинг прозорості національних ВНЗ», проведеному центром 

CEDOS [106] у 2015-2016 рр. Рейтинг CEDOS 2015 року охоплював лише 

заклади вищої освіти (у той час ВНЗ – вищий навчальний заклад), які мають 

статус національного, натомість рейтинг 2016 року охопив усі державні та 

комунальні університети, інститути та академії.  У 2016 році оцінено 186 закладів 

вищої освіти проти 96 у 2015 році. Нажаль, у подальших роках рейтинг CEDOS 

не проводився. Проте на наявних даних можна дослідити кореляційні зв'язки 

факторів при різному розмірі часового лагу: від 0 у 2015 р. до 3 у 2018 р.  

У 2016 році зміни у методиці розрахунку відбулися для половини 

параметрів, які оцінювались у 2015 році. Водночас порівняння можна проводити 

серед закладів вищої освіти, які мають статус національних за індикатором 

«Зміст стратегічного плану» (рис. 4.1). Як бачимо, у 2015 р. оцінку, відмінну від 

нульової, отримали 36 заклад вищої освіти, а 2016 р. – 55, що становить 

відповідно 38% та 30% від оцінених закладів вищої освіти при збільшенні 

генеральної вибірки майже вдвічі (на 94%). Це свідчить про зростання рівня 

уваги, яка приділяється стратегічному управлінню керівниками ЗВО України. 
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Рисунок 4.1 – Результати оцінювання якості стратегічного плану Центром 

CEDOS  у 2015 р. та 2016 р. за 10-бальною шкалою 

 

 Індикатор «Зміст стратегічного плану» відображає, чи заклад вищої освіти 

здійснює стратегічне планування, а також показує наявність основних 

компонентів у стратегії: 

− інформація щодо забезпечення якості освіти; 

− дослідницька діяльність; 

− формування (залучення коштів) та розподіл бюджету; 

− розвиток персоналу, зокрема сприяння розвитку кар’єри молодих 

викладачів; 

− міжнародна діяльність; 

− розвиток інфраструктури; 

− наявність у стратегічному плані розвитку стратегічних цілей; 

− наявність у стратегічному плані розвитку проектів та/або заходів, 

та/або операційних цілей, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі; 
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− наявність у стратегічному плані розвитку показників, на основі яких 

можна перевірити виконання стратегічних цілей. 

Багато років офіційно проводиться рейтингування  закладів вищої освіти 

за Консолідованим рейтингом ВНЗ України [107], який можна вважати 

відображенням ефективності діяльності закладів вищої освіти. Рейтингів, що 

використовуються при складанні Консолідованого рейтингу, три: 

1) «ТОП-200 Україна» - у рейтингу діяльність вищих навчальних закладів 

оцінюється за допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який 

формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертної 

оцінки якості підготовки випускників заклад вищої освіти представниками 

роботодавців та академічного співтовариства (15%), а також з використанням 

міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). У 2016 році оцінено 

269, у 2017 р. – 288, у 2018 – 237 ЗВО. 

2) Рейтинг «Scopus» – результати рейтингування вищих навчальних 

закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для 

відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним 

закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці 

заклади вищої освіти України проранговані за індексом Гірша – кількісним  

показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань 

цих публікацій. 

3) Міжнародний рейтинг «Вебометрикс» – враховує кількість 

проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту закладу вищої освіти, 

зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість 

завантажених на сайт файлів (іншими словами, змістовну та інформаційну 

активність сайту навчального закладу). Рейтинг «Вебометрикс» публікується 

двічі на рік. 

Ми розглядаємо управління закладами вищої освіти як процес, 

надзвичайно важливий для розвитку економіки держави, обрані методи для 

управління якими визначатимуть його ефективність. 
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Проведемо дослідження ступеня прояву взаємозв'язку між якісним змістом 

стратегії заклад вищої освіти і ефективністю його діяльності, виявимо місце та 

роль процесного управління у рейтинговій позиції заклад вищої освіти, який 

розглядається як індикатор ефективності діяльності.  

На рисунку 4.2 наведена матриця  «конкурентна позиція / тенденція 

зростання» для університетів Харківського регіону, побудована на даних 

рейтингу «ТОП-200 Україна» за період з 2014 р. по 2018 р., наведених у дод. В.   

До аналізу взято 38 харківських університетів, в яких станом на 2018 р. 

навчається близько 160 тисяч студентів. Матриця є тримірною та враховує при 

побудові такі параметри: 

- рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» у 2018 р.; 

- темп приросту рейтингових оцінок університетів "ТОП-200 Україна" за 

період 2014-2018 рр.; 

- кількість студентів у відповідних університетах у 2018 р. 

 

Рисунок 4.2 –  Матриця «конкурентна позиція / тенденція зростання» для 

університетів Харківського регіону у 2018 р. 
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На рисунку 4.3 наведена діаграма оцінки діяльності університетів 

Харківського регіону у 2017 р. та 2018 р. за результатами відповідних рейтингів 

«ТОП-200 Україна» за трьома компонентами: 

- якість науково-педагогічного потенціалу; 

- якість навчання; 

- міжнародне визнання. 

 

Рисунок 4.3 –  Оцінка компонентів діяльності університетів Харківського 

регіону у 2017-2018 рр. за рейтингом «ТОП-200 Україна»  
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У якості орієнтирів на провідні вітчизняні ЗВО на рисунках 4.2 та 4.3 вище 

показано штрих-пунктирним контуром позиції Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (КНУ) та Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (КПІ). 

Аналіз даних, наведених вище, та результати дослідження, проведеного у 

роботі [37], дозволяють висунути гіпотезу про наявність кореляційного зв’язку 

із часовим лагом між  зростанням позиції у Консолідованому рейтингу ЗВО 

України та зміною якості його стратегічного плану, який отримав оцінку у 

рейтингу CEDOS за показником «Зміст стратегічного плану» таким чином (1): 

 

   Хî = ∑ ĝîĵ
ṁ
ĵ=1 ;   î = (1, ṅ);   ĵ = (1, ṁ),  (1) 

 

де Хî – показник оцінки змісту стратегічного плану î-го закладу вищої 

освіти в дослідженні CEDOS;  

î – номер спостереження у вибірці;  

ṅ – кількість спостережень – кількість ЗВО, включених в дослідження 

(ṅ2015=96, ṅ2016=186);  

ĝîĵ – оцінка ĵ-ої характеристики стратегічного плану î-го закладу вищої 

освіти;  

ĵ – номер параметру стратегічного плану;  

ṁ – кількість оцінюваних параметрів стратегічного плану (ṁ2015=ṁ2016=9). 

Ступінь зв'язку між змістом стратегічного плану заклад вищої освіти та 

результатом його діяльності, вираженим офіційною позицією у 

Консолідованому рейтингу заклад вищої освіти України, оцінимо за 

коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена (Spearman rank correlation coefficient – 

rемп) [37] за формулами (2) та (3): 

 rt
емп = 1 −

6∑ d̃ît
2ñ

î=1

ñ(ñ2−1)
;    (2) 

 d̃ît = Хît
′ − Yît

′ , (3) 
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де      𝑟𝑡
емп –  коефіцієнт  рангової кореляції Спірмена у t-му році; 

ñ – число пар спостережень, ñ = ṅ;  

d̃ît – різниця рангів î-го об'єкта по масивам Хt та Yt;  

Xît
′ , Yît

′  –  ранги î-го об'єкта по масивах Хt та Yt у t-му році;  

Хt – масив даних по оцінці змісту стратегії ЗВО у t-му році [106];  

Yt – масив даних з рейтинговими позиціями ЗВО у t-му році за 

Консолідованим рейтингом закладів вищої освіти України [107] (дод. Г). 

Оскільки мають місце однакові ранги в масивах вихідних даних, в 

розрахункову формулу коефіцієнта рангової кореляції Спірмена внесемо 

поправки, розраховані таким чином (4): 

 

 D̃ =
Α̃+Β̃

12
=

∑ (αf
3−αf)+∑ (βρ

3−βρ)ρf

12
,  (4) 

 

де      αf – кількість однакових рангів у f-ій групі ранжованого масиву даних Х;  

βρ – кількість однакових рангів у ρ-ій групі ранжованого масиву даних Y. 

Тоді маємо формулу розрахунку коефіцієнту рангової кореляції Спірмена 

у t-му році (5): 

 rt
емп = 1 −

6∑ dît
2ñ

î=1 −D̃t

√(ñ3−ñ−Ãt)(ñ
3−ñ−B̃t)

;  (5) 

 

за якою проведемо розрахунки з диференціацією значень порядку часового лагу. 

Результати, отримані при τ = {0; 1; 2; 3} наведені у таблиці 4.1, при чому 𝑟𝑡
емп

𝜏
=

𝑓(𝑋𝑡−𝜏; 𝑌𝑡) – коефіцієнт рангової кореляції Спірмена між оцінкою змісту 

стратегічного плану заклад вищої освіти у (t-τ) році та рейтинговою позицією 

заклад вищої освіти у t-му році, тобто із часовим лагом τ років. 

|𝑟2016
емп

𝜏=0
| < |𝑟2015

емп
𝜏=0
|, що могло б свідчити при зниження сили зв'язку між 

досліджуваними показниками, якщо б розмір вибірки не змінився суттєво. Проте 

у даному випадку  розмір вибірки CEDOS майже удвічі збільшився у  



109 
 

 

2016 р. порівняно з 2015 р. Водночас збільшилася у 1,5 рази кількість  

ненульових оцінок заклад вищої освіти за зміст стратегічного плану при 

зменшенні частки у загальній вибірці CEDOS на 8%, що вже відзначалося  

вище.  

Таблиця 4.1 – Коефіцієнти  рангової кореляції Спірмена між показниками  

змісту стратегічного плану ЗВО та його офіційною позицією у Консолідованому 

рейтингу закладів вищої освіти України 

Порядок 

часового 

лагу, τ 

[роки] 

Відношення розміру 

вибірки CEDOS до 

розміру вибірки 

Консолідованого 

рейтингу ЗВО, 𝜂𝑡𝜏 

Коефіцієнт   

рангової кореляції 

Спірмена, 

𝑟𝑡𝜏
емп 

Градація за 

шкалою 

Чеддока 

Інтерпретація  

сили зв'язку за 

шкалою Чеддока 

τ =0 
𝜂2015𝜏=0 =

96

286
= 0,34 

𝜂2016𝜏=0 =
186

269
= 0,69 

𝜂2016𝜏=1 =
96

269
= 0,36 

𝜂2017𝜏=1 =
186

288
= 0,65 

𝜂2017𝜏=2 =
96

288
= 0,33 

𝜂2018𝜏=2 =
186

237
= 0,78 

𝜂2018𝜏=3 =
96

237
= 0,41 

𝑟2015𝜏=0
емп = −0,542 

 

𝑟2016𝜏=0
емп = −0,399 

0,5<|r|≤0,7 

 

0,3<|r|≤0,5 

помітний зв'язок 

 

помірний зв'язок 

τ =1 

𝑟2016𝜏=1
емп = −0,421 

 

𝑟2017𝜏=1
емп = −0,356  

0,3<|r|≤0,5  

 

0,3<|r|≤0,5 

помірний зв'язок 

 

помірний зв'язок 

τ =2 

𝑟2017𝜏=2
емп = −0,416 

 

𝑟2018𝜏=2
емп = −0,315  

0,3<|r|≤0,5 

 

0,3<|r|≤0,5 

помірний зв'язок 

 

помірний зв'язок 

τ =3 

𝑟2018𝜏=3
емп = −0,357 

 

0,3<|r|≤0,5 

 

помірний зв'язок 

 

 

 Цікаві результати показало дослідження тенденції змін ступенів зв'язку між 

досліджуваними показниками зі зміною розміру часового лагу: 

 |𝑟2016𝜏=1
емп | > |𝑟2016𝜏=0

емп |, |𝑟2017𝜏=2
емп | > |𝑟2017𝜏=1

емп | та |𝑟2018𝜏=3
емп | > |𝑟2018𝜏=2

емп |  Тобто, при 

збільшення τ у розрахунку 𝑟𝑡
емп

𝜏
   коефіцієнт кореляції між досліджуваними 

ознаками збільшується при незмінному t.  

Інтерпретація отриманого розрахункового значення 𝑟𝑡
емп така: зв'язок між 

ознаками X і Y зворотний і середньої сили. Дійсно, до ранжування масив Х 

містить дані про бальні оцінки ознаки (тому це ознака, яку слід максимізувати), 
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а масив Y містить дані про рейтингові позиції (це ознака, яку слід мінімізувати). 

Отже, характер зв'язку між ознаками негативний, що продиктовано 

характеристиками вихідних даних. На понятійному ж рівні інтерпретація така: 

позиція в консолідовану рейтингу ЗВО пов'язана з якістю опрацювання стратегії, 

і цей зв'язок середньої сили. За даними 2015 року такий зв'язок можна назвати 

помітним, а за даними 2016 року – помірним. Результати розрахунків з 

урахуванням часового лагу при τ = {0; 1; 2; 3}  дають значення коефіцієнта 

Спірмена у межах одного інтервалу 0,3<|r|≤0,5 та інтерпретують його як 

помірний зв'язок між досліджуваними ознаками. 

Оцінимо отримані нами емпіричні значення коефіцієнта Спірмена, 

порівнявши їх з відповідними критичними значеннями для заданого рівня 

значущості. 

По масивам даних Х та Y для рівня значущості р = 0,05 критичні значення 

коефіцієнта Спірмена менші за відповідні емпіричні: 

 

𝑟кр 0,05 < |𝑟2015
емп

𝜏=0
|,   𝑟кр 0,05 < |𝑟2016

емп
𝜏=0
|,   𝑟кр 0,05 < |𝑟2016𝜏=1

емп |, 

𝑟кр 0,05 < |𝑟2017𝜏=1
емп |,    𝑟кр 0,05 < |𝑟2017𝜏=2

емп |, 𝑟кр 0,05 < |𝑟2018𝜏=2
емп |,    𝑟кр 0,05 < |𝑟2018𝜏=3

емп |. 

  

І для рівня значущості р = 0,01 також: 

 

𝑟кр 0,01 < |𝑟2015
емп

𝜏=0
|,   𝑟кр 0,01 < |𝑟2016

емп
𝜏=0
|,   𝑟кр 0,01 < |𝑟2016𝜏=1

емп |, 

𝑟кр 0,01 < |𝑟2017𝜏=1
емп |,    𝑟кр 0,01 < |𝑟2017𝜏=2

емп |, 𝑟кр 0,01 < |𝑟2018𝜏=2
емп |,    𝑟кр 0,01 < |𝑟2018𝜏=3

емп |. 

 

 Отже, коефіцієнт рангової кореляції статистично значимий і ранговий 

кореляційний зв'язок між досліджуваними ознаками суттєвий. 

 Оцінка суттєвості коефіцієнта рангової кореляції Спірмена показала, що 

між якісними ознаками (наявність і зміст стратегії ЗВО з одного боку і позиція в 

консолідованому рейтингу ЗВО України у 2015-2018 рр. з іншого боку) існує 

суттєвий ранговий кореляційний зв'язок, який збільшується із збільшенням 
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часового лагу (у даному дослідженні обмеження значень часового лагу 

 τ = {0; 1; 2; 3} зумовлено доступністю вихідних даних щодо оцінки змісту 

стратегій ЗВО рейтингу CEDOS). 

Показники індикатору «Зміст стратегічного плану» рейтингу CEDOS 

складають дві групи: 

- відображення сфер діяльності (основних процесів) у стратегічному 

плані розвитку заклад вищої освіти  

- наявність в ньому розрахункових компонентів. 

Дослідимо чи не корелюють ці групи між собою. Для оцінки кореляційної 

суттєвості обраного вектору з аргументів-факторів ui, які характеризують 

підсумковий показник z, розраховується матриця парних коефіцієнтів кореляції:  
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У таблиці 4.2 наведено матрицю коефіцієнтів парної кореляції між 

названими двома групами показників та підсумковим значенням індикатору 

«Зміст стратегічного плану». При цьому прийнято такі позначення: 



112 
 

 

z – підсумкове значенням індикатору «Зміст стратегічного плану» у 

рейтингу CEDOS 2016; 

u1 – група показників «Основні процеси управління ЗВО», яка включає 

інформацію щодо забезпечення якості освіти; дослідницької діяльності; 

формування (залучення коштів) та розподіл бюджету; розвиток персоналу, 

зокрема сприяння розвитку кар’єри молодих викладачів; міжнародна діяльність; 

розвиток інфраструктури; 

u2 – група розрахункових показників, яка включає показники наявності у 

стратегічному плані стратегічних цілей; проектів та/або заходів, із реалізацією 

яких будуть досягнуті й стратегічні цілі; індикаторів досягнення стратегічних 

цілей. 

Таблиця 4.2 – Матриця коефіцієнтів парної кореляції елементів, що 

оцінюються у індикаторі «Зміст стратегічного плану» рейтингу CEDOS 2016 

 
z u1 u2 

z 1 0,911441 0,734767 

u1 0,911441 1 0,390616 

u2 0,734767 0,390616 1 

 

Парні коефіцієнти кореляції слугують для визначення найбільш значимих 

в кореляційному сенсі аргументів-факторів відносно підсумкового показника 

згідно з умовою  
іzu

0,8r  ; незалежність аргументів-факторів між собою 

характеризується умовою  
і ju u

0,8.r    

За таблиці 4.2 отримано: 

1

2

1 2

zu

zu

u u

0,911441 0,8;

0,734767 0,8;

0,390616 0,8.

r

r

r

= 

= →

= 

 

Тож, констатуємо відсутність кореляційного зв’язку між групою 

показників «Основні процеси управління заклад вищої освіти» та групою 
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розрахункових показників, що говорить на користь коректності використаної 

методики рейтингування Центром CEDOS. Водночас отримані значення 

дозволяють зробити висновок, що при оцінці якості стратегічного планування у 

заклад вищої освіти більш важливою є група показників, що стосуються 

основних процесів управління заклад вищої освіти. А оскільки на попередньому 

етапі аналізу було встановлено, що існує зв'язок із певним часовим лагом між 

оцінкою якості стратегічного плану розвитку заклад вищої освіти та 

ефективністю його діяльності, яка виражається  у офіційній позиції цього заклад 

вищої освіти в Консолідованому рейтингу, то доходимо висновку, що управління 

такою організацією як заклад вищої освіти доцільно здійснювати з позицій 

процесного підходу, який визначають як застосування для управління діяльністю 

та ресурсами організації системи взаємопов’язаних процесів. При цьому бізнес-

процес трактується як стійка цілеспрямована сукупність взаємопов’язаних видів 

діяльності, яка за певною технологією перетворює входи у виходи, які 

становлять цінність для споживача [108]. 

Таким чином, оцінено динаміку та ступінь зв'язку між наявністю і змістом 

стратегії закладу вищої освіти з одного боку і позицією в Консолідованому 

рейтингу ЗВО України з іншого боку. Дослідження проведено з допущенням, що 

ЗВО, які отримали нульові значення показника «Зміст стратегічного плану» за 

оцінкою центру CEDOS, дійсно не мають формалізованої у вигляді плану 

стратегії. Насправді, ми допускаємо, що відсутність на офіційному сайті такого 

документа може бути пояснено інертністю деяких ЗВО у виконанні нових 

приписів, зокрема, про обов'язкове розміщення стратегії ЗВО у відкритому 

доступі.  

Відзначимо, що коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, використаний для 

визначення тісноти зв'язку між досліджуваними ознаками, залишається 

постійним при будь-якому строго зростаючому перетворення шкали 

вимірювання результатів спостережень. Іншими словами, він є адекватним в 

порядковій шкалі, що важливо для подальшого дослідження даної залежності в 

динаміці. Тобто навіть якщо з часом зміниться розмірність показників в 
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методиках рейтингування заклад вищої освіти, результати яких виступають 

вихідними даними для нашого дослідження, то застосування коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена як і раніше буде давати коректну оцінку ступеня 

зв'язку між якісними ознаками. 

Проведений кореляційний аналіз (між наявністю і вмістом стратегії 

закладу вищої освіти з одного боку і позицією в Консолідованому рейтингу ЗВО 

України з іншого боку) показав, що між розглянутими якісними ознаками існує 

значущий ранговий кореляційний зв'язок. Цікавим з наукової точки зору і 

затребуваним на практиці виявилося дослідження в динаміці даного 

взаємозв'язку із збільшенням варіації значень часового лагу (від 0 до 3). 

Отже, проведена оцінка з позицій процесного підходу ефективності 

стратегії закладу вищої освіти як проектно-орієнтованої організації. Наведено 

аргументи на користь коректності гіпотези про наявність кореляційного зв’язку 

із часовим лагом між зростанням позиції у Консолідованому рейтингу ЗВО 

України та зміною якості його стратегічного плану, який отримав оцінку в 

рейтингу CEDOS. Результати кореляційного аналізу зв’язку між групою 

показників «Основні процеси управління заклад вищої освіти» та групою 

розрахункових показників у структурі індикатору «Зміст стратегічного плану» 

підтвердили коректність використаної методики рейтингування Центром 

CEDOS. Вважаємо, що управління такою організацією як ЗВО доцільно 

здійснювати з позицій процесного підходу, який визначають як застосування для 

управління діяльністю та ресурсами організації системи взаємопов’язаних 

процесів. 

 

4.2. Модель стратегічного управління закладом вищої освіти на 

основі інформаційної технології 

Як вже було зазначено вище, ЗВО – проектно-орієнтована організація, яка 

функціонує сьогодні в умовах турбулентного оточення. Поточна реформа 

системи вищої освіти Україні викликає необхідність пошуку нових моделей і 

методів стратегічного управління ЗВО, коригування його стратегії з метою її 
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адаптації до нових викликів. У цьому контексті мова йде про 

загальнокорпоративні системи оцінки організації, що сьогодні можливо 

реалізувати тільки за умов відповідної IT-підтримки. 

Предметом наступного етапу дослідження є управління стратегією 

проектно-орієнтованої організації на основі інформаційної технології, яка 

базувалася б на методології BSC і враховувала специфіку діяльності організації. 

Процеси, що відбуваються на сучасному етапі розвитку економіки, 

призвели до різкого стрибка в розвитку комп'ютерних технологій, актуальність і 

затребуваність результатів яких незаперечні. Для спрощення роботи і 

підвищення оперативності отримання керівниками даних в будь-який момент 

часу за будь-який період, необхідна автоматизація. У зв'язку з цим підприємства 

всіх форм власності останнім часом все більше впроваджують у себе 

автоматизовані рішення. 

Говорячи про інформаційну технологію, ми маємо на увазі сукупність 

процесів збору, передачі, переробки, зберігання і доведення до користувачів 

інформації, що реалізуються за допомогою сучасних програмних засобів. 

Невід'ємними елементами інформаційної технології виступають комп'ютерне 

обладнання, програмне забезпечення, зберігання даних і засоби комунікації.  

В сучасних системах управління передбачається зберігання, обробка і 

передача інформації в комп'ютерних середовищах, оперативний доступ до 

даних. Розроблено різноманітні програмні продукти, що забезпечують значну 

автоматизацію управління, в т.ч. і стратегічного. У «Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в Україні» одним із напрямків гармонізації 

досягнень розвитку інформаційного суспільства в Україні з загальносвітовими 

зазначено широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті [109]. І, як ми вважаємо, в управлінні закладами освіти зокрема. 

Отже, в ході реформи зазнають зміни ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності (далі Ліцензійні умови), які спрямовані на підвищення вимог 

до якості освіти. Так, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187, містять значно підвищені (порівняно з затвердженими в 
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2003 р.) вимоги для отримання ліцензії ЗВО [110]. Зміни 2018 року (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347) ще більш вимогливі [111]. 

До 01 січня 2018 року кадрове забезпечення освітньої діяльності здійснювалося 

відповідно до Ліцензійних умов редакції 2015 р. Тож, часовий лаг на 

застосування підвищених вимог був коротший і становив 3 місяці (з травня до 

вересня 2018 р.) у порівнянні із попередньою ітерацією, коли на впровадження 

змін передбачалося 1 рік 8 місяців (з січня 2015 р. до вересня 2017 р.).  Така 

тенденція підтверджує надзвичайну важливість підбору ефективних методів 

управління ЗВО, щоб адекватно, своєчасно та з якомога  меншими витратами 

реагувати на виклики. 

Як приклад розглянемо один зі стратегічно важливих напрямків в сфері 

менеджменту ЗВО. Згідно з Ліцензійними умовами, перш за все в полі зору 

керівництва мають знаходитися три основні показники: 

1. Відповідність кадровим вимогам щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою; 

2. Відповідність технологічним вимогам щодо забезпечення 

започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої та 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою; 

3. Відповідність організаційним вимогам щодо провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. 

Наведені показники є інтегральними із декомпозицією на кілька рівнів.  

Для можливості вчасно коригувати стратегію ЗВО, відстежувати динаміку 

всіх показників в будь-який момент часу, необхідна автоматизована комп'ютерна 

система. Сьогодні багато розробників програмного забезпечення пропонують 

свої рішення з різними можливостями. Наприклад, Business Studio візуалізує 

динаміку показників у вигляді індикативних шкал і графіків для підтримки 

прийняття управлінських рішень за результатами моделювання користувачем. 

Один із результатів такого моделювання наведений далі. 
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Для показника, представленого на рисунку 4.4, узгодження вимагали 

планові значення окремих періодів, у той час як цільові були задані 

Ліцензійними умовами. Посилення вимог до кадрового забезпечення, яке мало 

місце у травні 2018 р., сказалося на змісті показника, про що свідчать зміни на 

індикативній шкалі показника у відповідному періоді.   

 

Рисунок 4.4 – Планування  динаміки і контроль значень показника в 

Business Studio 

Найважливішим питанням є розподіл відповідальності за досягнення 

планових значень показників між елементами організаційної структури 

організації (рис. 4.5). Слід розділяти такі зони відповідальності як 

"відповідальний за виконання показника", "відповідальний за введення планових 

значень", "відповідальний за введення фактичних значень". 

 
Рисунок 4.5 – Розподіл відповідальності за показник «Виконання вимог з 

інформаційного забезпечення» між елементами оргструктури ЗВО 
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Система Business Studio дозволяє відстежувати динаміку як показників 

верхнього рівня, так  декомпонованих показників. Наприклад, показник 1.1.1 

«Частка НПП, що здійснюють освітній процес, які  мають відповідну 

кваліфікацію за показниками наукової та професійної активності» наведений на 

рисунку 4.6.  

Оцінка досягнення стратегічної мети проводиться на основі розрахункової 

формули, де аргументами виступають досягнуті значення показників, з 

урахуванням їх вагових коефіцієнтів, які можуть коригуватися при необхідності 

для того, щоб інтегральний показник досягнення мети точніше відбивав поточну 

ситуацію з урахуванням змін зовнішніх і внутрішніх факторів. 

 

Рисунок 4.6 – Програмна візуалізація інтегрального показника (1.1.1) 

досягнення стратегічної мети (1) 

 

Однак, рішення, подібні Business Studio, не є єдино можливими. 

Впровадження таких інформаційних систем поряд із значними перевагами 

мають і ряд недоліків, основним з яких є складність впровадження, навчання 
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значного числа користувачів з числа співробітників. Розглянемо інший підхід, 

який можна реалізувати на більш доступному програмному продукті MS Excel. 

Згадані вище підвищені кадрові вимоги щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої в розрізі структурного підрозділу (кафедри) 

ЗВО можна описати таким чином (табл. 4.3): 

Таблиця 4.3 – Матриця відповідності ПВС кафедри вимогам до кадрового 

забезпечення щодо показників наукової та професійної активності ПВС 

Викладачі 

Показники 

Члени ПВС, Cj 

C1 C2 … Cm 

Відповідність 

спеціальності 

підтверджена 

документом 

про освіту, ζj 

ζ1 ζj = {
0, якщо відповідність є               

1, якщо відповідність відсутня 
 ζm 

 Відповідність 

спеціальності 

підтверджена 

документом 

про науковий 

ступінь, ςj 

ς1 ςj = {
0, якщо відповідність є;               

1, якщо відповідність відсутня; 
 ςm 

Необхідні 

показники 

активності, 

Ti 

T1 I11 I12 … I1m 

T2 I21 I22 … I2m 

… Iij = {

    0,         якщо i-а вимога не виконана j-м викладачем;           

ϵ (0,1),  якщо i-а вимога виконана j-м викладачем частково;

1,     якщо i-а вимога виконана j-м викладачем повністю;

 

Tn In1 In2 … Inm 

Виконання 

нормативу за 

рівнями вищої 

освіти, Vj 

V1 Vj =∑Iij

n

i=1

 ∀  Iij = 1; 

 

Vm 

Цільове 

значення 

показника,  

Vj
ціл

 

V1
ціл

 Vj
ціл = {

4 ∀ j | ζj = 1 ∨ ςj = 1;

7 ∀ j | ζj = 0 ∧ ςj = 0;
 Vm

ціл
 

𝜁𝑗 – показник відповідності спеціальності j-го викладача, яка підтверджена 

документом про його освіту; 
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𝜍1 – показник відповідності спеціальності j-го викладача, яка підтверджена 

документом про здобутий ним науковий ступінь; 

T – множина показників наукової та професійної активності викладачів 

ЗВО;  

i – номер показника наукової та професійної активності викладачів 

відповідно до Ліцензійних умов, i=(1, n); 

n – кількість показників наукової та професійної активності викладачів, 

відповідно до Ліцензійних умов, n = 18; 

Cj  -    члени професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедри; 

j – номер викладача в складі ПВС кафедри, j=(1, m); 

m – кількість викладачів у складі ПВС кафедри; 

Iij – індикатор виконання i-ї вимоги j-м викладачем; 

V – інтегральний показник виконання нормативу професорсько-

викладацьким складом кафедри; 

Vj  – показник виконання нормативів з наукової та професійної активності 

j-м викладачем:  

𝑉𝑗 = ∑ 𝐼𝑖𝑗

𝑛=18

𝑖=1

 ∀  𝐼𝑖𝑗 = 1. 

Цільове значення показника наукової та професійної активності j-го 

викладача може приймати два значення:  

1) 𝑉𝑗
ціл = 4 ∀ 𝑗 | 𝜁𝑗 = 1 ∨ 𝜍𝑗 = 1, оскільки «науково-педагогічні та наукові 

працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж науково-

педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної 

активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 

результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов» [110]; 

2) 𝑉𝑗
ціл = 7 ∀ 𝑗 | 𝜁𝑗 = 0 ∧ 𝜍𝑗 = 0, оскільки кваліфікація відповідно до 

спеціальності може бути підтверджена документом про освіту чи науковий 

ступінь із відповідної спеціальності або "професійною діяльністю за відповідною 
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спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в 

пункті 30 Ліцензійних умов" [110]. 

Інтерпретація розрахункових значень показника V наведена в таблиці 4.4.  

Таблиця 4.4 – Інтерпретація розрахункових значень V 

Показник виконання 

нормативу 

кафедрою ЗВО 

Розрахункове 

значення 

показника 

Відповідність ПВС кафедри 

кадровим вимогам, необхідним 

для провадження вищої освіти 

V 
<1 не відповідає - «червона зона» 

=1 відповідає - «зелена зона» 

 

Результат реалізації наведеного вище у середовищі MS Excel як найбільш 

доступному і популярному програмному продукті в організаціях наведений на 

рисунку 4.7 в режимі подання результатів та на рисунку 4.8 в режимі формул. 

Використані при цьому програмні коди наведені в дод. Д. 

 

Рисунок 4.7 – Реалізація в середовищі MS Excel програмного алгоритму 

визначення рівня відповідності ПВС кадровим вимогам, необхідним для 

провадження вищої освіти (фрагмент) 
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Рисунок 4.8 – Визначення рівня відповідності ПВС кадровим вимогам, 

необхідним для провадження вищої освіти – подання в режимі формул 

 

Наведені вище приклади ілюструють окремі випадки реалізації описаного 

підходу в двох програмних продуктах і не вичерпують можливості його 

застосування. 

Таким чином, розкрито можливості застосування програмного 

забезпечення для IT-технології стратегічного управління проектно-орієнтованої 

організацією на прикладі ЗВО. Запропонована IT-технологія стратегічного 

управління ЗВО як проектно-орієнтованої організацією базується на системі 

збалансованої системи показників і враховує специфіку функціонування 

організації. Можливість застосування сучасних IT-технологій розкривається на 

двох прикладах: моделювання в спеціалізованій системі Business Studio і 

реалізація найбільш трудомістких елементів інформаційної технології в 

середовищі MS Excel як найбільш доступному і популярному програмному 

продукті в організаціях. 
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4.3. Стратегічне управління системою «Електронний квиток» на 

громадському транспорті України 

Ще однією моделлю, де застосовується стратегічне управління, є 

розроблена за участю дисертанта автоматизована система оплати проїзду 

(АСОП) в громадському транспорті, яка була запроваджена в декількох містах 

України (з різним ступенем готовності), зокрема, у місті Харкові. Підставою для 

виконання дослідження став Національний план дій щодо впровадження 

Програми економічних реформ [112]. Стратегічне управління діяльністю АСОП, 

яка також (які і розглянуті в попередньому підрозділі ЗВО) розглядається як 

проектно-орієнтована установа. Тут теж простежується чітка ієрархія цілей та 

показників їх досягнення: 

1. Стратегічний рівень. Спочатку на розгляд Верховної Ради був наданий 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в 

міському пасажирському транспорті» № 4121 від 22.02.2016 [113], співавтором і 

членом колективу розробників якого була здобувач. Результатом перетворення 

цього законопроекту став Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» від 17.01.2017 року № 

1812-VIII [114].  

2. Тактичний рівень. На другому етапі розглядалось питання щодо 

створення спеціального суб’єкта господарювання, який забезпечить 

впровадження та експлуатацію АСОП [115]. Ним став оператор АСОП. В ідеалі 

ним повинен стати єдиний на всю країну оператор, але це доки віддалена в часі 

перспектива. 

3. Операційний рівень. На третьому етапі визначались відносини між 

трьома ланками транспортного процесу – між замовником транспортних послуг 

– органом місцевого самоврядування, перевізником та пасажирами. На цьому 

етапі був створений Типовий договір про організацію перевезень 

пасажирів [116]. Він вирішує питання взаємодії між замовником та 
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перевізником, його характеризують як договір про закупівлю послуг з 

перевезення пасажирів. На цьому етапі також розроблені договори про 

організацію перевезень пасажирів (публічний договір між перевізником та 

пасажирами) та договір між оператором АСОП та перевізником. 

Систему транспортних послуг можна характеризувати як відкриту 

макросистему, з визначаючим зовнішнім впливом та можливістю 

самокоригування та саморозвитку як у бік розширення, так і в бік перетікання на 

інші рівні [115] з урахуванням зовнішніх факторів впливу. З аналізу різних рівнів 

ієрархії можна зробити висновок, що робота АСОП має буди забезпечена трьома 

оптимальними зовнішньо-внутрішніми системними складовими: технічною, 

економічною, юридичною.  

В основу роботи АСОП покладена Концепція побудови системи. 

Розглянемо Концепції для двох найбільших міст України – Києва та Харкова. 

Перша має назву «Система оплати проїзду та обліку пасажирів міським 

наземним громадським транспортом в м. Києві. Системний проект. Концепція 

побудови системи» [117], друга – «Концепція системи «Електронний квиток» у 

міському електротранспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі) м. 

Харкова» [118].  Обидва документи мають схожі структури та описують саме 

технічні (апаратний та програмний комплекси), економічні та юридичні аспекти 

побудови системи, а також соціальні наслідки її впровадження. 

В роботі О. Ю. Паланта [119] докладно описані всі ієрархічні зв’язки, 

зв’язкові функції та відносини в системі «Транспортний комплекс» для всіх її 

підсистем, тобто учасників процесу пасажироперевезень – для замовника, 

перевізника та пасажирів. З його досліджень випливає підсумок – для сталої 

роботи системи система повинна бути гнучкою. АСОП, як підсистема системи 

«Транспортний комплекс», сама може бути розглянута в якості системи, бо має 

всі ознаки, що властиві системам. Отже АСОП – приклад моделі, і для неї може 

бути застосовано стратегічне управління. 

Розуміння системності досліджуваного об'єкта надзвичайно важливо для 

моделювання, бо модель тільки тоді буде адекватна оригіналу, коли всі її 
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системні властивості будуть відображені в моделі [120]. Саме це простежується 

в АСОП. 

Розглянемо АСОП в якості системи. Автоматизована система оплати 

проїзду – це програмно-технічний комплекс, спрямований на здійснення 

реєстрації та обліку пасажирів шляхом використання електронних систем 

оплати, що дають право на проїзд в міському громадському транспорті, що має 

за мету автоматизацію контролю оплати проїзду та застосовує інноваційні 

технології при виготовленні та використанні електронних (здебільше 

безконтактних) засобів оплати проїзду та реєстрації пасажирів та пасажирів, що 

мають право на пільговий проїзд. АСОП має забезпечувати повноти збору 

виручки, підвищити точність обліку пасажирів та контроль за перевезенням 

пільгового контингенту, попереджати незаконне безоплатне користування 

громадським транспортом. Система АСОП покликана здійснювати збір, облік та 

зберігання даних про пасажироперевезення та об операціях з продажу засобів 

оплати, а також проводити моніторинг використання засобів, що надають право 

на проїзд, в тому числі й на пільговий.  

Система АСОП побудована згідно стандарту ISO/DIS 24014-1 Public 

Transport – Interoperable Fare Management System – Part 1: Architecture. та 

складається з елементів (підсистем). В загальному вигляді функціональна модель 

АСОП зображена на рисунку 4.9. 

Ця модель показує основних учасників системи, а саме: 

- в ролі емітента виступає інвестор; 

- функції реалізатора можуть бути делеговані підрозділам перевізників, 

службам соціального захисту або, наприклад, учбовим закладам. Мережа збуту 

включає точки реалізації, які належать як інвестору, так і приватним 

підприємствам;  

- функції оператора послуг виконують  перевізники – комунальні 

підприємства, приватні перевізники; 
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Рисунок 4.9 – Функціональна модель АСОП 

 

- функції клірингу реалізовані в межах процесингового центру, до якого 

надходять всі дані про надані послуги з пасажиоперевезень від кожної рухомої 

одиниці, зареєстрованої у транспортного оператора (перевізника), з яким 

укладена відповідна угода, а також кожного АКП, що належать перевізникам. 

Процесинговий центр здійснює облік перевезення пасажирів кожної рухомої 

одиниці та транспортного оператора в цілому. Ці дані надходять емітенту для 

проведення розрахунків з транспортними операторами. 

Модель системи АСОП включає наступні підсистеми (суб’єкти): 

- користувач (пасажир); 

- емітент засобу оплати проїзду (електронний безконтактний засіб оплати); 

- продавець проїзного документа; 

- розрахунковий центр. 

Охарактеризуємо кожну підсистему системи АСОП. 

Користувач (пасажир) – фізична особа, що користується послугами 

транспорту та сплачує послугу за допомогою одного з засобів оплати проїзду, 

який є легітимним для даного транспортного підприємства.  

Емітент засобу оплати проїзду – інвестор АСОП. Саме він є власником  

засобу оплати проїзду та здійснює його обслуговування на протязі всього 
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життєвого циклу кожного із засобів. Його основна функція – забезпечення емісії 

та обігу засобів оплати проїзду. 

Продавець проїзних документів – підприємство (організація, установа 

інші) – юридична особа, яка несе відповідальність за продаж засобів оплати 

проїзду кінцевому користувачеві – пасажиру. Його основна функція – 

забезпечення продажу засобів оплати  проїзду (проїзних документів). 

Розрахунковий центр – структура, що несе відповідальність за 

інформаційний обмін між всіма суб’єктами системи АСОП. Його основні 

функції -  збір, зберігання та обробка інформації про емісію та обіг засобів оплати 

проїзду; та збір, зберігання та обробка інформації про фактично зареєстровані 

поїздки. 

Представлений варіант моделі системи – одноемітентна 

багатофункціональна відкрита. 

Одноемітентна АСОП – система, в якій функції транспортного оператора, 

емітента засобів оплати проїзду, власника та продавця проїзних документів, 

розрахункового центру виконує один суб’єкт – інвестор. Емітовані ним засоби 

оплати проїзду приймаються усіма транспортними підприємствами для оплати 

проїзду пасажирів. Тобто транспортні підприємства (перевізники) виступають у 

ролі акцептантів засобів оплати проїзду. 

Для забезпечення можливості перспектив розвитку система, що 

розглядається, надалі повинна розвиватися у напрямку переходу до 

багатоемітентної багатофункціональної відкритої системи, де емітентами 

зможуть виступати інші установи, наприклад, банки. 

Розглянемо різновид системи АСОП – систему «Електронний квиток». 

Саме вона впроваджується в м. Харкові.  

Для сталого функціонування системи «Електронний квиток» необхідно 

забезпечити стале функціонування її підсистем, а саме: 

- програмно-апаратної бази, що здійснює розробку та впровадження 

спеціального програмного забезпечення; оснащення кожної одиниці рухомого 

складу комплексом пристроїв – валідаторами, локальними бортовими 
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комп’ютерами та засобами зв’язку; налагодження інфраструктури (засобів 

зв’язку тощо); оснащення підрозділів інвестора необхідними апаратними 

засобами; налагоджена емісія засобів оплати проїзду; 

- організаційної та нормативно-правової бази, а саме: напрацювання 

пропозицій щодо змін в законодавчих та нормативних актах всіх рівнів щодо 

впровадження системи «Електронний квиток»; проведення структурної 

перебудови транспортних підприємств (перевізників); організація навчання 

кадрового складу перевізників. 

Впровадження системи «Електронний квиток» на базі розробленої моделі 

відбувається з урахуванням вимог та рекомендацій міжнародних стандартів та 

інших нормативних документів щодо оплати проїзду в пасажирському 

електротранспорті. 

Контекстна діаграма процесу функціонування Єдиної системи 

«Електронний квиток» представлена на рисунку 4.10. Серед інструментів 

управління процесом обов'язковим є обладнання – пристрої, смарт-карти, 

інфраструктура. 

 

Рисунок 4.10 – Контекстна діаграма процесу функціонування Єдиної системи 

«Електронний квиток» 
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Структурна модель системи «Електронний квиток» (зі схемами 

інформаційних потоків) представлена на рисунку 4.11. Система, що 

розглядається, має всі ознаки і властивості, що висуваються для будь-якої 

системи. А саме:  

 

 

Рисунок 4.11 – Структурна модель системи «Електронний квиток» (на 

прикладі системи, побудованої в місті Харків) 

 

- працездатність системи в цілому не залежить від працездатності 

підсистем; 

- система передбачає виключення втрати її підсистем (наприклад, 

підсистем, відповідальних за фінансову та технологічну інформації); 
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- система виконана за ієрархічною архітектурою, тобто обладнання різних 

рівнів з’єднується за допомогою комунікаційних мереж, що призначені 

забезпечити надійні швидкі канали передачі інформації між всіма її модулями; 

- процесинговий центр – найважливіша підсистема системи, яка сама може 

розглядатися в якості системи, бо призначена для забезпечення цілісності 

функціонування системи, та відповідальна за сталу роботу всіх інших підсистем 

(пристроїв та апаратів, програмного комплексу, відповідає за формування 

фінансової, статистичної та технологічної звітності тощо). 

Крім того, зазначимо, що впровадження системи відбувалося еволюційним 

шляхом, тобто з поступовим переходом від діючих до інноваційних електронних 

технологій оплати проїзду пасажирів. 

Система згодом, а це передбачалося при моделюванні, повинна стати 

єдиною системою оплати проїзду на всіх видах міського пасажирського 

громадського транспорту (трамваї, тролейбуси, метрополітен, автобуси та всі 

інші види). Тобто система має можливість розширення – на інші види 

громадського транспорту та на інших транспортних операторів. Інша можливість 

розширення – можливість інтеграції з банківськими платіжними системами 

«Visa» та «MasterCard», іншими. Крім того, вона складається з уніфікованих 

компонентів. 

Система, що розглядається, має всі ознаки відкритої. Конкретно – вона 

відкрита для впровадження нових технологій та пристосована для збільшення 

переліку засобів оплати проїзду, наприклад, з використанням QR-кодів за 

допомогою мобільних телефонів та інших електронних пристроїв – планшетів, 

годинників, браслетів, окулярів тощо. 

Структура системи «Електронний квиток» максимально використовує 

існуючу систему апаратних засобів АСОП КП «Харківський метрополітен», що 

збудована за принципами трирівневої архітектури. 

Верхній рівень – центр управління і розрахунків (центральний сервер та 

АРМ), резервний центр управління і розрахунків, один чи декілька центрів 
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діагностики та ремонту пристроїв пасажирської автоматики (АРМ діагностики 

та ремонту). 

Середній рівень – сервери вестибюлів станцій метрополітену. 

Нижній рівень – периферійні пристрої пасажирської автоматики в 

вестибюлях станцій та в автоматичних касах поповнення – автоматичні 

контрольні пункти для входу з рідерами безконтактних карт, автомати продажу 

і поповнення ресурсу безконтактних карток, автомати з продажу квитків з 

штрих-кодом, автоматизовані робочі місця касирів тощо. 

Всі сервери вестибюлів з'єднані з центром управління і розрахунків через 

комунікаційну мережу Ethernet АСОП КП «Харківський метрополітен». 

Для зв’язку між сервером вестибюля та автоматизованими робочими 

місцями, розташованими в межах станції, та автоматами поповнення 

безконтактних карток, використовується локальна мережа вестибюля (Ethernet). 

Для зв’язку між сервером вестибюля та пристроями пасажирської 

автоматики використовується локальна мережа пристроїв пасажирської 

автоматики.  

Ще одна підсистема системи «Електронний квиток», яку можна розглядати 

як систему – система обігу безконтактних електронних карток (БК). 

На діаграмі (рис. 4.12) синіми лініями зображені всі матеріальні потоки 

(обіг) БК, а чорними – передача даних про обіг БК. Учасниками обігу є 

виробники, емітент, реалізатори, пасажири, контролери та рухомий склад 

транспортних підприємств.  

Виробник відповідає за виготовлення БК відповідно до встановленого 

стандарту та інших умов договору з емітентом.  

Емітент передає БК в обіг, реєструючи їх в процесинговому центрі. Кожна 

БК в момент реєстрації отримує свій унікальний номер та їй встановлюється 

строк експлуатації. Емітент гарантує придатність БК для використання протягом 

задекларованого строку при дотриманні умов їх нормальної експлуатації.  
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Рисунок 4.12 – Схема обігу та обліку БК – підсистеми в системі 

«Електронний квиток» 

 

Реалізатори виконують функцію посередника між емітентом та 

пасажиром. Правила реалізації та список продуктів знаходяться в 

процесинговому центрі. Можливі різні стратегії підготовки карток до реалізації. 

Перша – продукти завантажуються емітентом, картки в такому вигляді 

передаються на реалізацію. Друга – пункти продажу мають відповідне  
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обладнання та програмні засоби, тоді завантаження (перезавантаження) 

продукту проводиться безпосередньо реалізатором на замовлення пасажирів. 

Пасажирам надається можливість придбати (під заставну вартість) БК та 

завантажити на неї гроші на власний розсуд. При поверненні картки гроші 

(заставна вартість) повертаються пасажиру. Після закінчення грошей на рахунку 

картки, пасажир має можливість завантажити гроші на ту ж саму картку довільну 

кількість разів. По кожній виконаній операції реалізатор видає пасажиру чек. 

Контролер здійснює контроль оплати проїзду безпосередньо в рухомому 

складі (трамвай, тролейбус тощо, окрім метрополітену). Для виконання 

контролю в розпорядження контролера надається мобільний комп’ютер. При 

здійсненні контролю використовується «чорний» список БК (стоп-листи). Якщо 

при перевірці буде виявлено, що картка знаходиться в розшуку, то контролер 

повинен вилучити її. 

Процесінговий центр в схемі обігу БК виконує функцію накопичення 

інформації про стан усіх засобів оплати проїзду, що знаходяться в роботі, та 

здійснює контроль достовірності даних, згідно зі встановленими правилами. 

Процесінговий центр задовольняє будь-який інформаційний запит проектного 

офісу щодо ходу реалізації проекту. Проектний офіс, обробляючи отриману 

інформацію, здійснює моніторинг проекту, планує способи реакції на відхилення 

від планових показників, використовуючи поряд із типовими інструментами та 

методами проектного управління, і розроблені в дисертаційній роботі метод 

визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування та модель управління 

часом у системі стратегічного проектного управління. Рисунок 4.13 демонструє 

схему каналів комунікації стейкхолдерів підсистеми БК, оскільки метод 

визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування стосується двох 

галузей знань за методологією PMBoK: управління зацікавленими сторонами 

проекту та управління комунікаціями.  
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Рисунок 4.13 – Схема каналів комунікації стейкхолдерів підсистеми БК 
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Таким чином, запропонований підхід до розробки системи АСОП з метою 

удосконалення стратегічного управління великою та складною системою 

«Транспортний комплекс» задовольнить всіх учасників пасажироперевезень – 

замовника, перевізника, пасажирів. Цей підхід, як і описаний в попередньому 

підрозділі, ґрунтується на тезі, що наявність чітко структурованої стратегії є 

необхідним проте недостатнім фактором успішної реалізації стратегічного 

управління. 

 

4.4. Висновки до четвертого розділу  

Матеріал розділу носить апробаційний характер та розкриває практичні 

аспекти застосування теоретичних результатів на прикладах стратегічного 

управління ЗВО як проектно-орієнтованою організацією та стратегічного 

управління програмою впровадження системи «Транспортний комплекс» на 

громадському транспорті України.  

Проведена оцінка з позицій процесного підходу ефективності стратегії 

ЗВО як ПОО. Наведено аргументи на користь коректності гіпотези про наявність 

кореляційного зв’язку із часовим лагом між зростанням позиції у 

Консолідованому рейтингу ЗВО України та зміною якості його стратегічного 

плану, який отримав оцінку в рейтингу CEDOS. Результати кореляційного 

аналізу зв’язку між групою показників «Основні процеси управління ЗВО» та 

групою розрахункових показників у структурі індикатору «Зміст стратегічного 

плану» підтвердили коректність використаної методики рейтингування Центром 

CEDOS.  

Продемонстровано застосування розроблених моделей та методів на 

процесі планування стратегічного управління системою «Транспортний 

комплекс» при впровадженні автоматизованої системи оплати проїзду 

(«Електронний квиток»). 

Основні отримані у розділі результати опубліковані у наукових працях [1, 

3, 5, 17, 18, 20].   
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ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі теоретично узагальнено, а також подано нове 

вирішення науково-прикладного завдання щодо визначення та коригування 

очікувань стейкхолдерів проектів щодо реалізації стратегії сталого портфеля. 

Результати роботи мають важливе значення для організації стратегічного 

управління проектами, програмами та портфелями та дозволяють підвищити 

ефективність планування програми шляхом визначення інструментів як при 

плануванні стратегічного управління портфелем проектів, так і при плануванні 

реагування на мінливі запити стейкхолдерів під час реалізації стратегії. Основні 

наукові та практичні результати роботи дають змогу зробити відповідні 

висновки: 

1. Проведений аналіз сучасних підходів до стратегічного управління 

проектами і програмами розкрив тенденції розвитку стратегічного управління у 

методологіях управління проектами та програмами. Поєднання двох 

теоретичних концепцій (Organizational Project Management та Sustainable 

Development) в проектному управлінні на стратегічному рівні дозволить 

розробити моделі та методи планування управління «сталого портфеля 

проектів», який визначено як портфель проектів організації, збалансований 

відповідно до визначеної у Стратегічному плані організації пріоритетності 

критеріїв сталого розвитку. Таким чином, доповнена термінологічна база 

управління портфелями проектів та програм, що засновано на концепції сталого 

розвитку, яка, на відміну від існуючої, доповнена категорією «сталий портфель», 

що дозволило розширити понятійний апарат та виділити специфічні процеси при 

стратегічному плануванні управління портфелем. 

2. Проведені дослідження дали змогу констатувати, що останнім часом 

спостерігається підвищена увага світової спільноти до екологічної та соціальної 

компонент проектів та програм водночас із економічними показниками. Все 

частіше провідні науковці та практики закликають до «управління для 

зацікавлених сторін», спрямованого на досягнення сталого розвитку, на противагу 
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«управлінню зацікавленими сторонами». 

3. Розроблений метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх 

коригування, заснований на оцінці рівня залучення стейкхолдерів до реалізації 

стратегії програми проектів з урахуванням класифікації відповідно до характеру 

ставлення до неї, який, на відміну від існуючих, передбачає побудову та аналіз 

модифікованої матриці «влада/інтерес» та стратегічного кубу зацікавлених 

сторін проектів та програм, що дозволяє розширити набір інструментів 

реагування на мінливі запити стейкхолдерів при плануванні реалізації стратегії 

програми. 

4. Підтримкою практичної реалізації методу є розроблена в нотації 

IDEF0 процесна модель відбору проектів до портфелю при стратегічному 

плануванні із використанням запропонованих методу визначення очікувань 

стейкхолдерів та моделі управління часом у системі стратегічного проектного 

управління тощо. Проведена дворівнева декомпозиція процесу формування 

сталого портфелю проектів із виділенням та декомпозицією трьох підпроцесів: 

підготовка проектних заявок до експертизи; експертиза проектних заявок; 

формування/актуалізація портфелю проектів. 

5. Наданий стратифікований опис стратегічного управління сталим 

портфелем проектів, який передбачає опис однієї й тієї ж системи з різних точок 

зору. Вимоги, що пред'являються до роботи системи на будь-якій з чотирьох 

виділених страт (управління портфелем, управління програмою, управління 

проектами, управління процесами), виступають як вимоги або обмеження 

діяльності на нижчих стратах. 

6. Проведений причинно-наслідковий аналіз зв’язків факторів, 

пов'язаних з браком часу членів проектної команди, дозволив побудувати модель 

управління часом у системі стратегічного проектного управління, яка передбачає 

оцінку ризиків браку часу за даними діаграми Ісікави, що дозволяє виявити 

причини перебільшення часу. 
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7. Проведена оцінка з позицій процесного підходу ефективності 

стратегії ЗВО як проектно-орієнтованої організації. Наведено аргументи на 

користь коректності гіпотези про наявність кореляційного зв’язку із часовим 

лагом між зростанням позиції у Консолідованому рейтингу ЗВО України та 

зміною якості його стратегічного плану, який отримав оцінку в рейтингу CEDOS.  

8. Продемонстровано застосування розроблених моделей та методів на 

процесі планування стратегічного управління системою «Транспортний 

комплекс» при реалізації програми «Електронний квиток у м. Харкові». 

9. Використання розроблених моделей та методів дозволило підвищити 

ефективність планування програми, зокрема  скоротити витрати часу на 

розробку окремих елементів стратегічного управління на 8-11%, що 

підтверджено відповідними актами про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження. 
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Додаток Г. Вихідні та розрахункові дані для побудови матриці  

«конкурентна позиція / тенденція зростання» для університетів 

Харківського регіону 

i 
RТОП201

4 i 

RТОП201

5 i 

RТОП201

6 i 

RТОП201

7 i 

RТОП201

8 i 
IЯПП i IЯН i IМВ i 

Wi Тпр і 

1 118 123 153 162 162 6,69 
6,19 3,37 

13500 

0,916

1 

2 
17 15 14 13 11 16,02 

11,2 15,06 
9800 

1,110

0 

3 5 4 4 4 4 19,11 11,24 14,36 19800 1 

4 161 152 151 148 141 7,81 
6,19 3,82 

2700 

1,025

5 

5 33 32 22 21 20 15,87 
10,53 7,62 

15750 

1,184

0 

6 18 17 16 16 16 16,23 
11,34 8,99 

12600 

1,020

8 

7 174 173 173 179 149 5,69 
5,52 3,04 

720 

1,055

9 

8 94 93 93 90 91 9,73 
7,95 4,14 

9000 

1,007

4 

9 120 117 114 114 111 9,1 
7,02 4,52 

6030 

1,017

7 

10 71 69 64 58 54 12,48 
6,7 6,25 

9000 

1,085

2 

11 114 112 112 111 113 8,39 
7,42 4,62 

5400 

0,997

1 

12 55 48 48 51 52 8,3 
10,19 7,49 

7200 

0,973

9 

13 46 46 36 35 31 15,63 
7,32 8,08 

6300 

1,145

1 

14 92 94 96 96 100 8,51 
8,67 3,93 

9000 

0,979

7 

15 66 62 55 60 73 11,75 
7,4 4,45 

2700 

0,955

2 

16 93 92 89 93 94 8,92 
7,01 5,48 

4500 

0,993

3 

17     201 210 208 8,92 
7,01 5,48 

19800 

0,655

5 

18 3 3 3 3 3 20,2 14,67 14,08 14400 1 

19 136 131 131 131 137 7,5 
7,38 3,33 

810 

0,985

4 

20 109 108 108 108 95 8,38 
6,16 6,69 

14400 

1,045

6 

21 14 16 21 22 23 14,09 
7,61 11,4 

9900 

0,890

9 
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22   201 97 22 17,6 
9,37 6,25 

4500 

2,160

4 

23 1 1 1 1 1 37,42 24,26 23,06 27000 1 

24 1 1 2 2 1 37,77 
20,82 22,01 

22500 

0,975

4 

i – номер університету у вибірці ЗВО Харківського регіону; 

RТОП2014 i; … ; RТОП2018 i – рейтингова позиція i-го університету у 

рейтингу «ТОП-200 Україна» відповідного року з 2014 по 2018: 

IЯПП i – оцінка якості науково-педагогічного потенціалу i-го університету 

у 2018 році; 

IЯН i – оцінка якості навчання i-го університету у 2018 році; 

IМВ i  – оцінка міжнародного визнання i-го університету у 2018 році; 

Wi – кількість студентів i-го університету у 2018 році; 

Тпр і– середній темп приросту рейтингової позиції i-го університету у «ТОП-200 

Україна» (2014-2018).  
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Додаток Д. Статистичні дані 2015-2018 рр. до розрахунків 

Таблиця Д.1 – Дані до розрахунку 𝑟𝑡
емп

𝜏
 при t=2015, τ = 0 

î Xî2015
∗  Yî2015 Xî2015

′  Yî2015
′  

1  4 4 7 55 

2  1 8 10 54 

3  5 9 6 53 

4  3 19 8 52 

5  8 20 3 51 

6  6 41 5 50 

7  4 48 7 49 

8  2 53 9 48 

9  6 55 5 46 

10  8 55 3 46 

11  1 69 10 45 

12  2 75 9 44 

13  5 87 6 43 

14  3 102 8 42 

15  3 106 8 40 

16  1 106 10 40 

17  3 150 8 39 

18  1 152 10 38 

19  3 157 8 37 

20  10 158 1 36 

21  8 186 3 35 

22  5 194 6 34 

23  4 205 7 32 

24  4 205 7 32 

25  5 209 6 31 

26  4 214 7 30 

27  3 231 8 29 

28  10 245 1 28 

29  4 252 7 27 

30  6 252 5 26 

31  5 281 6 25 

32  6 289 5 24 

33  7 297 4 23 

34  5 298 6 22 

35  6 324 5 21 

36  4 325 7 20 

37  8 334 3 19 

38  9 339 2 18 

39  6 342 5 16 

40  5 342 6 16 

41  3 349 8 15 

42  1 354 10 14 

43  4 357 7 13 

44  6 366 5 12 

45  3 377 8 11 

46  7 391 4 10 



169 
 

 

47  6 416 5 9 

48  4 427 7 8 

49  9 431 2 7 

50  4 444 7 6 

51  5 489 6 5 

52  8 533 3 4 

53  7 561 4 3 

54  7 563 4 2 

55  3 608 8 1 

* До розрахунку включено лише ті спостереження з вибірки, які мали 

ненульові значення Х. 

 

Таблиця Д.2 – Дані до розрахунку 𝑟𝑡
емп

𝜏
 при t=2016, τ ={0; 1} 

î Xî2016 Yî2016 Xî2016
′  Yî2016

′  Xî2015
′  

1  5 1 2 269 7 

2  6 2 1 268 1 

3  5 3 2 267 7 

4  6 4 1 266 37 

5  2 5 5 265 1 

6   6 7 264 5 

7   7 7 263 37 

8   8 7 262 37 

9  3 9 4 261 27 

10   10 7 260 37 

11  5 11 2 259 5 

12   12 7 258 37 

13  5 13 2 257 37 

14  4 14 3 255 20 

15  2 14 5 256 25 

16  6 16 1 254 1 

17   17 7 252 27 

18  5 17 2 252 37 

19   19 7 251 37 

20  4 20 3 250 37 

21   21 7 249 37 

22   22 7 248 37 

23   23 7 247 37 

24  6 24 1 246 25 

25   25 7 245 37 

26  6 26 1 243 7 

27  6 26 1 243 1 

28   28 7 242 37 

29   29 7 241 37 

30   30  240 15 

31   31  239 37 

32   32  238 27 

33   33  236 37 

34   33 7 236 37 

35   35 7 235 37 

36   36 7 234 37 
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37  4 37 3 233 7 

38  6 38 1 232 37 

39   39 7 231 37 

40  6 40 1 230 7 

41  0 41 7 229 22 

42   42 7 228 37 

43   43 7 227 37 

44   44 7 226 37 

45  1 45 6 225 37 

46   46 7 224 27 

47   47 7 223 37 

48  4 48 3 222 37 

49   49 7 220 37 

50   49 7 220 37 

51   51 7 219 37 

52   52 7 218 37 

53  3 53 4 216 37 

54  4 53 3 215 24 

55   55 7 214 37 

56  4 55 3 214 37 

57   57 7 213 37 

58  5 58 2 212 37 

59   59 7 211 37 

60   60 7 209 37 

61   60 7 209 37 

62   62 7 208 37 

63   63 7 207 37 

64   64 7 205 37 

65   64 7 205 37 

66  6 66 1 204 37 

67   67 7 203 37 

68   68 7 202 27 

69   69 7 201 37 

70   70 7 200 37 

71   71 7 199 37 

72   72 7 198 37 

73   73 7 197 27 

74   74 7 195 37 

75  1 74 6 195 27 

76   76 7 194 37 

77  6 77 1 192 37 

78  4 77 3 193 37 

79   79 7 191 37 

80   80 7 190 37 

81   81 7 189 15 

82   82 7 188 37 

83   83 7 187 37 

84   84 7 186 37 

85  4 85 3 185 37 

86  2 86 5 183 37 

87   86 7 183 7 

88   88 7 182 37 

89   89 7 179 37 

90   89 7 179 7 
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91  3 89 4 179 22 

92  5 92 2 178 15 

93   93 7 177 37 

94   94  176 37 

95   95  175 37 

96   96  174 37 

97   97  173 37 

98   98 7 172 37 

99  3 99 4 171 37 

100  5 100 2 170 7 

101  1 101 6 169 37 

102   102 7 168 37 

103   103 7 167 37 

104   104 7 166 20 

105  1 105 6 165 37 

106  3 106 4 164 37 

107   107 7 163 37 

108  4 108 3 162 37 

109   109  161 37 

110   110  160 37 

111  5 111 2 159 15 

112   112 7 158 37 

113  6 113 1 157 37 

114   114 7 156 37 

115  5 115 2 155 37 

116   116 7 154 37 

117   117  151 37 

118   117 7 151 37 

119   117 7 151 37 

120   120 7 149 37 

121  4 120 3 149 37 

122   122 7 148 27 

123   123 7 147 37 

124   124 7 146 37 

125   125 7 145 37 

126  6 126 1 144 37 

127   127 7 143 37 

128   128 7 142 37 

129   129 7 140 37 

130   129 7 140 37 

131  3 131 4 139 37 

132   132 7 138 37 

133   133 7 136 37 

134   133 7 136 37 

135   135 7 135 37 

136   136  133 37 

137   136  133 37 

138   138 7 132 37 

139   139 7 131 37 

140   140 7 129 37 

141   140 7 129 37 

142   142 7 128 37 

143  4 143 3 126 37 

144   143 7 126 37 
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145   145 7 125 37 

146   146 7 124 37 

147   147 7 123 27 

148   148 7 122 37 

149   149 7 119 37 

150   149 7 119 37 

151   149 7 119 37 

152   152 7 118 15 

153   153 7 117 37 

154  6 154 1 116 37 

155   155 7 115 37 

156  1 156 6 114 37 

157   157 7 113 37 

158   158 7 110 37 

159   158 7 110 37 

160   158 7 110 37 

161  5 161 2 109 37 

162   162 7 108 37 

163   163 7 107 37 

164   164  106 37 

165   165  104 37 

166   165 7 104 37 

167   167  103 37 

168   168 7 102 37 

169   169 7 99 37 

170   169 7 99 37 

171   169 7 99 37 

172   172 7 98 37 

173   173 7 97 37 

174   174 7 96 37 

175   175 7 95 37 

176   176 7 94 37 

177   177 7 92 37 

178   177 7 92 37 

179   179  91 37 

180   180  90 37 

181   181  89 37 

182   182  88 37 

183   183 7 87 37 

184   184 7 86 37 

185   185 7 85 37 

186  4 186 3 83 37 

187   186  83 37 

188   188 7 82 37 

189   189  81 37 

190   190 7 80 37 

191   191 7 79 37 

192   192  78 37 

193   193  77 37 

194   194  76 37 

195   195  75 37 

196   196  74 37 

197   197 7 73 37 

198   198 7 71 37 
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199   198 7 71 37 

200   200 7 70 37 

201   201  67 37 

202   201 7 67 27 

203   201 7 67 37 

204   204 7 66 37 

205   205 7 65 37 

206  1 206 6 64 37 

207   207 7 63 37 

208   208 7 62 37 

209   209 7 61 37 

210   210 7 60 37 

211   211 7 59 37 

212   212 7 58 37 

213   213 7 57 37 

214   214 7 56 37 

215   215 7 54 37 

216   215  54 37 

217   217  53 37 

218   218  51 37 

219   218  51 37 

220   220  50 37 

221   221  49 37 

222   222  48 37 

223   223 7 47 37 

224   224 7 46 37 

225   225 7 45 37 

226  3 226 4 44 37 

227   227 7 43 37 

228  2 228 5 41 37 

229   228 7 41 37 

230   230 7 40 37 

231   231 7 39 37 

232   232 7 38 37 

233   233  37 37 

234   234  35 37 

235   234  35 37 

236   236  34 37 

237   237  31 37 

238   237  31 37 

239   237  31 37 

240   240  30 37 

241   241  29 37 

242   242  28 37 

243   243  27 37 

244   244  26 37 

245   245  25 37 

246   246  24 37 

247   247  23 37 

248   248  22 37 

249   249 7 21 37 

250   250 7 19 37 

251   250 7 19 37 

252   252  18 37 
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253   253  17 37 

254   254  15 37 

255   254  15 37 

256   256  14 37 

257   257  13 37 

258   258  12 37 

259   259  11 37 

260   260  10 37 

261   261  8 37 

262  6 261 1 8 37 

263   263 7 7 37 

264   264  5 37 

265   264  5 37 

266   266  4 37 

267   267  2 37 

268   267  2 37 

269   269  1 37 

 

Таблиця Д.3 – Дані до розрахунку 𝑟𝑡
емп

𝜏
 при t=2017, τ ={1; 2} 

î Xî2015
′  Xî2016

′  Yî2017 Yî2017
′  

1  3 2 1 288 

2  3 2 2 286 

3  1 1 2 286 

4  1 5 4 285 

5  10 1 5 284 

6  5 7 6 283 

7  10 7 7 282 

8  10 7 8 281 

9  9 4 9 280 

10  5 2 10 279 

11  10 7 11 278 

12  5 3 12 277 

13  10 7 13 276 

14  8 5 14 275 

15  10 2 15 274 

16  1 1 16 273 

17  10 7 17 272 

18  10 2 18 271 

19  10 7 19 270 

20  9 7 20 268 

21  10 7 20 268 

22  10 7 22 267 

23  10 7 23 266 

24  3 1 24 265 

25  10 3 25 264 

26  8 1 26 263 

27  10 7 27 262 

28  1 1 28 261 

29  10 7 29 260 

30  4 7 30 259 

31  10 7 31 258 

32  3 3 32 257 
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33  9 7 33 256 

34  10 7 34 254 

35  10 7 34 254 

36  10 7 36 253 

37  10 7 37 252 

38  3 1 38 251 

39  6 7 39 249 

40  10 7 39 249 

41  10 1 41 248 

42  10 7 42 247 

43  9 7 43 246 

44  10 7 44 245 

45  10 3 45 244 

46  10 7 46 243 

47  10 7 47 242 

48  10 6 48 241 

49  10 7 49 240 

50  10 4 50 239 

51  10 7 51 238 

52  10 7 52 237 

53  10 1 53 236 

54  7 3 54 234 

55  10 2 54 234 

56  10 7 56 232 

57  10 7 56 232 

58  10 7 57 231 

59  10 3 58 230 

60  10 7 59 229 

61  10 7 60,5 227 

62  10 7 60,5 227 

63  10 7 62 226 

64  9 7 63 225 

65  10 7 64,5 223 

66  10 7 64,5 223 

67  10 1 66 222 

68  10 3 67 221 

69  10 7 68 220 

70  10 7 69 219 

71  9 7 70 217 

72  10 7 70 217 

73  10 3 72 216 

74  10 7 73 215 

75  10 7 74 214 

76  9 6 75 213 

77  10 7 76 212 

78  10 7 77 211 

79  10 7 78 209 

80  10 7 78 209 

81  10 5 80 208 

82  4 2 81 207 

83  4 7 82 206 

84  10 7 83 205 

85  4 2 84 204 

86  10 7 85 203 
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87  3 7 86 202 

88  5 7 87 201 

89  10 7 88 200 

90  10 7 89 199 

91  10 7 90 198 

92  10 2 91 197 

93  10 7 92 196 

94  10 7 93 195 

95  10 7 94 194 

96  3 7 95 193 

97  10 7 96 192 

98  10 7 97 191 

99  10 7 98 190 

100  10 6 99 189 

101  3 2 100 188 

102  10 7 101 187 

103  10 7 102 186 

104  10 7 103 185 

105  10 7 105 182 

106  10 7 105 182 

107  10 7 105 182 

108  10 4 107 180 

109  10 7 107 180 

110  10 7 109 179 

111  10 3 110 178 

112  10 1 111 176 

113  10 7 111 176 

114  10 7 113 175 

115  10 7 114 174 

116  10 6 115 173 

117  10 7 116 172 

118  10 1 117 171 

119  6 4 118 170 

120    119 169 

121  9 7 120 168 

122  10 7 121 167 

123  10 7 122 166 

124  10 7 124 165 

125   7 125 163 

126   7 125 163 

127   7 127 162 

128   7 128 161 

129   7 129 160 

130   3 130 158 

131   7 130 158 

132   7 132 157 

133  10 7 133 155 

134    133 155 

135  10 3 135 153 

136  10 7 135 153 

137  10 7 137 151 

138  10 7 137 151 

139  10 7 139 149 

140  10 7 139 149 
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141  4 7 141 148 

142  10 7 142 147 

143  10 7 143 146 

144  10 7 144 145 

145  10 4 145 144 

146  10 7 146 143 

147  9 7 147 141 

148  10 7 147 141 

149  10 7 149 140 

150  10 7 150 138 

151   7 150 138 

152  10 7 153 136 

153  10 7 153 136 

154   7 154 135 

155   7 155 134 

156   7 156 133 

157  10 7 157 132 

158  10 7 158 130 

159  10 1 158 130 

160  10 7 160 129 

161  10 7 161 127 

162    161 127 

163    163 126 

164    164 125 

165    165 124 

166    166 122 

167    166 122 

168    168 121 

169    169 120 

170    170 119 

171    171 118 

172  10 7 172 117 

173  10 2 173 116 

174    174 115 

175  10 6 175 114 

176  10 7 176 113 

177  10 7 177 111 

178  10 7 177 111 

179  10 7 179 110 

180  10 7 180 109 

181  10 3 181 108 

182  10 7 182 107 

183    183 106 

184    184 105 

185  10 7 185 104 

186  10 7 186 103 

187  10 7 187 102 

188  10 7 188 100 

189  10 7 188 100 

190  10 7 190 99 

191    191 98 

192  9 7 192 96 

193  10 7 192 96 

194  10 7 194 95 
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195  10 7 195 94 

196  10 7 196 93 

197  10 7 197 92 

198  10 7 198 91 

199  10 7 200 88 

200    200 88 

201  10 7 201 87 

202    202 86 

203  10 7 203 85 

204  10 7 204 84 

205    205 83 

206  10 7 206 82 

207  10 7 207 81 

208    208 80 

209    209 79 

210    210 78 

211    211 77 

212    212 75 

213   7 212 75 

214   7 214 74 

215    215 73 

216   7 216 72 

217   7 217 71 

218    218 70 

219  10 7 220 69 

220  10 7 200 88 

221    221 68 

222    222 66 

223  10 5 222 66 

224  10 7 224 65 

225    225 64 

226  10 7 226 63 

227    227 62 

228  10 1 228 60 

229    228 60 

230  10 7 230 59 

231  10 7 231 58 

232    232 57 

233  10 7 233 56 

234    234 55 

235    235 54 

236    236 53 

237  10 7 237 52 

238    238 50 

239  10 7 238 50 

240  10 7 240 49 

241  10 7 241 48 

242  10 7 242 47 

243    243 46 

244    244 45 

245  10 7 245 44 

246    246 43 

247  10 7 247 42 

248  10 7 248 41 
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249  10 7 249 39 

250   7 249 39 

251   7 251 38 

252   4 252 37 

253   7 253 36 

254   7 254 35 

255    255 34 

256  10 7 256 33 

257    257 32 

258  10 7 258 31 

259    259 30 

260    260 29 

261  10 7 261 27 

262  10 7 261 27 

263  10 7 263 26 

264    264 25 

265  10 7 265 24 

266    266 23 

267    267 22 

268    268 21 

269    269 20 

270    270 19 

271    271 18 

272  10 7 272 17 

273    273 16 

274    274 15 

275    275 14 

276    276 13 

277    277 12 

278    278 11 

279    279 10 

280    280 9 

281  10 7 281 7 

282    281 7 

283  10 5 283 6 

284    284 5 

285    285 4 

286    286 3 

287  10 7 287 2 

288    288 1 

 

Таблиця Д.4 – Дані до розрахунку 𝑟𝑡
емп

𝜏
 при t=2018, τ ={2; 3} 

î Yî2018 Yî2018
′  Xî2015

′  Xî2016
′  

1  1 237 3 3 

2  3 235 3 1 

3  2 236 1 3 

4  4 234 1 10 

5  16 222 10 1 

6  5 233 5 5 

7  10 228 10 10 

8  9 229 10 10 

9  12,5 225 9 9 
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10  22 216 5 10 

11  8 230 10 5 

12  6 232 5 10 

13  19 219 10 10 

14  12,5 225 8 5 

15  20 218 10 8 

16  27 211 1 1 

17  65 172 10 9 

18  18 220 10 10 

19  29 209 10 10 

20  25 213 9 10 

21  11 227 10 10 

22  33,5 204 10 10 

23  41 197 10 10 

24  59 179 3 8 

25  7 231 10 10 

26  37 201 8 3 

27  36 202 10 1 

28  220 18   

29  53,5 184 10 10 

30  28 210 4 4 

31  14,5 223 10 10 

32  64 174 3 9 

33  56 182 9 10 

34  23 215 10 10 

35  51 187 10 10 

36  30 208 10 10 

37  49 189 10 3 

38  45 193 3 10 

39  35 203 6 10 

40  46 192 10 3 

41  65 172 10 6 

42  83,5 153 10 10 

43  53,5 184 9 10 

44  14,5 223 10 10 

45  31 207 10 10 

46  17 221  9 

47  48 190  10 

48  101,5 136  10 

49  52 186  10 

50  81 155 10 10 

51  66,5 170 10 10 

52  105 133 10 10 

53  63 175 10 10 

54  40 198 7 7 

55  33,5 204 10 10 

56  24 214 10 10 

57  50 188 10 10 

58  70,5 166 10 10 

59  42 196 10 10 

60  55 183 10 10 

61  122 116 10 10 

62  61 177 10 10 

63  26 212 10 10 
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64  62 176 9 10 

65  117 120 10 10 

66  95 143 10 10 

67  72 165 10 10 

68  81 155 10 9 

69  57,5 180 10 10 

70  21 217 10 10 

71  75 162 9 10 

72  140 98 10 10 

73  57,5 180  9 

74  127 112 10 10 

75  70,5 166 10 9 

76  99,5 138 9 10 

77  44 194 10 10 

78  85 152 10 10 

79  32 206 10 10 

80  108,5 129 10 10 

81  129 110 10 4 

82  110 128 4 10 

83  78,5 158 4 10 

84  99,5 138 10 10 

85  115 123 4 10 

86  38 200 10 10 

87  137 101 3 3 

88  133,5 104 5 10 

89  68 169 10 10 

90  76,5 160 10 3 

91  155 83  6 

92  179,5 60 10 4 

93  117 120 10 10 

94  191 49 10 10 

95  114 124 10 10 

96  60 178 3 10 

97  92,5 145 10 10 

98  96 142 10 10 

99  87 150 10 10 

100  154 84 10 3 

101  128 111 3 10 

102  86 151 10 10 

103  66,5 170 10 10 

104  76,5 160 10 5 

105  73 164 10 10 

106  94 144 10 10 

107  172,5 67 10 10 

108  142,5 95 10 10 

109  145 93 10 10 

110  188 52 10 10 

111  69 168 10 4 

112  39 199 10 10 

113  101,5 136 10 10 

114  112,5 125 10 10 

115  92,5 145 10 10 

116  156,5 81 10 10 

117  141 97 10 10 
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118  124,5 114 10 10 

119  152,5 85 6 10 

120  200 38   

121  90,5 147 9 10 

122  47 191 10 9 

123  103 135 10 10 

124  112,5 125 10 10 

125  231 7 10 10 

126  199 41  10 

127  152,5 85  10 

128  161,5 77 10 10 

129  107 131 10 10 

130  184,5 55 10 10 

131  170 70 10 10 

132  184,5 55 10 10 

133  78,5 158 10 10 

134  213 26   

135  182 57 10 10 

136  186 54 10 10 

137  111 127 10 10 

138  136 102 10 10 

139  98 140 10 10 

140  217 22 10 10 

141  171 69 4 10 

142  150 88 10 10 

143  164 75 10 10 

144  81 155 10 10 

145  148 89 10 10 

146  74 163 10 10 

147  177 62 9 9 

148  182 57 10 10 

149  158,5 79 10 10 

150  201 37 10 10 

151  144 94 10 10 

152  90,5 147  4 

153  200 38  10 

154  179,5 60  10 

155  104 134  10 

156  174,5 65  10 

157  131 108 10 10 

158  196,5 43 10 10 

159  177 62 10 10 

160  202,5 35  10 

161  97 141 10 10 

162  187 53 10 10 

163  123 115  10 

164  169 71 10 10 

165  120 118 10 10 

166  142,5 95 10 10 

167  132 107 10 10 

168  83,5 153 10 10 

169  121 117 10 10 

170  200 38  10 

171  209 28 10 10 
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172  156,5 81 10 10 

173  126 113 10 10 

174  195 45   

175  172,5 67 10 10 

176  117 120 10 10 

177  219 20 10 10 

178  196,5 43 10 10 

179  215 24 10 10 

180  218 21   

181  229,5 8   

182  108,5 129 10 10 

183  235,5 2 10 10 

184  193 47 10 10 

185  221 17 10 10 

186  225 13 10 10 

187  167 73   

188  228 10 9 10 

189  207 31 10 10 

190  88,5 149 10 10 

191  191 49 10 10 

192  148 89 10 10 

193  119 119  10 

194  174,5 65  10 

195  223 15  10 

196  237 1  10 

197  220 18  10 

198  216 23  10 

199  198 42  10 

200  206 32  10 

201  214 25  10 

202  227 11  9 

203  204,5 33  10 

204  161,5 77  10 

205  209 28 10 10 

206  151 87   

207  158,5 79   

208  133,5 104 10 10 

209  234 4  10 

210  222 16  10 

211  202,5 35  10 

212  209 28  10 

213  148 89   

214  130 109   

215  224 14  10 

216  229,5 8   

217  235,5 2   

218  166 74  10 

219  106 132  10 

220  168 72  10 

221  139 99   

222  233 5  10 

223  146 92  10 

224  138 100   

225  182 57   
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226  43 195   

227  135 103   

228  176,5 64   

229  189 51   

230  191,5 48   

231  194 46   

232  204,5 33   

233  212 27   

234  232 6   

235  226 12  10 

236  133,5 104  10 

237  163 76  10 
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Додаток Е. Програмні коди та характеристики 

У розділі 4.2 при визначенні рівня відповідності ПВС кадровим вимогам, 

необхідним для провадження вищої освіти, використано функцію 

CountCellsByColor для підрахунку повністю виконаних пунктів показників 

наукової та професійної активності викладачів, які позначаються зеленим 

кольором у робочій книзі MS Excel [121]: 

 

Function CountCellsByColor(rData As Range, cellRefColor As 

Range) As Long 

    Dim indRefColor As Long 

    Dim cellCurrent As Range 

    Dim cntRes As Long 

     

Application.Volatile 

    cntRes = 0 

    indRefColor = cellRefColor.Cells(1, 1).Interior.Color 

    For Each cellCurrent In rData 

        If indRefColor = cellCurrent.Interior.Color  

           Then 

           cntRes = cntRes + 1 

        End If 

    

    Next cellCurrent 

    CountCellsByColor = cntRes 

End Function 

 

Рисунок Е.1 демонструє характеристики залежних клітинок при визначенні 

у книзі MS Excel рівня відповідності ПВС кадровим вимогам, необхідним для 

провадження вищої освіти. В формулах MS Excel використано п'ять 

пойменованих діапазонів, їх зміст показаний на рисунку Е.2. 
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Рисунок Е.1 – Характеристики залежних клітинок при визначенні рівня 

відповідності ПВС кадровим вимогам, необхідним для провадження вищої 

освіти  

 

 

Рисунок Е.2 – Визначення рівня відповідності ПВС кадровим вимогам, 

необхідним для провадження вищої освіти – призначені пойменовані діапазони 
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