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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми.  На сучасному етапі розвитку підходів до управління 

проектами та програмами відбуваються концептуальні зміни щодо розуміння 

понять «вимоги» та «цінність» у проектах. Так, драфт чергового видання 

найпоширенішого стандарту з проектного управління – PMBOK Guide Seventh 

Edition Exposure Draft впроваджує системне розуміння «поставки» цінності як 

частини стандарту. Ця оновлена перспектива переходить від управління 

проектами, програмами та портфелями до фокусування на ланцюжку цінності, 

який пов'язує можливості бізнесу з просуванням організаційної стратегії, 

досягненням цінності та бізнес-цілей. У контексті реалізації проектів цей підхід 

зазначає, що проекти не просто дають результати, але що ще важливіше, 

дозволяють цим результатам згенерувати наслідки, які, в кінцевому рахунку, 

приносять цінність організації та її зацікавленим сторонам. У контексті 

проектів проектні команди мають максимально збільшувати цінність для 

стейкхолдерів, надаючи необхідну функціональність та використовуючи 

якомога менше ресурсів. Іншими словами, проект повинен надавати лише ті 

функції, можливості чи технічні характеристики, які потрібні для задоволення 

вимог його стейкхолдерів, використовуючи лише ті ресурси, за які замовник чи 

інвестор готовий платити. 

У той же час спостерігається нестача методологічної підтримки такої 

концепції. Найбільш важливими роботами в зазначеній галузі є дослідження 

зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких Yang J., Macharis C., Turcksin L., 

Lebeau K., Damian D., Finkelstein A., С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, К.А. Мамонов, 

О.О. Конопліна, Є.В. Гавриленко. Загальні питання планування проектів та 

моніторингу їх виконання розглядаються у працях Малєєвої О.В., Рача В.А., 

Колеснікової К.В., Кононенка І.В., Данченко О.Б., Зачко О.Б. 

Так, існуючі методи ідентифікації та аналізу стейкхолдерів обмежуються 

експертним оцінюванням за двома-трьома стандартними характеристиками, що 

не дає можливості здійснювати ефективне управління стейкхолдерами 

реальних проектів. Щодо вимог стейкхолдерів, аналіз і управління 

здійснюється дослідниками за трьома основними напрямами: у межах бізнес-

аналізу, традиційного проектного менеджменту та у сфері інформаційних 

технологій. На цей час більшість досліджень, які присвячено питанням аналізу 

вимог, стосуються розробки програмного забезпечення та інформаційних 

систем. Слід зазначити, що, хоча відповідні стандарти сформовані на основі 

«кращих практик», вони містять лише рекомендації щодо використання певних 

методів роботи з вимогами, без докладного опису методів та вказівок щодо їх 

адаптації до тієї або іншої галузі. 

Стосовно концепції цінності, сьогоднішні дослідження зазначають, що 

управління цінністю є актуальним і сучасним питанням проектного управління. 

Також, всі джерела визначають, що цінність може визначатися матеріальною 

або нематеріальною формою. При цьому конкретні рекомендації щодо 

розрахунків з визначення цінності, зазвичай, стосуються саме матеріальних 
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результатів, зокрема, фінансових результатів проекту і мають на увазі 

розрахунок показників інвестиційної ефективності. 

Таким чином, існує протиріччя між тенденціями розвитку науки та 

практики з управління проектами, які спрямовані на концепцію цінності, що 

створюють проекти завдяки виконанню вимог зацікавлених сторін, та 

відсутністю науково-обґрунтованого концептуального підходу до стейкхолдер- 

та ціннісно- орієнтованого управління, спрямованого на ефективне виконання 

проектів і програм. 

Таке протиріччя є актуальною проблемою для проектів та програм 

місцевого та регіонального розвитку. Реалізація державної регіональної 

політики на період до 2027  року здійснюватиметься на основі комплексного 

територіального підходу, що передбачає, що об’єктом у рамках регіональної 

політики є територія, яка характеризується специфічним набором соціальних, 

просторових, екологічних та економічних особливостей. Заходи щодо реалізації 

державної регіональної політики спрямовуватимуться на підтримку 

потенційних центрів економічного зростання, які можуть поширювати свій 

позитивний вплив на розвиток сусідніх територій та впливають на розвиток 

регіону в цілому, а також на підтримку інтегрованих проектів розвитку 

територій з особливими проблемами розвитку, що повинно сприяти зниженню 

рівня міжрегіональної та внутрішньорегіональної асиметрії в розвитку 

територіальних громад та якості життя людини. Проекти та програми 

регіонального та міського розвитку характеризуються значною кількістю 

залучених зацікавлених сторін. Отже, для забезпечення успішності таких 

проектів необхідне методичне забезпечення щодо підтримки прийняття рішень 

з управління вимогами стейкхолдерів в умовах обмеженості ресурсів. 

Тому обґрунтованою є тема дисертаційної роботи, в якій вирішується 

актуальна науково-прикладна проблема розробки науково-методологічного 

апарату стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого забезпечення підтримки 

прийняття рішень з ресурсного управління проектами і програмами. 

Об’єкт дослідження – процеси управління вимогами та цінністю в 

проектах і програмах. 

Предмет дослідження – моделі, методи та інструменти управління 

вимогами та цінністю в проектах і програмах. 

Мета і задачі дослідження: 

Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності прийняття 

рішень щодо ресурсного та ціннісного планування та моніторингу проектів та 

програм регіонального розвитку. 

Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити ряд задач: 

1) провести огляд і аналіз сучасного стану проблеми управління вимогами 

та цінністю в проектах і програмах; 

2) розробити методологію стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого 

управління проектами та програмами; 

3) розробити відповідні функціональні моделі процесів стейкхолдер- та 

ціннісно-орієнтованого управління проектами та програмами; 
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4) розробити метод освоєних вимог як основу стейкхолдер-орієнтованого 

управління проектами, програмами та портфелями; 

5) розробити метод оцінювання прогресу проекту за допомогою 

освоєного розкладу вимог; 

6) розробити метод ціннісного планування та моніторингу вимог проектів 

та програм; 

7) удосконалити матричну модель багатовимірної класифікації 

стейкхолдерів проекту 4R & WS, адаптувавши її до використання при 

плануванні та виконанні програм та портфелів проектів; 

8) розробити моделі та методи оцінювання цінності вимог стейкхолдерів 

проектів та програм; 

9) розробити програмні засоби моніторингу виконання вимог та 

досягнення цінності проектів та програм на основі запропонованого 

методологічного підходу; 

10) впровадити результати дослідження в практику роботи проектно-

орієнтованих підприємств та організацій України. 

Методи дослідження. При вирішенні науково-прикладної проблеми був 

використаний широкий спектр методів. Так, під час проведення теоретичного 

дослідження використовувалися методи аналізу та синтезу, системного аналізу; 

під час проведення ідентифікації та аналізу зацікавлених сторін проектів та 

програм використано методи експертних оцінок; методи технології 

адаптивного управління проектами та програмами для врахування змін у 

вимогах стейкхолдерів; процесний підхід для моделювання і моніторингу 

вимог зацікавлених сторін; методи теорії нечітких множин для формалізації 

метрик моделі багатовимірної класифікації стейкхолдерів; методи 

багатовимірного аналізу (зокрема, кластерного) під час розробки моделі та 

методу багатовимірної класифікації стейкхолдерів та для створення 

математичних моделей з оцінювання цінності вимог; методи факторного 

експерименту для оцінювання цінності вимог; методологія IDEF0 для 

формалізації процесів запропонованих моделей та методів, методи 

багатовимірного аналізу (факторного, дискримінантного, кластерного) для 

оцінювання цінності вимог. 

Вибір методів досліджень забезпечив достовірність отриманих 

результатів і висновків, що підтверджується збіжністю результатів 

експериментальних досліджень, отриманих при програмній реалізації 

запропонованих підходів з теоретичними і практичними результатами, 

відображеними в публікаціях, і обумовлений їх відповідністю положенням 

теорії управління проектами та програмами. 

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті виконання 

роботи розроблено науково-методологічні основи стейкхолдер- та ціннісно- 

орієнтованого управління проектам і програмами, в рамках чого отримано такі 

наукові результати: 

1. Вперше розроблено методологію стейкхолдер- та ціннісно-

орієнтованого управління проектами та програмами регіонального розвитку, 

яка, на відміну від існуючих, враховує механізми планування та виконання 
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проектів та програм на основі ціннісного і ресурсного аналізу та моніторингу 

вимог зацікавлених сторін проекту, що дозволяє підвищити ефективність 

прийняття рішень щодо ресурсного і ціннісного планування та моніторингу 

проектів та програм; 

2. Вперше розроблено концептуальні та функціональні моделі 

стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого управління проектами та програмами 

регіонального розвитку, які, на відміну від існуючих, надають опис процесів 

методології стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого управління проектами та 

програмами, що дає змогу формалізувати та автоматизувати відповідні 

процеси. 

3. Вперше розроблено метод освоєних вимог, заснований на співставленні 

ієрархічних структур вимог і робіт проекту, який, на відміну від існуючих, 

дозволяє відстежувати виконання вимог зацікавлених сторін проекту у часі у 

відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів, що дасть змогу 

підвищити ефективність прийняття рішень щодо ресурсного планування 

проектів та програм. 

4. Вперше розроблено метод ціннісного планування та моніторингу вимог 

проектів та програм, заснований на співставленні вимог і відповідної цінності, 

який, на відміну від існуючих, дозволяє відстежувати виконання вимог 

зацікавлених сторін проекту у часі у відповідності до обсягу фактично 

отриманої зацікавленими сторонами цінності, що дасть змогу підвищити 

ефективність прийняття рішень щодо ресурсного та ціннісного планування 

проектів та програм. 

5. Вперше розроблено метод освоєного розкладу вимог, який, на відміну 

від існуючих, дозволяє відстежувати виконання вимог зацікавлених сторін 

проекту  з використанням часових характеристик, що дає змогу проводити 

моніторинг виконання вимог, якім складно надати оцінку в грошовій формі. 

6. Удосконалено методи оцінювання цінності вимог стейкхолдерів 

проектів та програм шляхом розробки математичних моделей оцінювання 

цінності фінансових та уніфікованих вимог, що дає можливість кількісно 

оцінити цінність вимоги у проекті та створити інформаційну базу для 

здійснення управління за ціннісно-орієнтованою методологією. 

7. Дістала подальшого розвитку модель багатовимірної класифікації 

зацікавлених сторін проектів шляхом адаптації її до рівня портфелів та програм 

в рамках запропонованої методології стейкхолдер-орієнтованого управління, 

що надає змогу її використання на рівні портфелів та програм. 

8.  Дістала подальшого розвитку термінологічна  база  знань  з  

методології  управління проектами та програмами, шляхом введення до її 

складу базових та додаткових  означень з теоретичних основ, моделей, методів і 

засобів стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого управління проектами та 

програмами, що дозволяє більш ґрунтовно планувати проекти та програми, а 

також здійснювати більш ефективний моніторинг їх виконання. 

Особистий внесок автора. Всі основні наукові положення, результати, 

висновки та рекомендації, наведені в дисертаційній роботі, отримані автором 

самостійно. У наукових роботах, які опубліковано в співавторстві, внесок 
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автора полягає в наступному: ідентифікація груп стейкхолдерів проектів у 

сфері вищої освіти, мультистейкхолдерна модель забезпечення якості 

відповідних проектів як фактору сталого розвитку регіону [1]; розробка підходу 

до декомпозиції вимог стейкхолдерів у процесних моделях [2]; наукометричний 

аналіз понятійного апарату стейкхолдерского підходу до управління [3]; 

функціональна модель методу освоєних вимог [4]; математична модель 

оптимізації ресурсного розподілу для досягнення максимальної задоволеності 

вимог стейкхолдерів проекту [5]; розробка  підходу до визначення цінності 

вимог стейкхолдерів проекту та програмних засобів моніторингу цінності [6]; 

визначення метрик процесів управління та контролю вимог у проектах [7]; 

проведення кореляційного аналізу наявності механізму врахування вимог 

стейкхолдерів та рейтингового місця університету [8]; розробка 

концептуального підходу до підтримки прийняття рішень з управління 

вимогами та цінністю в проектах [9]; проведення динамічного аналізу методів 

та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів 

[10]; розробка інструментарію процесів моніторингу та контролю у проектах 

[11]; математичне моделювання зав’язків  моделі 4R & WS [12]; метод освоєних 

вимог [13]; розробка інструментальних засобів реалізації методу освоєних 

вимог у проекті в MS Project [14]; модель адаптивного управління проектами та 

програмами [15]; розробка підходу до відстеження вимог в освітніх проектах 

[16]; розробка мультистейкхолдерної моделі управління якістю проекту [17]; 

ідентифікація стейкхолдерів освітніх проектів [18]; розробка підходу до 

визначення показника стабільності комунального підприємства [19]; модель 

ідентифікації стейкхолдерів проекту створення об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків [20]; модель управління вартістю програм 

галузевого розвитку [21]; розробка інструментів інформаційної підтримки 

процесів моніторингу при управлінні проектами та програмами [22]; підхід до 

оцінювання факторів ризику проектів [23]; роботи [24, 25] опубліковано без 

співавторів; моделі та методи оцінювання фінансових вимог стейкхолдерів: 

метод діагностики рівня капіталізації банківської установи [25], метод 

прогнозування вантажообігу [26], метод визначення рівня податкового 

потенціалу регіону [27], метод визначення рейтингу інвестиційної якості акцій 

[28], метод прогнозування залишків на грошових рахунках до запитання [29], 

моделі оцінювання інвестиційної привабливості підприємства з використанням 

кластерного [30], факторного [31] та дискримінантного аналізу [32]; визначення 

ресурсного профілю проекту [33]; роботи [34, 35] опубліковано без співавторів; 

підхід до адаптивного управління проектами в умовах змін вимог стейкхолдерів 

[36, 37]; розвиток методу Earned Schedule [38]; підхід до багатовимірної 

класифікації стейкхолдерів проекту [39]; інструменти прогнозування термінів 

виконання проекту з урахуванням змін у вимогах стейкхолдерів [40]; аналіз 

підходів до управління вимогами стейкхолдерів проектів та програм [41]; 

моделі процесного та проектного підходів до декомпозиції вимог стейкхолдерів 

[42, 43]; підхід до класифікації зацікавлених сторін проектів [44]; реалізація 

методу моніторингу вимог стейкхолдерів [45]; підхід до формування системи 

менеджменту якості з урахуванням трансформації стейкхолдерів освітніх 
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проектів [46]; підхід до класифікації стейкхолдерів проекту розвитку 

транспортної інфраструктури міста [47]; проведення наукометричного аналізу 

розвитку теорії стейкхолдерів [48]. 

Апробація результатів дисертаційних досліджень. Основні результати 

дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на  наукових 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами 

(ММП-2015, ММП-2016, ММП-2017, ММП-2019, ММП-2020)», 2015 – 

2020 рр., м. Коблево;  Forum for young researches «Young researchers in the global 

world: vistas and challenges», 2015 р., м. Харків; ХII міжнародна конференція 

«Управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення», 2015 р., 

м. Київ; ХIII міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства», 2016 р., м. Київ; «Якість, стандартизація, контроль: теорія і 

практика»: 16-та Міжнародна науково-практична конференція, 2016 р., 

м. Одеса; VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

проектами: інновації, нелінійність, синергетика», 2016 р., м. Одеса; XIV 

міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства», 

2017 р., м. Київ; «Управління проектами: проектний підхід в сучасному 

менеджменті»: VIІI Міжнародна науково-практична конференція фахівців, 

магістрантів, аспірантів та науковців, 2017 р., м. Одеса; XV міжнародна 

науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства. Тема: Управління проектами в умовах переходу до поведінкової 

економіки», 2018 р., м. Київ; IX Міжнародна науково-практична конференція 

магістрантів, аспірантів та науковців, 2018 р., м. Одеса; V Міжнародна науково-

практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки», 2020 р., 

м. Київ; Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: 

технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 2020 р., 

м. Тернопіль. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках 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, автор виконував обов’язки 

відповідального виконавця за темою). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в створенні на 

основі розроблених методів та моделей інструментарію підтримки прийняття 

рішень з ресурсного та ціннісного управління проектами та програмами, який 

дозволяє більш ґрунтовно планувати проекти та програми, а також здійснювати 

більш ефективний моніторинг їх виконання. 

Результати досліджень упроваджено у діяльність таких підприємств, як 

ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»,  

ДП «Івченко-Прогрес», Південний державний проектно-конструкторський 

інститут авіаційної промисловості. 
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Окремі результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент. 

Управління проектами»; галузі знань 12 «Інформаційні технології», 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Комп’ютерні 

науки. Управління проектами»; галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова. 

Публікації. За результатами дисертаційних досліджень опубліковано 48 

наукових робіт: 4 розділи у колективних монографіях (зокрема один – у 

закордонному виданні мовами Євросоюзу), 1 стаття у закордонному 

періодичному науковому виданні, 3 статті у періодичних фахових виданнях 

України, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 

16 статей у періодичних фахових виданнях України, 8 статей у наукових 

виданнях, що додатково відображають результати досліджень, 16 тез доповідей 

на міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та 

трьох додатків. Загальний обсяг роботи становить 306 сторінок, зокрема 268 

сторінок основного тексту, 100 рисунків і 61 таблиця за текстом (з них 1 

рисунок та 1 таблиця на окремих сторінках), 22 сторінки списку використаних 

джерел з 185 найменувань та 15 сторінок додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Вступ дисертаційної роботи містить: обґрунтування актуальності теми і 

наукових задач; інформацію про зв’язок з науковими програмами; мету та 

задачі дослідження; характеристику наукової новизни та практичного значення 

одержаних результатів, а також особистий внесок здобувача; дані про 

реалізацію, апробацію та публікацію результатів та їх впровадження. 

У першому розділі розглянуто проблеми стейкхолдер-орієнтованого та 

ціннісно-орієнтованого управління проектами, програмами та портфелями. При 

дослідженні підходів до ідентифікації груп стейкхолдерів і механізмів 

відстеження вимог зацікавлених сторін проекту зазначено, що, хоча існуючи 

відповідні стандарти та підходи сформовано на основі «кращих практик», вони 

містять лише рекомендації щодо використання певних методів роботи з 

вимогами, без докладного опису методів та вказівок щодо їх адаптації до тієї 

або іншої галузі. Щодо практичного їх впровадження, більшість відповідних 

досліджень існує в сфері інформаційних технологій. У той же час у галузі 

традиційного проектного менеджменту дослідники переважно приділяють 

увагу питанням управління стейкхолдерами проектів, а не їх вимогами. Отже, є 

об’єктивна необхідність у розробці та формалізації методів управління і 

контролю вимог у проектах поза межами IT-галузі, зокрема, для проектів та 
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програм, управління яких здійснюється за традиційними або комбінованими 

методологіями. 

Наступним кроком дослідження був аналіз існуючих процесів з 

управління вимогами в проектах, який показав, що існують схожі процеси 

управління вимогами в усіх підходах, що було розглянуто. Ці підходи, 

зазвичай, описано загальним чином, отже, вони розкриваються через 

інструменти і методи їх реалізації. Серед інструментів і методів превалюють 

методи управління програмними вимогами, навіть у таких стандартах, як 

BABOK (зокрема, є окреме видання Agile Extention for BABOK, яке описує 

Agile методи, що рекомендовані для використання в бізнес-аналізі). У той же 

час відсутні чітко прописані загальні методичні підходи до управління 

вимогами проектів та програм поза галуззю інформаційних технологій, а 

відповідні існуючи методи вимагають адаптації для використання у 

традиційному проектному менеджменті. 

Проведено огляд існуючих підходів до визначення цінності в проектах, 

портфелях і програмах. Зроблено висновок, що управління цінністю є 

актуальним і сучасним питанням проектного управління. Між тим, всі джерела 

визначають, що цінність може визначатися матеріальною або нематеріальною 

формою. При цьому конкретні рекомендації щодо розрахунків з визначення 

цінності стосуються саме матеріальних результатів, зокрема, фінансових 

результатів проекту і мають на увазі розрахунок показників інвестиційної 

ефективності та привабливості. Важним моментом є також акцентування на 

існуванні ланцюга між цінністю проекту, програми та стратегічними цілями 

організації. 

Таким чином, виявлено існування протиріччя між тенденцією збільшення 

акцентів управління проектами і програмами на управління вимогами і 

цінностями зацікавлених сторін і відсутністю науково-обґрунтованого 

концептуального підходу до стейкхолдер-орієнтованого і ціннісно-

орієнтованого управління. Для вирішення цього протиріччя і досягнення мети 

роботи сформульовано задачі дисертаційного дослідження. 

Основні результати цього розділу опубліковано в  [1, 3, 8, 10, 11, 17, 36, 

41, 47, 48]. 

У другому розділі визначено особливості портфелів, програм та проектів 

регіонального розвитку в розрізі стейкхолдер-орієнтованого підходу, 

розроблено метод освоєних вимог проекту, запропоновано метод оцінювання 

прогресу проекту за допомогою освоєного розкладу вимог.  Запропоновано 

методологічний підхід до стейкхолдер-орієнтованого управління портфелями, 

програмами та проектами, який, за рахунок використання механізму 

співставлення ієрархічних структур проекту/програми/портфеля та вимог 

стейкхолдерів надає можливість використовувати розроблені раніше 

інструменти моніторингу вимог. 

Виконання будь-якого проекту  здійснюється у відповідності до 

ієрархічної структури його робіт. Зазначимо, що кожна з робіт проекту приймає 
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участь у виконанні певної вимоги (ця вимога необов’язково повинна бути 

зовнішньою (поступати від зовнішнього стейкхолдера), вона може бути 

технічною (заданою стандартами управління або командою проекту)). Таким 

чином, існує область перетину ієрархічної структури робіт та вимог проекту. 

Ця область формує матрицю контрольних точок вимог зацікавлених сторін 

(рис. 1). В полі матриці здійснюється співставлення певної вимоги (requirement, 

елемент RBS) з роботою (work, елемент WBS), що виконується для здійснення 

цієї вимоги.  

До того ж, кожна з робіт вимагає певного обсягу ресурсів. Так Rij – це 

обсяг ресурсів, які призначено на роботу Wi та використовуються для 

виконання вимог j-го стейкхолдера. Сума ресурсів в грошовому вимірі (за 

стейкходером або за вимогою) дає в такому разі загальний бюджет, необхідний  

для виконання або вимог певної зацікавленої сторони, або однієї певної вимоги.  

Звичайно, на етапі розподілу ресурсів між вимогами стейкхолдерів 

необхідно зазначити, що одна вимога може виконуватись завдяки виконанню 

декількох робіт і навпаки, одна робота може сприяти виконанню декількох 

вимог. 

R
B

S

WBS

 
Рисунок 1 – Матриця контрольних точок вимог зацікавлених сторін проекту 

 

Тоді ресурсонавантаженість j-го стейкхолдера визначається таким чином:  


=

=
m

1i
ijRjsValRe

,      (1) 

де Rij – обсяг ресурсів, що відповідає роботі Wi та використовується для 

виконання вимог j-го стейкхолдера. 

Співставлення робіт проекту та вимог зацікавлених сторін дозволяє 

здійснювати динамічний моніторинг виконання вимог у часі з врахуванням 

ресурсних (бюджетних) витрат, так, як це здійснюється при використанні 

Earned Value Method для відстеження прогресу проекту. 

Надалі визначено показники методу освоєного обсягу вимог зацікавлених 

сторін проекту: 
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PR – запланований обсяг вимог (в грошовій формі), що за планом 

повинен бути виконаним на момент звіту за освоєним обсягом; 

ER – фактичний обсяг вимог (в грошовій формі), що дійсно виконано на 

момент звіту за освоєним обсягом; 

AC – фактичний обсяг ресурсів (в грошовій формі), що витрачено на 

виконання робіт проекту на момент звіту за освоєним обсягом; 

SR – відхилення у виконанні вимог за розкладом: 
PRERSR −= .      (2) 

CR – відхилення у виконанні вимог за вартістю: 
ACERCR −= .       (3) 

SPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за розкладом: 

PR

ER
SPIR =

.               (4) 

CPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за вартістю: 

AC

ER
CPIR =

.               (5) 

Графічне представлення методу наведено на рисунку 2. 

Для умовного проекту побудовано криві PR, ER і AC, показано 

відхилення за розкладом (SR) і вартістю (CR) з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів. При виконанні проекту в момент часу Т спостерігається 

відставання у виконанні вимог і перевищення планових показників бюджету 

проекту. 

Інтерпретацію ключових показників запропонованого методу наведено у 

таблиці 1. 

 
Рисунок 2 – Аналіз освоєного обсягу вимог зацікавлених сторін проекту 

 

Отже, запропоновано метод освоєного обсягу вимог зацікавлених сторін 

проекту, який, на основі співставлення ієрархічних структур вимог та робіт 

проекту, дозволяє здійснювати моніторинг та прогнозування виконання вимог 

проекту за термінами та вартістю. 

Для практичного використання запропонованого методу необхідно 

описати процес його реалізації. В рамках даної роботи це здійснюється за 

допомогою  методології функціонального моделювання і графічного описання 

процесів IDEF0, яка призначена для формалізації і опису бізнес-процесів. 

 

PR 

AC 

ER 

CR 

SR 

Час 

Ресурси 

T 
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Таблиця 1 – Інтерпретація ключових показників методу моніторингу вимог 
Показники 

виконання 

проекту 

Requirement 

SR>0; 

SPIR>1 

SR=0; 

SPIR=1 

SR<0; 

SPIR<1 

C
o
st

 

CR>0; 

CPIR>1 

випередження  плану, 

економія бюджету 

виконання вимог за 

планом, економія 

бюджету 

відставання у виконанні 

вимог, економія бюджету 

CR=0; 

CPIR=1 

випередження  плану, 

виконання бюджету 

виконання вимог за 

планом, виконання 

бюджету 

відставання у виконанні 

вимог, виконання 

бюджету 

CR<0; 

CPIR<1 

випередження  плану, 

перевищення бюджету 

виконання вимог за 

планом, перевищення 

бюджету 

відставання у виконанні 

вимог, перевищення 

бюджету 

 

На рисунку 3 показано декомпозицію процесу використання методу 

освоєних вимог проекту.  

A1

Аналіз даних 

щодо виконання 

проекту

A2

Розрахунок 

відхилень

A3

Розрахунок 

індексів

A4

Аналіз 

результатів Прогноз

Дані щодо 

виконання 

проекту

ER, AC

SR, CR

SPIR, CPIR

Менеджер 

проекту, 

програмне 

забезпечня

Метод 

моніторингу 

вимог

Рисунок 3 – Функціональна модель методу освоєних вимог 

 

Стрілками моделі представлено входи, виходи, механізми та управління 

для відповідних процесів. 

Розширенням запропонованого методу освоєних вимог є метод освоєного 

розкладу вимог.  

На рисунку 4  показано, як отримується міра ERS (освоєного розкладу 

вимог). Проектування сукупного ER на криву PR, як показано на схемі, 

визначає, де плановане значення (PR) дорівнює накопиченому ER.  
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Time

Cost

ER

PR

ERS

TStart Finish  
Рисунок 4 – Концепція визначення Earned Requirements Schedule 

 

Ця точка перетину визначає час, коли величина ER повинна була бути 

освоєною  відповідно до графіку. Вертикальна лінія від точки на PR до осі часу 

визначає частину розкладу, яка є «освоєною». Тривалість від початку проекту 

до перетину осі часу – це Earned Requirement Schedule. На основі визначення 

цього часу можуть бути сформовані індикатори, що забезпечують інформацію 

про відхилення від графіків та ефективність виконання проекту (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Показники та індикатори Earned Requirement Schedule 
Показник Розрахунок 

Планова тривалість виконання вимог  (Planned 

Duration) 
PDR – 

Тривалість виконання вимог за оцінкою (Estimate 

Duration) 
EDR – 

Відхилення за розкладом (Schedule Variance) SVR(t) SVR(t) = ERS – AT 

SVR(t)% 
SVR(t)% = (ERS – AT) / 

ERS 

Індекс виконання за розкладом (Schedule Performance 

Index) 
SPIR(t) SPIR(t) = ERS / AT 

Індекс виконання за розкладом до завершення (To 

Complete Schedule Performance Index) 
TRSPI 

TSPIR = (PDR – ERS) / 

(PDR – AT) 

TSPIR = (PDR – ERS) / 

(EDR – AT) 

Незалежна оцінка по завершенню (Independent Estimate 

at Completion (time)) IEACR(t) 
IEACR(t) = PDR / 

SPIR(t) 

Відхилення від розкладу по завершенню (Variance at 

Completion (time)) 
VACR(t) 

VACR(t) = PDR – 

IEACR(t) 

 

Розширення цього підходу на процес моніторингу виконання вимог дає 

можливість визначити час, коли за планом потрібно було отримати наявну 

величину освоєного обсягу вимог. 

Логічним продовженням попередніх пропозицій є використання 

співставлення ієрархічної структури робіт проекту (WBS) з наступними 
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ієрархічними структурами (графічно взаємозв’язки між ними представлено на 

рисунку 5): 

− R(equirement)BS – ієрархічна структура вимог проекту; 

− R(isk)BS – ієрархічна структура ризиків проекту; 

− R(esource)BS – ієрархічна структура ресурсів проекту; 

− R(esponsibility)BS – організаційна структура проекту.  

Таким чином, встановлюються відповідності «робота-вимога», «робота-

ресурс», «робота-відповідальний», «робота-ризик» («work-requirement», «work-

resource», «work-responsibility», «work-risk»). 

Математично зазначені взаємозв’язки  формуються через матриці 

контрольних точок (6). 

Кількість строк (k) і стовбців (n) матриці дорівнює кількості кінцевих 

елементів відповідних ієрархічних структур. Елементи матриці mij 

характеризують наявність взаємозв’язку між елементами i та j двох ієрархічних 

структур (mij=1 – зв'язок є, mij=0 – зв'язок відсутній). 

Матриці контрольних точок будуються для відображення взаємозв’язків 

«робота-вимога», «робота-ресурс», «робота-відповідальний», «робота-ризик» 

(«work-requirement», «work-resource», «work-responsibility», «work-risk»). 

Закріплення певних характеристик проекту за окремими його роботами 

дозволить відстежувати їх виконання у динаміці. 

Надалі до графічної моделі можна додати блок, який пов’язує зацікавлені 

сторони проекту (множина Stakeholders) та їх вимоги (рис. 6). 

 
R(isk)BS

W
B

S

R(equirement)BS R(esourсe)BS R(esponsibility)BS

Рисунок 5 – Взаємозв’язки ієрархічних структур WBS, R(equirement)BS, 

R(isk)BS, R(esource)BS, R(esponsibility)BS 
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Рисунок 6 – Взаємозв’язки множин Stakeholders та R(equirements)BS 

 

Перемноження матриць контрольних точок «робота-вимога» 

)(equirementWRM  і «вимога-стейкхолдер» rsStakeholdeequirementRM )(  дає нову 

матрицю, яка встановлює відповідність між певним стейкхолдером і роботами, 

які необхідно виконати для виконання його вимог: 
 

rsStakeholdeequirementRequirementWRersWStakehold MMM )()( =
.      (7) 

 

Таким чином, встановлюється однозначні взаємозв'язки ієрархічних 

структур проекту, які охоплюють ресурсну, організаційну і ризикову складові 

проекту. 

Аналіз шести побудованих матриць («робота-ресурс», «робота-вимога», 

«робота-відповідальний», «робота-ризик», «стейкхолдер-робота», «вимога-

стейкхолдер») дозволяє виявляти помилки та невідповідності при встановленні 

взаємозв’язків, у той час коли самі матриці формують матричну модель 

проекту. 

Матрична модель дозволяє встановлювати зв’язки між окремими 

характеристиками проекту через WBS. 

Введемо наступні позначення: 

F – функція, що описує взаємозв’язок між двома елементами моделі у 

чіткій формі; 

1, −iiM  – матриця взаємозв’язків робіт рівнів i та i-1 ієрархічної структури 

робіт проекту; 

isourseRe  – матриця розподілу ресурсів за i-м рівнем ієрархічної 

структури робіт проекту; 

kresourse – k-й ресурс проекту; 

R(esource)BS – ієрархічна структура ресурсів проекту; 

itRequiremen – матриця розподілу вимог за i-м рівнем ієрархічної структури 

робіт проекту; 

ltrequiremen – l-та вимога проекту; 
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R(equirement)BS – ієрархічна структура вимог проекту; 

ilityResponsibi – матриця розподілу відповідальних осіб за i-м рівнем 

ієрархічної структури робіт проекту; 

zlityresponsibi – z-та відповідальна особа проекту; 

R(esponsibility)BS – організаційна структура проекту; 

iRisk – матриця розподілу ризиків за i-м рівнем ієрархічної структури 

робіт проекту; 

vrisk – v-й ризик проекту; 

R(isk)BS – ієрархічна структура ризиків проекту; 

RRec– матриця взаємозв’язку вимог і ресурсів, необхідних для їх 

виконання; 

RRes– матриця взаємозв’язку вимог і осіб, відповідальних за їх 

виконання; 

RRis– матриця взаємозв’язку вимог і ризиків, що виникають при їх 

виконанні; 

S – матриця розподілу вимог між стейкходерами проекту; 

urstakeholde – u-й стейкхолдер проекту; 

jiw ,  – j-та робота i-го рівня ієрархічної структури робіт проекту; 

Ф – функція, що описує взаємозв’язок між двома елементами моделі у 

нечіткій формі. 

Зв’язки між роботами різних рівнів WBS можуть бути представлені у 

вигляді матриці (8), елементи якої вказують на наявність або відсутність зв’язку 

між роботами i-го та (i - 1)-го рівнів: F=1, якщо зв'язок є, і F =0 за відсутністю 

зв’язку. 

),(...),(),(

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

),(...),(),(

),(...),(),(

...

,1,2,1,1,1,,

,12,2,12,1,12,2,

,11,2,11,1,11,1,

,12,11,1

1,

miniiniinini

miiiiiii

miiiiiii

miii

ii

wwFwwFwwFw

wwFwwFwwFw

wwFwwFwwFw

www

M

−−−

−−−

−−−

−−−

− =    (8) 

 

У свою чергу, кожна з елементарних робіт проекту може бути 

асоційована з певним ресурсним навантаженням, вимогами стейкхолдерів, 

виконання яких підтримує дана робота, відповідальними виконавцями та 

ризиками, які пов’язані з роботою. Ці зв’язки також можуть бути задані у 

матричній формі: 

− взаємозв’язок ресурсів та робіт i-го рівня. Кожен з елементів матриці 

визначається як доля від загального обсягу певного ресурсу, що 

використовується при виконанні роботи (9); 

− взаємозв’язок відповідальних осіб та робіт i-го рівня. Елемент матриці 

дорівнює 1, якщо певна особа відповідає за виконання роботи, або 0 у іншому 

випадку (10); 

− взаємозв’язок вимог стейкхолдерів проекту та робіт i-го рівня. Цей 

зв'язок може бути заданий у нечіткій формі. Нехай 
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 1;0:),( ,, → jiljil wtrequiremenwtrequiremenФ є функція приналежності нечіткого 

бінарного відношення (11). Для всіх trequirementrequiremen l  та iji ww ,  функція

),( , jil wtrequiremenФ  – це ступінь, у якому виконання j-ї роботи i-го рівня 

зумовлює виконання вимоги l. Відношення можна представити у матричній 

формі. 

 

)n,iw,kresourse(F...)2,iw,kresourse(F)1,iw,kresourse(Fkresourse

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

)n,iw,2resourse(F...)2,iw,2resourse(F)1,iw,2resourse(F2resourse

)n,iw,1resourse(F...)2,iw,1resourse(F)1,iw,1resourse(F1resourse

n,iw...2,iw1,iw

iResourse =
 (9) 

 

 

),(...),(

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

),(...),(

),(...),(

...

,1,

,21,22

,11,11

,1,

nizizz

nii

nii

nii

i

wlityresponsibiFwlityresponsibiFlityresponsibi

wlityresponsibiFwlityresponsibiFlityresponsibi

wlityresponsibiFwlityresponsibiFlityresponsibi

ww

lityResponsibi =  (10) 
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ww

tRequiremen =   (11)  

 

− взаємозв’язок ризиків  проекту та робіт i-го рівня. Цей зв'язок може 

бути заданий у нечіткій формі. Нехай  1;0:),( ,, → jivjiv wriskwriskФ є функція 

приналежності нечіткого бінарного відношення (12). Для всіх riskriskv  та 

iji ww ,  функція ),( , jiv wriskФ  – це ступінь, у якому виконання j-ї роботи i-го рівня 

зумовлює виникнення ризику v. Відношення можна представити у матричній 

формі. 
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Risk =                    (12) 

 

Також можна встановити зв'язок між стейкхолдерами проекту та їх 

певними вимогами: 
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trequiremenrstakeholdeFtrequiremenrstakeholdeFrstakeholde
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S = .  (13)  

 

Елемент матриці визначає наявність або відсутність зв’язку між l-ю 

вимогою та u-м стейкхолдером – ),( lu trequiremenrstakeholdeF =1, якщо зв'язок є, і 

),( lu trequiremenrstakeholdeF =0 за відсутністю зв’язку. 

Використовуючи формули (14 – 17), отримуємо розподіл характеристик 

(елементів моделі), що вивчаються, за (i-1)-м рівнем робіт: 

ресурсів: iResourse1i,iM1iResourse −=− ;                                           (14) 

відповідальності: iiii lityResponsibiMlityResponsibi = −− 1,1 ;          (15) 

вимог: iiii tRequiremenMtRequiremen = −− 1,1 ;                                          (16) 

ризиків: iiii RiskMRisk = −− 1,1 .                                (17) 

Це надасть змогу встановити зв’язки між окремими характеристиками. 

Наприклад, формули (18 – 20) пов’язують вимоги стейкхолдерів з ресурсами, 

необхідними для їх виконання, відповідальними особами та ризиками, які 

можуть виникнути при виконання вимог:  
 

𝑅𝑅𝑒𝑐 = 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖−1
𝑇 ⋅ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑖−1,                                     (18) 

𝑅𝑅𝑒𝑠 = 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖−1
𝑇 ⋅ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖−1,                       (19) 

𝑅𝑅𝑖𝑠 = 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖−1
𝑇 ⋅ 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑖−1.                                       (20) 

 

Надалі, використовуючи інформацію щодо стейкхолдерів та їх вимог (13), 

можна співвіднести ресурсне і ризикове навантаження окремих вимог зі 

стейкхолдерами, які їх висувають, що надасть змогу класифікувати зацікавлені 

сторони проекту за цими характеристиками. 

Графічно модель взаємозв’язків між елементами ієрархічних структур 

проекту можна представити у вигляді кубу, гранями якого є ризики, роботи, 

ресурси, вимоги, стейкхолдери та відповідальні особи проекту (risk, resource, 

requirement, responsibility, work, stakeholders – 4R & WS). Розгортку цього кубу 

представлено на рисунку 7.  

Таким чином, кожну з характеристик проекту, що входять до переліку 

4R & WS можна представити через п’ять інших. Отже, кожна з характеристик 

4R & WS може бути класифікована за п’ятьма напрямами (як окремо за кожним 

напрямом, так і за різними їх комбінаціями). 

Зокрема, стейкхолдери проекту характеризуються через: 

− перелік робіт, з якими пов’язано зацікавлену особу; 

− вимоги зацікавлених сторін, що пов’язані з роботами; 

− ризики (перелік та фінансова оцінка), що пов’язані з роботами; 

− ресурси (перелік та фінансова оцінка), що пов’язані з роботами; 

− перелік відповідальних осіб. 
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Рисунок 7 – Розгортка кубу 4R & WS 

 

Отже, запропоновано інструменти, які дозволяють відстежувати 

виконання вимог зацікавлених сторін проекту у часі, враховуючи їх ризикове та 

ресурсне навантаження, що підвищує ефективність прийняття рішень щодо 

взаємодій зі стекхолдерами на основі процесів моніторингу вимог проектів. 

Надалі, для створення більш загального методологічного підходу, необхідно з 

рівня певного проекту піднятися до рівня портфелю чи програми. 

Загальноприйняту ієрархію портфелів, проектів та програм, доповнену 

областю перетину ієрархічної структури робіт (WBS) та вимог (RBS) цього 

проекту представлено на рисунку 8. Ця область формує матрицю контрольних 

точок вимог зацікавлених сторін; в полі матриці здійснюється співставлення 

певної вимоги (requirement, елемент RBS) з роботою (work, елемент WBS), що 

виконується для здійснення цієї вимоги. 

 

 
Рисунок 8 – Модифікована ієрархія проектів, портфелів та програм 
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В загальному випадку ієрархічні структури робіт та вимог кожного з 

проектів є гілками у структурі робіт або вимог портфелю/програми; таким 

чином, стає можливим використання показника ресурсонавантаженості вимог 

для розподілу загальних ресурсів у портфелі/програмі.  

Необхідно зауважити, що, на відміну від використання методу освоєних 

вимог для проекту, для портфеля чи програми можливим є моніторинг лише 

деякого часового періоду. Особливо це стосується портфелю проектів та 

програм, який може трансформуватися в часі, отже, не має можливості 

визначити дату «старту» та «фінішу» портфелю. Також важливою відмінністю є 

неможливість використання резервів некритичних робіт для портфелю, тому 

що незв’язані у часі проекті унеможливлюють саме існування критичного 

шляху. 

Фактично, з точки зору стратегічного планування, виконуваним рівнем є 

рівень проекту, отже, усі принципи, що були створені попередніх підрозділах 

можна розширити з рівня певних робіт проекту до рівня проекту, програми, 

портфелю тощо. 

Отже, запропоновано методологічний підхід до стейкхолдер-

орієнтованого управління портфелями, програмами та проектами, який, за 

рахунок використання механізму співставлення ієрархічних структур 

проекту/програми/портфеля та вимог стейкхолдерів надає можливість 

використовувати розроблені раніше інструменти моніторингу вимог. 

Основні результати розділу опубліковано у працях  [2, 4, 5, 6, 7, 11-16, 36-

40, 42-46]. 

В третьому розділі розроблено загальний підхід до оцінювання цінності 

вимог стейкхолдерів проектів та програм. Запропоновано фінансові та 

уніфіковані моделі та методи оцінювання цінності вимог стейкхолдерів 

проектів та програм. Розроблено програмні засоби моніторингу цінності як 

інструменту адаптації до змін у вимогах стейкхолдерів проектів. 

За аналогією з підходом, що представлено в другому розділі, ієрархію 

вимог портфелів, програм та проектів можна представити як відповідне 

ієрархічне дерево вимог (рис. 9).  

Відзначимо, що на вищій відносно проекту рівень ієрархії вимог (рівень 

програми або портфелю) передаються вимоги з другого рівня RBS проекту. 

При цьому на другому рівні RBS проекту можна відокремити такі групи 

вимог: 

− загальні вимоги до управління проектом. До цієї групи можна віднести 

вимоги щодо якості управління, стандартів управління проектом, 

загальноприйняті вимоги до виконання бюджету та розкладу проекту. Серед 

цих вимог є кількісні та якісні. Для певного переліку кількісних вимог є 

загальноприйняті методи оцінки їх досягнення (наприклад, метод освоєного 

обсягу і запропонований автором на його основі метод освоєних вимог); 

− унікальні вимоги проекту. Ці вимоги, по суті, визначають зміст проекту 

і здебільшого відносяться до продукту проекту, а їх виконання визначає його 

якість. Є кількісні та якісні вимоги, загальноприйнятих методів оцінювання 

цінності вимог не існує; 
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− фінансові вимоги. Пропонується розглядати цю групу вимог окремо. 

Будь-які проекти, що мають бізнес складову, серед вимог стейкхолдерів будуть 

мати вимоги щодо інвестиційної привабливості проекту, або, в більш 

загальному випадку, вимоги щодо покращення фінансового стану стейкхолдера 

внаслідок виконання проекту. Вони, як і попередня група вимог, відносяться до 

вимог до результату проекту. 
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Рисунок 9 – Ієрархія вимог проектів, програм та портфелю 

 

Взагалі цінність i-ї вимоги для j-го стейкхолдера в k-ий період часу 

пропонується оцінювати таким чином: 

j,i
опт

i
k

j,i
1

j,i
k

F

F
Val




= ,      (21) 

де ΔFk
i – зміна показника Fi (зазвичай, інтегрального), який характеризує 

i-ту вимогу, внаслідок виконання проекту в k-ий період часу; 

ΔFопт
i,j – це максимально бажаний рівень змін показника Fi для j-го 

стейкхолдера; 
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λ1
i,j – показник, що характеризує важливість вимоги для певного 

стейкхолдера. 

Тоді загальна величина цінності, що отримує j-й стейкхолдер в k-ий 

період часу, буде оцінюватись таким чином: 





=

i j,i
опт

i
k

j,i
1

j
k

F

F
Val .     (22) 

Для переходу з рівня певного стейкхолдера на рівень проекту, щоб 

отримати цінність вимоги в масштабах проекту, до розрахунків можна ввести 

ще один показник – важливість стейкхолдера в проекті λ2
j: 
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= .     (23) 

Тоді загальна величина цінності, що отримують всі стейкхолдери проекту 

в k-ий період часу можна оцінити так: 
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Плановий рівень цінності i-ї вимоги для j-го стейкхолдера визначається 

так: 

j,i
опт

i
j,i

1

j,i
F

F
PVal




=      (25) 

де ΔFi – зміна показника Fi (зазвичай, інтегрального), який характеризує i-

ту вимогу, внаслідок виконання всього проекту. 

При цьому маємо три характерні точки: 

− 
j,i

опт

i

F

F




<1 – характеризує стан, коли проект за планом не може в повній 

мірі задовольнити вимогу стейкхолдера; 

− 
j,i

опт

i

F

F




 =1 – характеризує стан, коли проект за планом в повній мірі 

задовольняє вимогу стейкхолдера; 

− 
j,i

опт

i

F

F




 >1 – характеризує стан, коли проект за планом в перевищує 

очікування стейкхолдера щодо ΔFi. 

Загальна формула, за якою пропонується обчислювати досягнення 

(освоєння) цінності для певного стейкхолдера є наступною: 

j,i

j,i
k

j,i
k

PVal

Val
ЕVal = ,      (26) 

В масштабах проекту досягнення певної вимоги оцінюється так: 

j,i
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Val
ЕVal =      (27) 

Для кожної вимоги необхідно визначити показник F, який її характеризує. 

Для вимог, які можуть бути визначені кількісно, цей показник визначається 
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безпосередньо або через інтегральний показник. Наприклад, це може бути 

рівень прибутку від реалізації проекту, рівень певної технічної характеристики 

продукту проекту і т. ін.  

Для кількісних унікальних вимог такий показник визначається 

індивідуально. 

Для фінансових вимог, які також вимірюються кількісно, і які не є 

унікальними для різних проектів та стейкхолдерів, можна використовувати 

інтегральні показники фінансового стану стейкхолдера. Автором розроблено 

відповідні моделі (на основі дискримінантного, факторного та кластерного 

аналізу), які є найбільш універсальними й прийнятними для більшості випадків, 

коли вимоги стейкхолдера стосуються покращення його фінансового стану. 

Слід зазначити, що здебільшого цінність вимоги не є визначеною 

величиною, отже,  її може бути оцінено з використанням теорії нечітких 

множин. 

Для отримання функції приналежності показника «цінність вимоги» 

пропонується використовувати методику планування експерименту. Для нашої 

задачі ця методика особливо зручна тим, що при проведенні експерименту 

використовуються кодовані значення факторів (максимальне і мінімальне).  

Параметр оптимізації факторного експерименту (у нашому випадку це 

цінність вимоги) зазвичай залежить від кількох факторів. Багатофакторні 

експерименти проводяться для побудови лінійних поліноміальних моделей. 

Вид полінома задається заздалегідь, а його параметри визначаються за 

експериментальними даними. Широке поширення поліноміальних моделей 

пояснюється тим, що досліджувану функцію багатьох змінних y(x1, x2, … xn) в 

обмеженій області експерименту зазвичай можна розкласти в ряд Тейлора. 

У практичних завданнях можна обмежитися поліномами, що включають 

перші ступені змінних xu та їх різні твори або перші і другі ступені змінних. 

Якщо змінна в моделі має ступінь p-1, то в експерименті вона повинна 

приймати не менше p значень або рівнів. 

Отже, цінність виконання вимоги можна представити через низку 

факторів. Наприклад, можна використовувати критерії приймання результатів 

виконання робіт, що направлено на виконання вимоги. Тоді хi  – це критерії 

приймання робіт за вимогою, кожен з яких має два крайні рівні – 1, якщо 

критерій виконано, 0 – коли критерій не виконано. 

Повний факторний експеримент, в якому кожен фактор приймає тільки 

два значення (рівня), застосовується для відшукання параметрів поліноміальних 

моделей без урахування квадратів факторів. Теоретичне рівняння такої моделі в 

загальному випадку має вигляд 

kjuk...ujq
qju

juujq
ju

juuj
1u

uu0 x...xx...xxxxxxy ++ + ++=
=

. 

 де β0 – вільний член; βu, βuj, βujq – коефіцієнти, що враховують лінійний 

вплив на відгук, взаємодії факторів першого, другого і т. д. порядків. Останній 

доданок враховує вплив на відгук творів всіх факторів. 

За даними експерименту можуть бути визначені тільки оцінки                                 

β-коефіцієнтів, які є невипадковими величинами або константами. Для 
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відшукання незміщених оцінок β-коефіцієнтів застосовується регресійний 

аналіз. 

Отже, ступінь досягнення цінності вимоги може бути описано за 

допомогою математичної моделі р = f (f1; f2; …; fk), где р – функція 

приналежності ступеня виконання вимоги; f – функція відгуку, що представляє 

собою залежність математичного очікування від відповідних факторів. 

Значення функції відгуку в різних точках плану отримуємо в результаті 

експертного опитування, проведеного методом парних порівнянь.  

Автором запропоновано підхід, який дозволяє зв’язати вимоги певного 

стейкхолдера з ресурсами, які є необхідними для їх виконання, та показано, що 

такі ресурси можна представити відповідними векторами. Співставлення цих 

векторів з наявними обмеженнями за ресурсами надає керівництву проекту 

додаткову інформацію для прийняття ґрунтовних рішень щодо управління 

ресурсами і вимогами.  

У свою чергу, наявні ресурси проекту можна представити у вигляді 

певної поверхні. 

Запровадимо такі визначення: 

− ресурси проекту – всі ресурси, які є у розпорядженні керівника проекту 

(у певний момент часу чи для проекту в цілому). По суті – це проектні ресурсні 

обмеження; 

− ресурси вимоги – всі ресурси, які потрібні для виконання певної 

вимоги (у певний момент часу чи для проекту в цілому). 

На площині профілі вимог можуть бути представлені як ряди діаграми на 

рисунку 10 – ресурси окремих вимог складаються, надбудовуються за 

відповідними осями.   

Таким чином формується інтегральний профіль за всіма вимогами 

проекту. 

Надалі його слід порівняти з наявним обсягом ресурсів проекту за 

кожною віссю. 

Ресурси вимог співвідносяться з наявними ресурсами проекту так: 

1) ситуація, коли обмеження проекту з ресурсів повністю задовольняють 

відповідні вимоги, існує резерв за всіма ресурсами (рис. 11а); 

2) ситуація, коли обмеження проекту з ресурсів повністю задовольняють 

відповідні вимоги, існує резерв за ресурсами, існує критичний ресурс (рис. 

11б). З точки зору теорії обмежень це – субоптимальне рішення.  

За необхідності подальшого удосконалення (наприклад, скорочення 

термінів чи вартості проекту)  за принципами теорії обмежень необхідно 

вирішити, яким чином максимально використати обмеження системи, а за 

неможливості, зняти обмеження, наприклад: 

− збільшити обсяг ресурсів проекту; 

− змінити ресурс проекту на аналог; 

− змінити обсяг ресурсу вимоги за результатами переговорів зі 

стейкхолдерами проекту. 
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Рисунок 10 – Ресурсні профілі вимог проекту (три вимоги) 

 

Вимоги, що пов’язані з критичним ресурсом, визначаються за формулою 

(13). Якщо після цього критичним стає інший ресурс проекту, алгоритм 

повторюється. 

3) ресурсів проекту не вистачає для виконання певних вимог (рис. 11в); 

4) ресурсів проекту не вистачає для виконання будь-яких вимог (рис. 

11г); 
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5) в проекті відсутні ресурси, необхідні для виконання вимог (рис. 11д); 

6) субоптимальне рішення з резервом (рис. 11е).  

 

а) б)

в) г)

д) е)
 

 

Рисунок 11 – Ресурси проекту та його обмеження: - потрібні ресурси; - 

наявні ресурси 

 

Отже, запропонований підхід на етапі ініціації проекту дозволяє 

визначити, чи достатньо ресурсів на виконання вимог проекту, та, за 

необхідності, отримати субоптимальне рішення з розподілу ресурсів, зокрема, 

за результатами реалізації стратегій роботи зі стейкхолдерами. 

Розроблений підхід також можна використовувати під час виконання 

процесів моніторингу та планування проекту. Обсяг вимог, який повинен бути 

виконаний за планом, визначається за наведеними вище рекомендаціями. 

Розвитком такої концепції планування та моніторингу виконання проекту 

може бути відстеження виконання не переліку вимог, а досягнення певної 

цінності для кожного стейкхолдера або проекту в цілому.  

Відстеження досягнення планової цінності проекту пропонується 

здійснювати через наступну низку показників: запланована цінність проекту, 

що за планом повинна бути досягнутою на момент звіту; фактична цінність 

проекту, що дійсно досягнуто на момент звіту, відхилення у досягненні 

цінності за розкладом PValEValSVal −=  та індекс досягнення цінності за 

розкладом 
PVal

EVal
SPIVal = . 

Для отримання вхідних даних (PVal, EVal)  необхідно використовувати 

інструменти для кількісної оцінки цінності виконання вимог з попередніх 

розділів. 
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Отже, можна отримати план досягнення цінності вимог стейкхолдерів 

проекту і відстежувати його виконання у часі. Так, на рисунку 12 показано, що 

у момент часу Т спостерігається випередження графіку досягнення цінності 

вимог у проекті. 

 

Час

Цінність

EVal PVal

SVal

TStart Finish  
 

Рисунок 12 – Моніторинг цінності проекту 

 

Процесну модель методу моніторингу досягнення цінності вимог у 

проекті показано на рисунку 13. 

Основні результати розділу опубліковано у працях  [4, 5, 8, 9, 18-32, 33-

35]. 

A1
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оцінювання 

цінності вимог

A2

Оцінювання 

вимог

A3

Побудова плану 

досягення 

цінності вимог

A4

Моніторинг 

фактичного 

досягення 
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Реєстр 

стейкхолдерів,

матриця 

відстеження 

вимог

Обраний метод

Визначені цінності вимог

PVal

Менеджер 

проекту, 

програмне 

забезпечення

EValM 

A5

Визначення Sval, 

SPIVal, прогноз

PVal, EVal

Прогноз 

досягнення 

цінності вимог 

проекту

 

Рисунок 13 – Процесна модель методу моніторингу досягнення цінності 

вимог у проекті 
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В четвертому розділі визначено місце запропонованого методологічного 

підходу в архітектурі процесів PMBOK Guide 6th Edition. Проведено 

функціональне моделювання процесів стейкхолдер-орієнтованого управління. 

Зокрема, визначено необхідні вихідні дані (входи процесів) та результати 

використання стейкхолдер-орієнтованого управління (виходи процесів). 

Проведено функціональне моделювання процесів ціннісно-орієнтованого 

управління. 

Надалі, визначено необхідні вихідні дані (входи процесів) та результати 

використання ціннісно-орієнтованого управління (виходи процесів). 

Вперше розроблено концептуальні та функціональні моделі сейкхолдер- 

та ціннісно-орієнтованого управління проектами та програмами регіонального 

розвитку, які, на відміну від існуючих, надають опис процесів методології 

стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого управління проектами та програмами, 

що дає змогу формалізувати та автоматизувати відповідні процеси. 

Визначено область використання та обмеження запропонованої 

методології, запропоновано інструменти визначення фінансових та часових 

витрат на впровадження відповідних підходів. 

Далі наведено декомпозицію процесу Стейкхолдер-орієнтоване 

управління (рис. 14) першого рівня та декомпозицію процесу Стейкхолдер- та 

ціннісно- орієнтоване управління (рис. 15) першого рівня. 

Процесні моделі декомпозовано до рівня, що дає змогу використовувати 

їх на практиці, для кожного процесу задано опис, входи, виходи, управління та 

механізми. 
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Рисунок 14 – Декомпозиція першого рівня моделі процесу Стейкхолдер-

орієнтоване управління в нотації IDEF0 
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Рисунок 15 – Декомпозиція першого рівня моделі процесу  

Стейкхолдер- та ціннісно- орієнтоване управління в нотації IDEF0 

 

Запропоновані методологічні підходи щодо стейкхолдер- та ціннісно-

орієнтованого проектного управління, можуть бути використаними для будь-

яких проектів, портфелів та програм. Але найбільш ефективними вони будуть 

для проектів (та програм/портфелів, складовими яких ці проекти є) з такими 

характеристиками (рис. 16): 

− багатостейкхолдерні проекти (А); 

− середньо- та довготривалі проекти (B); 

− проекти, для яких з високою ймовірністю вимоги стейкхолдерів 

можуть змінюватися (С); 

− проекти, для яких результати складно визначити в грошовій формі (D). 

Отже, найбільш ефективною методологія буде на пересіченні декількох 

множин. Типовою сферою використання запропонованої методології, на наш 

погляд, є проекти та програми територіального розвитку. 

 

A B

AB

C D
ABDABC

ABCD
BC AD

BCD ACD

CD

BDAC

 
 

Рисунок 16 – Області використання запропонованої методології 
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Вхідні дані для використання запропонованої методології отримуються з 

типової інформації та документації, що створюється на етапі планування 

проекту. 

Щодо обмежень використання запропонованих підходів відзначимо 

наступне: 

− необхідно враховувати співвідношення очікуваних результатів 

використання запропонованої методології та витрат на її впровадження. 

Для спрощення відповідних розрахунків у програмному середовищі 

MS Project  було створено два шаблони:  для стейкхолдер-орієнтованого 

підходу (рис. 17) та для ціннісно-орієнтованого підходу (рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 17 – Діаграма Ганта проекту з впровадження стейкхолдер-

орієнтованого підходу 

 

 
Рисунок 18  – Діаграма Ганта проекту з впровадження ціннісно-

орієнтованого управління 

 

Представлено відповідні шаблони проектів з переліком необхідних робіт. 

Визначивши тривалість та ресурси, необхідні для виконання робіт, можна 

отримати оцінку тривалості та вартості впровадження відповідного підходу для 

кожного певного випадку. 

− ще одним з обмежень є можливість встановлення зв’язків між 

окремими характеристиками робіт (вимог) проектів. Достовірність оцінки 

зв’язків може оцінюватися, зокрема, за допомогою методів проведення та 
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обробки експертного оцінювання. Відповідний приклад представлено в 

другому розділі дисертаційної роботи. 

− як було вказано вище, вхідною інформацією для використання 

запропонованих підходів є, здебільшого, проектна документація. Отже, для 

успішного впровадження методології необхідно, щоб для відповідних 

організацій, підприємств, органів місцевого самоврядування і т. і. було 

впроваджено проектно-орієнтоване управління. 

Основні результати розділу опубліковано у працях  [1, 2, 4, 5-9, 11-14, 39, 

42, 43]. 

В п’ятому розділі представлено результати впровадження 

запропонованої методології. Зокрема, результати дослідження використано під 

час реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 

2027 (стратегічна ціль 2 – Конкурентоспроможна економіка регіону (яка 

розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та глобальному 

просторі; завдання 2.1. Індустріально-технологічний розвиток економіки на 

інноваційних засадах; 2.1.1. Підтримка видів економічної діяльності, які 

характеризуються високим інноваційним потенціалом та зростаючою віддачею 

(зокрема, у сфері виробництва: ендопротезів з молібденового і титанового 

складів; електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та 

контрольної апаратури; проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; 

машин і устаткування для сільського та лісового господарства; двигунів та 

запчастин до гвинтокрилів); проект «Розробка та серійне виробництво 

турбореактивного двоконтурного двигуна АИ-28 (ТРДД АИ-28)» для 

перспективних модифікацій літаків. 

Розроблено інструментарій для використання методу моніторингу вимог 

для проектів, які плануються та виконуються за допомогою програмного 

забезпечення MS Project (рис. 19). 

 

 
Рисунок 19 – Таблиця «Вимоги» в MS Project 

За строками таблиці подано назви робіт проекту, за стовбцями – 

запланований обсяг вимог (PR), фактичний обсяг вимог (ER), фактичний обсяг 

ресурсів у грошовому вимірі, затрачений на виконання проекту на певний 

момент часу (AC), відхилення за розкладом з точки зору виконання вимог 
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стейкхолдерів проекту (SR), відхилення за вартістю з точки зору виконання 

вимог стейкхолдерів проекту (CR), індекс відхилення за розкладом з точки зору 

виконання вимог стейкхолдерів проекту (SPIR), індекс відхилення за вартістю з 

точки зору виконання вимог стейкхолдерів проекту (CPIR). Для двох останніх 

індексів передбачено індикатори, які дають змогу наочно контролювати, чи 

знаходиться показник у нормативних межах. 

Для кожного з 18 стейкходрерів проекту «Розробка та серійне 

виробництво турбореактивного двоконтурного двигуна АИ-28 (ТРДД АИ-28)» 

отримано наступні результати: 

− запланований обсяг вимог, який повинен бути виконаним на певний 

момент часу; 

− фактичний обсяг вимог, який виконано на певний момент часу за 

результатами моніторингу; 

− фактичний обсяг ресурсів у грошовому вимірі, затрачений на 

виконання проекту на певний момент часу за результатами моніторингу; 

− відхилення за розкладом з точки зору виконання вимог стейкхолдерів 

проекту; 

− індекс за розкладом з точки зору виконання вимог стейкхолдерів 

проекту. 

Загальні розрахунки за всіма стейкхолдерами проекту представлено на 

рисунку 20 – показано розрахований індекс за розкладом з точки зору 

виконання вимог стейкхолдерів проекту (строки матриці – номери робіт у ІСР 

проекту, стовбці – номери стейкхолдерів). 

 
Рисунок 20 – Результати моніторингу вимог стейкхолдерів проекту 

Середній показник задоволеності вимог стейкхолдерів на момент 

розрахунку (звіту за освоєним обсягом вимог) складає 47% 
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де SPIRi – індекс за розкладом з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів проекту для i-го стейкхолдера; 

n – кількість сейкхолдерів у проекті. 

Надалі необхідно вирішити наступну задачу – в умовах обмеженості 

ресурсів визначити обсяг фінансування наступних робіт проекту таким чином, 

щоб загальний ступінь задоволеності його стейкхолдерів був максимальним: 

  −





→

i i

sReiERiER

iPRiER

iERiER

maxSPIR
___

,     (28) 

де SPIR
___

–  середній показник задоволеності стейкхолдерів (індекс 

виконання вимог за розкладом); iER  – освоєний обсяг вимог після оптимізації; 


iER – освоєний обсяг вимог до оптимізації; iPR – плановий обсяг вимог; Res – 

обсяг ресурсів, що розподіляється. 

Аналогічну задачу можна вирішити для окремого стейкхолдера: 

  −





→

i i

sReiERiER

iPRiER

iERiER

maxSPIR j

.      (29) 

Де SPIR j – показник задоволеності j-го стейкхолдера (індекс виконання 

вимог за розкладом); iER  – освоєний обсяг вимог після оптимізації; 
iER – 

освоєний обсяг вимог до оптимізації; iPR – плановий обсяг вимог; Res – обсяг 

ресурсів, що розподіляється. 

Формули (28, 29) використовуються, коли є припущення, що фактичний 

обсяг ресурсів, спрямований на виконання вимог, дорівнюватиме плановому. У 

інших випадках необхідно ввести коректування, враховуючи співвідношення 

CPIR

ER
sRe = . 

Для проекту, що розглядається, було вирішено задачу (28). Отримані 

рекомендації щодо розподілу ресурсів  на наступні етапи проекту дозволили 

підвищити задоволеність стейкхолдерів проекту до 79 % (середній показник 

задоволеності вимог стейкхолдерів на момент розрахунку (звіту за освоєним 

обсягом вимог) склав 0,79). 
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Отже, запропонований інструментарій дозволяє в умовах обмежених 

ресурсів розподілити їх таким чином, щоб максимізувати задоволення 

зацікавлених сторін проекту.  

Надалі розроблено інструментарій для використання методу моніторингу 

вимог для проектів, які плануються та виконуються за допомогою програмного 

забезпечення MS Project (рис. 21). Для кожної роботи проекту розраховується 

відхилення у досягненні цінності за розкладом SVal та індекс досягнення 

цінності за розкладом SPIVal. Інтерпретація отриманих результатів 

здійснюється за допомогою таблиці 3. 

Розраховуються також відповідні показники за сумарними роботами 

(етапами проекту) і проекту в цілому. Так, наприклад, на момент проведення 

аналізу індекс досягнення цінності за розкладом для проекту склав 0,46, що 

свідчить про відставання у виконанні плану досягнення цінності вимог. 

 

Таблиця 3 – Інтерпретація результатів для методу моніторингу цінності вимог 
Показники 

виконання 

проекту 

SVal >0; 

SPIVal>1 

SVal =0; 

SPIVal=1 

SVal <0; 

SPIVal<1 

Стан виконання 

проекту 

випередження  плану 

досягнення цінності 

вимог 

(зелений індикатор) 

виконання плану 

досягнення цінності 

вимог 

(жовтий індикатор) 

відставання у виконанні 

плану досягнення 

цінності вимог 

(червоний індикатор) 

 

Індикатори на рисунку 21 вказують на «проблемні» роботи, за якими 

треба вжити корегувальні дії. 

 

 

Рисунок 21 – Результати програмного використання методу моніторингу 

цінності вимог 

 

В таблиці 4 наведено порівняльну характеристику можливостей MS 

Project з розробленим додатковим функціоналом та базової версії MS Project з 

іншими поширеними програмними засобами управління проектами. 
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Таблиця 4 – Порівняльний аналіз програмного забезпечення з управління 

проектами 

Інструменти моніторингу та 

контролю 

Microsoft 

Project 

з додатковим 

функціоналом 

Microsoft 

Project 
Primavera 

Spider 

Project 

Аналіз план / факт + + + + 

Професійна проектна статистика 

на базі промислового OLAP-

сервера 

+ + - - 

Автоматичний запит про стан 

роботи виконавців  
+ + + - 

Інформування про систему роботи 

топ-менджерів 
+ + + - 

Відстеження об'ємів + + - + 

Освоєний об'єм + + + + 

Освоєні вимоги (грошова форма) + - - - 

Моніторинг досягнення цінності  + - - - 

 

Основні результати розділу опубліковано у працях  [5, 6, 7, 8, 11, 14. 33]. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В роботі вирішено актуальну науково-прикладну проблему розробки 

науково-методологічного апарату стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого 

забезпечення підтримки прийняття рішень з ресурсного управління проектами і 

програмами. 

Визначено особливості портфелів, програм та проектів регіонального 

розвитку в розрізі стейкхолдер-орієнтованого підходу. 

Розроблено метод освоєних вимог проекту, розширено сферу його 

використання до рівня програм та портфелів проектів. 

Запропоновано метод оцінювання прогресу проекту за допомогою 

освоєного розкладу вимог. 

Запропоновано методологічний підхід до стейкхолдер-орієнтованого 

управління портфелями, програмами та проектами, який, за рахунок 

використання механізму співставлення ієрархічних структур 

проекту/програми/портфеля та вимог стейкхолдерів надає можливість 

використовувати розроблені раніше інструменти моніторингу вимог. 

Розроблено загальний підхід до оцінювання цінності вимог стейкхолдерів 

проектів та програм. 

Запропоновано фінансові моделі та методи оцінювання цінності вимог 

стейкхолдерів проектів та програм, зокрема, на основі визначення інвестиційної 

привабливості як інтегрального показника фінансових вимог зацікавлених 

сторін проектів; використання дискримінантного аналізу для оцінювання 

фінансових вимог зацікавлених сторін проектів; кластерного аналізу для 

визначення цінності фінансових вимог. 
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Визначено місце запропонованого методологічного підходу в архітектурі 

процесів PMBOK Guide 6th Edition. 

Проведено функціональне моделювання процесів стейкхолдер-

орієнтованого управління. Зокрема, визначено необхідні вихідні дані (входи 

процесів) та результати використання стейкхолдер-орієнтованого управління 

(виходи процесів).  

Проведено функціональне моделювання процесів ціннісно-орієнтованого 

управління. Зокрема, визначено необхідні вихідні дані (входи процесів) та 

результати використання ціннісно-орієнтованого управління (виходи процесів). 

Визначено область використання та обмеження запропонованої 

методології , запропоновано інструменти визначення фінансових та часових 

витрат на впровадження відповідних підходів. 

Запропоновано уніфіковані моделі та методи оцінювання цінності вимог 

стейкхолдерів проектів та програм. 

Розроблено метод оцінювання цінності вимог стейкхолдерів проекту за 

допомогою методів планування експерименту. 

Визначено концептуальний підхід до підтримки прийняття рішень з 

управління вимогами та цінністю в проектах. 

Розроблено програмні засоби моніторингу цінності як інструмент 

адаптації до змін у вимогах стейкхолдерів проектів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в створенні на основі 

розроблених методів та моделей інструментарію підтримки прийняття рішень з 

ресурсного та ціннісного управління проектами та програмами, який дозволяє 

більш ґрунтовно планувати проекти та програми, а також здійснювати більш 

ефективний моніторинг їх виконання. 

Результати досліджень упроваджено у діяльність таких підприємств і 

організацій, як ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології 

машинобудування»,  ДП «Івченко-Прогрес», Південний державний проектно-

конструкторський інститут авіаційної промисловості, Харківський 

національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. 
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проектами та програмами регіонального розвитку. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами. – Харківський 

національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, Харків, 

2021. 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема 

розробки науково-методологічного апарату стейкхолдер- та ціннісно-

орієнтованого забезпечення підтримки прийняття рішень з ресурсного 

управління проектами і програмами. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в створенні на основі 

розроблених методів та моделей інструментарію підтримки прийняття рішень з 

ресурсного та ціннісного управління проектами та програмами, який дозволяє 

більш ґрунтовно планувати проекти та програми, а також здійснювати більш 

ефективний моніторинг їх виконання. 

Ключові слова: стейкхолдер-орієнтоване управління, ціннісно-

орієнтоване управління, проект, програма, програма регіонального розвитку, 

ресурсне планування, моніторинг проектів та програм. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Гусева Ю.Ю. Методология стейкхолдер-ориентированного 

управления проектами и программами регионального развития. – На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.13.22 – управление проектами и программами. – Харьковский 

национальный университет городского хозяйства им. А. Н. Бекетова, Харьков, 

2021. 

В диссертационной работе решена актуальная научно-прикладная 

проблема разработки научно-методологического аппарата стейкхолдер- и 

ценностно-ориентированного обеспечения поддержки принятия решений по 

ресурсному управлению проектами и программами. 

Практическое значение полученных результатов заключается в создании 

на основе разработанных методов и моделей инструментария поддержки 

принятия решений по ресурсному и ценностному управлению проектами и 

программами, который позволяет более основательно планировать проекты и 

программы, а также осуществлять более эффективный мониторинг их 

выполнения. 

Ключевые слова: стейкхолдер-ориентированное управление, ценностно-

ориентированное управление, проект, программа, программа регионального 

развития, ресурсное планирование, мониторинг проектов и программ. 
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ABSTRACT 

 

Husieva Yu.Yu. Methodology of stakeholder-oriented management of 

regional development projects and programs. – Manuscript copyright. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of technical 

sciences on the specialty 05.13.22 – Project and program management. – 

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, 2021. 

In the dissertation work the actual scientific and applied problem of 

development of the scientific and methodological apparatus of a stakeholder- and 

value-oriented maintenance of decision support on resource management of projects 

and programs is solved.  

As a result of the work, the scientific and methodological bases of stakeholder- 

and value-oriented project and program management were developed: 

For the first time, a methodology for stakeholder- and value-oriented 

management of regional development projects and programs has been developed, 

which, unlike existing ones, takes into account mechanisms for planning and 

executing of projects and programs based on value and resource analysis and 

monitoring of project stakeholders, that increases the efficiency of decision-making 

on resource and value planning of projects and programs; 

For the first time, conceptual and functional models of stakeholder- and value-

oriented management of projects and programs of regional development have been 

developed, which, unlike the existing ones, describe the processes of stakeholder- and 

value-oriented management of projects and programs, which allows to formalize and 

automate processes. 

For the first time, a method of earned requirements has been developed, based 

on the comparison of hierarchical requirements and works structures, which, unlike 

existing ones, allows tracking the requirements of project stakeholders over time in 

accordance with the amount of resources actually spent, which will increase decision-

making efficiency for resource planning of projects and programs. 

For the first time, a method of value planning and monitoring of project and 

program requirements has been developed, based on comparing requirements and 

relevant value, which, unlike existing ones, allows tracking the requirements of 

project stakeholders over time according to the amount of value actually received by 

stakeholders, which gives opportunity to increase the efficiency of decision-making 

on resource and value planning of projects and programs. 

For the first time, a method of earned schedule of requirements has been 

developed, which, unlike the existing ones, allows tracking the implementation of 

project stakeholders' requirements using time characteristics, which allows 

monitoring the implementation of requirements that are difficult to assess in cash. 

Improved methods for assessing the value of stakeholders’ requirements of 

projects and programs by developing mathematical models for assessing the value of 

financial and unified requirements, which allows to quantify the value of 
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requirements in the project and create an information base for value-oriented 

methodology. 

The method of classification of project stakeholders was further developed by 

adapting it to the level of portfolios and programs within the proposed methodology 

of stakeholder-oriented management, which allows its use at the level of portfolios 

and programs. 

The terminological knowledge base on the methodology of project and 

program management has been further developed by introducing basic and additional 

definitions from the theoretical foundations, models, methods and tools of 

stakeholder- and value-oriented project and program management, which allows 

more thorough project and programs planning, as well as more effective monitoring 

of their implementation. 

The practical significance of the obtained results is creating on the basis of the 

developed methods and models of decision support tools for resource and value 

management of projects and programs, which allows more thorough planning of 

projects and programs, as well as to carry out more effective monitoring of their 

implementation. 

The first section discusses the theoretical foundations of project and program 

stakeholder management. The purpose and objectives of the study are formulated. 

The second section identifies the features of portfolios, programs and projects 

of regional development in terms of stakeholder-oriented approach; method of earned 

project requirements is developed; method of assessing project progress using the 

earned schedule of requirements is proposed. A methodological approach to 

stakeholder-oriented portfolio, program and project management is proposed, which, 

through the use of a mechanism for comparing the hierarchical structures of the 

project / program / portfolio and stakeholder requirements, provides an opportunity to 

use previously developed requirements monitoring tools. 

The third section develops a general approach to assessing the value of 

stakeholder requirements for projects and programs. Financial and unified models 

and methods of valuing the requirements of stakeholders of projects and programs are 

proposed. Software tools for monitoring value have been developed as a tool for 

adapting to changes in the requirements of project stakeholders. 

The fourth section identifies the place of the proposed methodological 

approach in the process architecture of PMBOK Guide 6th Edition. Functional 

modeling of stakeholder and value-oriented management processes is carried out. The 

scope and limitations of the proposed methodology are defined, the tools for 

determining the financial and time costs for the implementation of appropriate 

approaches are proposed. 

The fifth section presents the results of the implementation of the proposed 

methodology. 

Key words: stakeholder-oriented management, value-oriented management, 

project, program, regional development program, resource planning, project and 

program monitoring. 
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