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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Більшість українських промислових підприємств, які
існують сьогодні, проектувались і створювались для функціонування в інших
умовах зовнішнього середовища, характерних для більш раннього періоду часу.
Періодично у зв’язку з науково-технічним прогресом, геополітичними
подіями, змінами в поведінці споживачів та інноваціями конкурентів підприємство
виявляється неспроможним до економічно ефективної діяльності у межах існуючих
структури й процесів.
Водночас, керуючись концепцією сталого розвитку, необхідно максимізувати
строк використання існуючих виробничих потужностей, якщо вони відповідають
екологічним і технічним вимогам.
Теоретичні й методичні основи управління проектами відображено в роботах
вітчизняних і зарубіжних дослідників: С. Д. Бушуєва, В. Н. Буркова,
І. В. Кононенка, К. В. Кошкіна, Ю. М. Теслі, В. А. Рача, Р. Арчібальда, С. Беркуна,
Р. Келінга, Ф. Бегьюлі, К. Грея, Е. Ларсона та ін.
Теоретичною основою дослідження в області управління змінами стали
роботи К. Левіна, Н. Балока, Д. Баттена, Дж. Коттера, Д. Надлера, М. Тушмана,
С. В. Рубцова, А. М. Вендрова, А. Н. Калашяна, В. В. Рєпіна та ін.
Із систематичної точки зору дослідників можна поділити на дві групи: перші
вивчають організаційні зміни як процес «трансформації», «реформування»,
«реінжинірингу» і т. д. Автори цієї групи: A. A. Бовін, Л. Є. Чередникова,
Є. Я. Якимова, Р. Н. Вепрова, О. В. Кожевіна, Е. М. Коротков, І. І. Мазур,
В. Д. Шапіро. Друга група консолідує методологічні проблеми управління змінами й
подолання опору персоналу організації. Особливий внесок зробили роботи
І. Адізеса, П. Друкера, С. Кові, Дж. Коттера, Д. Коена, К. Левіна та ін. Вітчизняні
дослідження цієї проблеми наведено в роботах Г. П. Зінченко, Н. В. Казковий,
Д. М. Калимулліна та ін.
Незважаючи на істотний внесок дослідників в методологію управління
проектами, а також в управління організаційними змінами, сьогодні українські
промислові підприємства мають потребу в детальному методологічному
забезпеченні з урахуванням особливостей і специфіки галузі.
Таким чином, актуальною науково-прикладною задачею є діагностика впливу
організаційних змін в проектах на бізнес-модель підприємства.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано в межах науково-дослідної роботи (НДР) на кафедрі менеджменту
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» за
держбюджетною темою «Методологічні основи управління розвитком підприємств
пріоритетних галузей через трансформацію бізнес-моделей» (ДР №0115U003327), а
також за держбюджетною темою «Методологія забезпечення життєздатності
проектів та програм при управлінні людськими ресурсами» (ДР № 0110U007311).
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є зменшення
впливу неповноти інформації відносно продукту проекту на планові витрати за
рахунок удосконалення процесу планування змісту.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:
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– провести аналітичний огляд існуючих моделей і методів управління змістом
проектів організаційних змін;
– розробити метод, який дасть змогу оцінити рівень впливу організаційних
змін на наявну бізнес-модель для планування робіт з інтеграції проекту та його
результатів в поточну діяльність підприємства;
– розробити модель життєвого циклу проекту організаційних змін для
формування попереднього опису змісту проекту в умовах відсутності заданої
методології;
– розробити метод, за допомогою якого можна спланувати управління змістом
проекту, якщо доступні засоби та рішення не забезпечують досягнення мети
проекту організаційних змін;
– розробити метод, який дасть змогу виявити об'єктивно-необхідні роботи з
метою підвищення точності планування проектних робіт та витрат;
– упровадити розроблені моделі та методи на промисловому підприємстві.
Об’єкт дослідження: процеси управління змістом проектів організаційних
змін.
Предмет дослідження: моделі й методи управління проектами організаційних
змін промислових підприємств України.
Методи дослідження. Методичною основою роботи є сучасні концепції і
методології управління проектами. З використанням статистичних методів виявлено
взаємозв’язок між організаційними змінами й бізнес-моделлю компанії. Метод
експертного оцінювання застосовувався при розробленні методу діагностики впливу
організаційних змін на бізнес-модель компанії, метод аналізу ієрархій – при
розробленні моделі життєвого циклу проекту організаційних змін. З використанням
системного підходу було розроблено метод підтримки розвитку інновацій.
Процесний підхід застосовувався для виявлення проблемних аспектів управління
ініціацією проекту.
Наукова новизна одержаних результатів
Уперше розроблено метод діагностики впливу організаційних змін на бізнесмодель, заснований на комплексуванні типології організаційних змін і методу
побудови бізнес-моделі, який на відміну від існуючих методів дає змогу виявити
роботи, необхідні для інтеграції проекту та його результатів в поточну діяльність,
що дозволяє зменшити вплив неповноти інформації відносно продукту проекту.
Удосконалено:
– модель життєвого циклу проекту організаційних змін шляхом використання
класифікацій і типологій організаційних змін у новій якості, а саме інструментів і
методів фаз життєвого циклу, що дає змогу сформувати попередній опис змісту
проекту;
– метод підтримки інновацій, який дає змогу спланувати управління змістом
проекту для випадків, коли реалізація проекту організаційних змін неможлива
існуючими засобами і необхідно розробити нове рішення.
Набув подальшого розвитку метод прийняття рішень в управлінні змістом
проекту, який дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою
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перевірки узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою
чергу підвищує точність планування проектних робіт та витрат.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати
дослідження було впроваджено під час реалізації проектів організаційних змін на
підприємстві ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Кривого
Рогу. Результати дисертації також упроваджено в навчальний процес у дисциплінах
«Організація та управління виробництвом» і «Управління учасниками проекту», що
викладаються на кафедрі менеджменту Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків.
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, висновки, пропозиції і
рекомендації отримано автором особисто. У публікаціях, які написано в
співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в такому: дослідження стану
української промисловості, а також ідентифікація факторів, які зменшують обсяги
виробництва й збільшують показники забруднення навколишнього середовища [1];
аналіз існуючих інструментів в області бізнес-моделей, а також запропоновано
доповнити процес ініціації проекту елементом побудови бізнес-моделі [6];
розроблення методу прийняття рішень в управлінні змістом проекту [7]; аналіз
існуючого методологічного забезпечення до поняття «бізнес-модель» [8, 9].
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційних досліджень
доповідалися й обговорювалися на семи науково-технічних конференціях, а саме:
Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в
машинобудуванні ІКТМ-2013» (м. Харків, 2013 р., 2014 р.); International Scientific
Conference «Economics and Management-2015» (м. Каунас, Литва, 2015 р.); VII
Міжнародна науково-практична конференція «Інтегроване стратегічне управління,
управління портфелями, програмами, проектами» (смт. Славське, Львівська обл.,
2016 р.); XIII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку
суспільства» (м. Київ, 2016 р.); 7th International conference «Entrepreneurship Teaching,
Research and Practice in Global Environment – Building Bridges”» (м. Помор’є,
Болгарія, 2016 р.); XIV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
інформаційні технології в економіці і управління підприємствами, програмами та
проектами» (м. Одеса, 2016 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 13
наукових роботах: 6 статей у фахових виданнях України з технічних наук, 1 стаття у
закордонному виданні (5 статей входять до міжнародних наукометричних баз), 5 тез
доповідей на міжнародних наукових конференціях.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота містить анотацію, вступ,
чотири розділи, висновки й додатки. Загальний обсяг дисертації складає 195
сторінок, у тому числі 30 рисунків за текстом (з них 1 рисунок на 1 окремій
сторінці), 22 таблиці за текстом (з них 5 таблиць на 5 окремих сторінках), анотація
на 12 сторінках, список зі 141 найменування літературних джерел на 17 окремих
сторінках, 11 додатків на 36 сторінках.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Вступ дисертаційної роботи містить: обґрунтування актуальності теми й
наукових завдань; інформацію про зв’язок з науковими програмами; мету й
завдання дослідження; характеристику наукової новизни й практичного значення
одержаних результатів, а також особистий внесок здобувача; дані про реалізацію,
апробацію і публікацію результатів та їх упровадження.
У першому розділі розглянуто сучасний стан, відміні особливості й проблеми
промислових підприємств України. Промисловість є пріоритетною галуззю для
держави, оскільки саме ця область діяльності дає змогу досягати високих
економічних показників, підвищує конкурентоспроможність, забезпечує всі галузі
народного господарства технічними засобами й новими матеріалами.
Вплив зовнішнього середовища, який є властивим для сучасної економіки,
призводить підприємства до деяких проблем, а саме: неповне завантаження
виробничих потужностей; обмеженість ресурсів; слабка організаційна структура;
невідповідність продукції сучасним вимогам ринку; невідповідність діяльності
сучасним вимогам суспільства з огляду на екологію та корпоративну
відповідальність. Ці чинники негативно відбиваються на рівні розвитку,
ефективності й керованості промислових підприємств.
Методи управління проектами дають змогу уникнути недотримання термінів
виконання робіт, перевищення планового фінансування, браку ресурсів,
невідповідності якості продукту проекту і т. д. Для промислових підприємств
управління проектами можна розглядати як спосіб підвищення ефективності їх
функціонування, раціонального використання обмежених ресурсів (як матеріальних,
так і людських) і оптимізації показників фінансово-господарської діяльності.
В ході дослідження було встановлено, що сьогодні 95 % промислового
виробництва становлять підприємства 3-го й 4-го технологічних укладів, які
експлуатують зношене й морально застаріле обладнання, яке не відповідає сучасним
технологіям та екологічним вимогам, що відображається на обсягах викидів
шкідливих речовин.
Зроблено висновок, що промислові підприємства потребують організаційних
змін у технічному комплексі (інфраструктурі), тобто необхідне методологічне
забезпечення, що дає змогу продовжити здатність генерувати цінність для
підприємств 3-го й 4-го технологічних укладів шляхом змінення нематеріальних
характеристик бізнесу.
Результати дослідження опубліковано в роботах [1, 8, 9].
У другому розділі було висунуто таку гіпотезу: організаційні зміни є
невід'ємним елементом життєвого циклу компанії, яка прагне циклічної форми
діяльності; розташування організаційних змін на «карті» життєвого циклу виявлено
неявно.
Тепер розглянемо життєвий цикл компанії не як послідовне змінення етапів
створення → зростання → зрілість → занепад, а як багатовимірний простір з
нескінченно мірною кількістю точок на ньому. Під точками будемо розуміти різні
процеси і явища, які відбуваються в компанії, у тому числі й організаційні зміни.
Зауважимо, що бізнес-модель не є точкою, її також має бути сформовано на
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початковому етапі створення компанії і вона має проходити протягом всього
життєвого циклу.
Визначимо життєвий цикл компанії так:
LC :  R n , n  3,
де R – багатовимірний простір.
X – множина процесів усередині організації:
X : х1 , х 2 ,...,х i , i  1, n; Х  R n .
Організаційні зміни позначимо як xoch : xoch ∈ X.
Визначимо бізнес-модель так:
ВМ = f: X → Y.
Y : {y1 , y 2 , y3 , y 4 , y5 , y6 ,},
де Y – множина рішень; у1 – пропозиція споживчої цінності; у2 – сегмент ринку; у3
– структура ланцюжка створення цінності; у4 – модель отримання доходів і
прибутку; у5 – конкурента стратегія; у6 – стратегія зростання.
Як параметри ефективності організації розглянемо прибуток, ефективність
використання факторів виробництва.
Функція прибутку має вигляд
(Q)  pQ - TC(Q),
(1)
де p – ціна товару; Q – обсяг виробництва; TС(Q) – загальні витрати.
Граничні витрати MC(Q) – приріст загальних витрат при збільшенні випуску
на одиницю – обчислюються за формулою
TC
(2)
MC(Q) 
.
Q
Граничний прибуток MN(Q) відображає приріст сукупного прибутку при
зміненні обсягу виробництва на одиницю.
Якщо MN Q > 0, то функція сукупного прибутку зростає і додаткове
виробництво може збільшити сукупний прибуток.
Якщо MN(Q) < 0, то функція сукупного прибутку зменшується і додаткове
виробництво зменшить сукупний прибуток.
Якщо MN Q = 0, то значення сукупного прибутку є максимальним.
Необхідною умовою максимізації прибутку є рівність
d
dTC
(3)
P.
dQ
dQ
Оскільки в точці оптимуму похідна прибутку дорівнює нулю, то
P  MC(Q).
(4)
Достатня умова визначається від'ємним значенням другої похідної функції
прибутку:
d 2
d 2 TC
(5)

 0.
dQ 2
dQ 2
Достатня умова виконується, якщо граничні витрати збільшуються.
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Іншими словами, якщо  t (Q)  0, то в компанії можуть застосовувати
організаційні зміни x och :
x och   t (Q)  0
(6)
Згідно з означенням y4 – модель отримання доходів і прибутку – це схема
того, як генерується дохід, структура собівартості і планований прибуток.
Модель отримання доходів і прибутку можна записати в такому вигляді:
y 4  f( t (Q)).
(7)
У такому разі
y 4  х och .
(8)
Ефективність використання факторів виробництва – основних фондів і праці –
запишемо у вигляді виробничої функції Кобба – Дугласа:
(9)
Q  AL К ,
де К – вартість виробничого капіталу; L – кількість трудовитрат; А – технологічний
коефіцієнт;  – коефіцієнт еластичності праці, 0 <  <1;  – коефіцієнт
еластичності капіталу, 0 <  <1.
Гранична продуктивність праці MQ L відображає, скільки додаткових одиниць
продукції дає додаткова одиниця затраченої праці. Її можна знайти за формулою
dQ d(AL К  )
(10)
MQ L 

 АL -1К  .
dL
dL
Визначимо другу похідну:
d 2Q
 А(  1)L - 2 К  .
(11)
2
dL
Оскільки (α − 1) < 0, то
d 2Q
 0.
(12)
dL2
Друга похідна є від’ємною, отже, гранична продуктивність зменшується зі
зростанням трудовитрат.
Аналогічно можна розрахувати граничну фондовіддачу. Гранична
фондовіддача MQ k знаходиться як похідна обсягу виробленого продукту Q за
величиною витраченого капіталу K:
dQ d(AL K  )
(13)
MQ K 

 ALK  -1;
dK
dK
d 2Q
 AL(  1)К   2 ;
(14)
2
dK
d 2Q
 0.
(15)
dK 2
Друга похідна є від’ємною, отже, гранична фондовіддача зменшується зі
зростанням виробничого капіталу.
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Іншими словами, якщо MQ K < 0або MQ L < 0, то в компанії можуть настати
організаційні зміни xoch :
x och  MQ K  0;
(16)
x och  MQ L  0.
(17)
Оскільки оптимальне використання факторів виробництва спрямовано на
максимальне задоволення потреб покупця, то зміни в різних параметрах будуть
відображатися на пропозиції споживчої цінності:
у1  f(MQK , MQ L ).
(18)
У такому разі
y1  х och .
(19)
n
Таким чином, на багатовимірному просторі ℝ в момент часу t знайдеться
хоча б одна точка перетину організаційних змін та бізнес-моделі f: X → Y.
Для оцінювання рівня впливу організаційних змін на бізнес-модель
пропонується застосовувати коефіцієнт кореляції Спірмена:
6 d 2
 1
,
(20)
n(n 2  1)
де d – різниця між рангами за двома змінними; n – кількість ранжируваних ознак;
   1;1.
За заданою гіпотезою, організаційні зміни можуть впливати на бізнес-модель
компанії, що може привести до непередбачених подальших сценаріїв її
функціонування.
Для діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель компанії
пропонується метод, у якому поєднано типологію організаційних змін Р. Дафта й
метод побудови бізнес-мотелі В. Котельнікова (рис. 1).

Рисунок 1 – Метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель
компанії
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Розроблений метод складається з таких етапів.
Крок 1. Визначити тип організаційних змін, що впливають на бізнес-модель:
технологічні зміни; зміни продукту або послуги; зміни стратегії і структури; зміни
культури. Для цього застосовують типологію організаційних змін Р. Дафта.
Крок 2. Визначити, на який компонент бізнес-моделі впливають організаційні
зміни: структура ланцюжка створення цінності; сегмент ринку; конкурентні
стратегії; пропозиція цінності; модель створення прибутку; стратегії зростання. Для
цього за допомогою методу експертних оцінок встановлюють ранґи ознак
організаційних змін та бізнес-моделі. Після чого розраховують коефіцієнт ранґової
кореляції Спірмена.
Крок 3. Визначити, як управляти змінами в бізнес-моделі. Для цього на
підставі отриманих на попередньому кроці компонентів, формують подальший
сценарій управління змінами в бізнес-моделі.
Крок 4. Прийняти рішення про авторизацію проекту.
Після оцінювання рівня впливу організаційних змін на бізнес-модель проект
організаційних змін пропонується доповнити задачею оптимізації, яка зводиться до
цільової функції максимізації сталого розвитку підприємства:
n E 
F   k k  max,
(21)
k 1 x k
де  k – індекс впливу організаційних змін на бізнес-модель; x k – витрати на
проведення організаційних змін; Е к – ефект від організаційних змін.
m

Ек   Kii .

(22)

i 1

Тут K i – коефіцієнт динаміки i-го показника ефективності організаційних змін;
μi – питома вага, значимість i-го показника ефективності.
a i'
 , якщо ефективніс ть характеризу є зростання показників ;
a
i   i
(23)
a
 i , якщо ефективніс ть ххарактер зує спад показників ,
a '
 i
де ai – фактичне значення i-го показника ефективності організації; a′i – планове
значення i-го показника ефективності організації після здійснення проекту
організаційних змін.
З теоретичного дослідження питання управління проектами організаційних
змін випливає, що управління може здійснюватися за різними науковими підходами:
процесними, системними, ситуаційними та ін. Однак найбільш ефективним і
поширеним є проектний підхід. Тому виникла необхідність у детальному й
конкретизованому методологічному забезпеченні, яке на цей момент має характер
становлення.
Для вирішення цього питання було вдосконалено модель життєвого циклу
проекту організаційних змін шляхом використання класифікацій і типологій
організаційних змін у новій якості, а саме інструментів і методів фаз життєвого
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циклу, що дає змогу сформувати попередній опис змісту проекту (на рис. 2
курсивом позначені нові елементи моделі життєвого циклу проекту).
Проблема, що
спонукає до
Входи
організаційних
змін

Фази

0. Концепція

«Згода» про
виконання проекту
організаційних
змін;
команда проекту

Устав проекту;
попередній опис
змісту проекту;
бізнес-модель
компанії

Нова бізнесмодель;
попередній опис
змісту проекту

1. Ініціація

2. Діагностика
впливу
організаційних змін
на бізнес-модель

3. Розроблення

Інструменти й методи

«Згода» про
виконання
Устав проекту;
проекту
Виходи
попередній опис
організаційних
змісту проекту
змін;
команда проекту
Збір даних про
Підходи й
проблему;
методики
аналіз впливу
організаційних
проблеми на
змін;
внутрішню й
моделі
зовнішню
організаційних
середу;
змін; класифікації
будування
організаційних
моделі «як є»;
змін;
будування
типології
моделі «як
організаційних
повинно бути»;
змін;
пошук
ІСУП;
альтернативних експертна оцінка
рішень

Модифікована
бізнес-модель

Визначити тип
організаційних змін,
що впливають на
бізнес-модель;
визначити, на який
компонент бізнесмоделі впливають
організаційні зміни;
визначити, як
управляти змінами
в бізнес-моделі.;
прийняти рішення
про авторизацію
проекту

План управління
проектом
організаційних змін;
план управління
змінами в бізнесмоделі
Зміст;
ієрархічна
структура робіт;
розклад;
вартість;
якість;
удосконалення
процесів;
забезпечення
персоналом;
комунікації;
ризики;
постачання

План управління
План
проектом
управління
організаційних змін;
проектом;
план управління
продукт
змінами в бізнеспроекту
моделі
4. Реалізація

5. Закриття

Результати
поставки

Остаточний
продукт
або послуга

Методології
управління
проектами;
ІСУП

Методології
управління
проектами;
ІСУП;
експертна
оцінка

Рисунок 2 – Модель життєвого циклу проекту організаційних змін
Задача вибору моделі реалізації проекту організаційних змін розв’язується з
допомогою методу аналізу ієрархій. Так, постановку задачі для другої фази
сформовано таким чином: з множини відомих моделей організаційних змін вибрати
ту, що забезпечить найкращі оцінки відповідно до методу аналізу ієрархій.
Мета задачі: прийняти рішення відносно моделі реалізації проекту
організаційних змін.
Критерії вибору: 1) рівень відповідності моделі до типу змін; 2) рівень опору
персоналу; 3) час реалізації проекту за вибраною моделлю; 4) кількісна потреба
залучення команди проекту; 5) складність моделі.
Як альтернативи вибору пропонуються: 1) «Триступенева модель змін» –
К. Левін; 2) «Модель успішного проведення організаційних змін» – Л. Грейнер;
3) «Фази запланованих змін» – Р. Баллок і Д. Баттен; 4) «Модель узгодження» –
Д. Надлер і М. Тушман; 5) «Теорія Е і теорія О» – М. Бір і Н. Норіа; 6) «Вісім кроків
до змін Вашої організації» – Д. Коттер; 7) «Модель ADKAR» – Д. Хайят;
8) «Управління переходом – фазова модель» – У. Бриджес.
Далі згідно з методом аналізу ієрархій визначаються пріоритети усіх
елементів ієрархії. Для цього застосовується метод попарних порівнянь:
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а 12
... а 1n 
 1


1
.... а 2 n 
1/a 12
(24)
А
,
...
...
... ... 


1/a
1
/
а
...
1
 1n

2n
де А – матриця попарних порівнянь; aij – довільний елемент матриці А, який
відображає, у скільки разів вага об’єкта Аі більше за вагу об’єкта Аj.
Наступний крок полягає в обчисленні вектора пріоритетів за цією матрицею
А. Для цього потрібно обчислити множину власних векторів матриці, а потім
нормалізувати результат, одержуючи тим самим вектор пріоритетів.
Спочатку знайдемо геометричне середнє в кожному рядку матриці А за
формулою:

аi  n

n

 a ik ,

(25)

k 1

де аі – рядок матриці А; n – кількість елементів рядка матриці А.
Отриманий за формулою (25) стовпець нормалізуємо, шляхом ділення
кожного числа аі на суму А усіх чисел стовпця. Унаслідок цього отримаємо
значення компонент вектора пріоритетів:
a
х i  i , i  1, n;
(26)
A
n

A  ai.

(27)

i 1

Далі знаходимо індекс узгодженості за формулою

n
ИС  max
,
(28)
n 1
де  max – максимальне власне значення матриці А.
Показник відношення узгодженості (ОС) характеризує узгодженість безлічі
суб'єктивних оцінок, отриманих способом попарного порівняння й наведених у
вигляді відношення переваги порівнюваних властивостей:
ИС
(29)
ОС 
,
СИ
де СИ – випадкова узгодженість експертних оцінок матриці розмірністю n (табличне
значення). Прийнятне значення ОС ≤ 0,1.
При цьому функція доходу матиме вигляд I  f(t) , а функція витрат C  (t) ,
які визначено на часовому відрізку життєвого циклу проекту, t  0, T .
Ефективність життєвого циклу проекту можна розрахувати, як різницю між
доходом і витратами за весь період життєвого циклу:

E LC 

tk

T

ti

0

 f(t)dt -  (t)dt ; t i , t k  Т

(30)

Одним із факторів передового й сталого становища компанії є життєздатна
бізнес-модель. Бізнес-модель можна розглядати як апарат відображення відмінності
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однієї компанії від іншої, а також як доступний підхід до подання проекту
інвесторам. Однак водночас цього поняття немає в методологічному забезпеченні з
управління проектами, тобто ці два аспекти функціонування існують паралельно. На
першому кроці знаходять бізнес-модель, у межах якої буде реалізовано проект, а
потім застосовують групи процесів управління. Відтак управління буде побудовано
таким чином, щоб відповідати прийнятій бізнес-моделі. Для того щоб бізнес-модель
була частиною проекту, а не вхідним параметром, доцільно будувати її під час
ініціації проекту, тобто після отримання Статуту проекту й попереднього опису
змісту, тому що саме ці документи авторизують проект. Така послідовність дій
допоможе отримати життєздатну бізнес-модель як частину проекту. Тоді групу
процесу ініціації проекту можна доповнити елементом побудови бізнес-моделі.
Якщо спиратися на стандарт управління проектами PMBoK, то модель групи
процесів ініціації матиме такий вигляд, як показано на рис. 3.

Рисунок 3 – Модель ініціації проекту
Результати дослідження опубліковано у фаховому виданні [3, 5, 6, 11, 12].
У третьому розділі розглядалися проекти організаційних змін в яких доступні
засоби та рішення не забезпечують досягнення мети проекту, тобто підприємство
не має можливості застосовувати «готове рішення», а потребує радикально нового /
інноваційного розв’язання проблеми. Було встановлено, що відсутність прозорого й
повного законодавчого регулювання, зменшення кількості НДДКР і дослідників,
неефективність інвестованих коштів, нерозвиненість організацій, спрямованих на
акселерацію високих технологій, розбалансованість екосистеми та інші чинники
чинять опір існуючої моделі розвитку інновацій.
Для того щоб зменшити вплив перелічених недоліків, розроблено метод
підтримки інновацій (рис. 4).
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Рисунок 4 – Метод підтримки інновацій
Перший крок: створення нормативно-правої бази, на основі якої може
існувати інноваційна екосистема. Для вдосконалення існуючого законодавства й
усунення недоліків, необхідно співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами з
метою різнобічної ідентифікації проблематики й виявлення релевантних рішень.
Паралельним етапом має виступати міжнародне співробітництво. Запозичення
досвіду країн, які мають високу компетенцію у питанні становлення й розвитку
високих технологій допоможе у створенні як прозорого й відповідного
законодавства, так і наступних етапів функціонування інноваційного розвитку
держави. Крім цього, отримають розвиток міжнародні комунікації.
Другий крок: колаборація дослідного й підприємницького середовища. Цей
етап розглянемо з двох сторін. Основою будь-якого інноваційного рішення є
безпосередньо ідея, витоки якої знаходяться або в НДДКР, університетах, або ж
виходять від незалежних осіб, а ось для реалізації ідеї необхідні знання в різних
областях, якими підприємець може не володіти. Саме спільна робота дослідників
різної середи допоможе максимально професійно підійти до реалізації проекту.
З іншого боку, наявності ідеї і знань недостатньо, тому що вже на ранніх
етапах реалізації проекту виникне необхідність у консорціумі, до якого потрібно
залучити учасників з необхідними компетенціями. Таким чином, отримаємо ядро із
зацікавлених сторін, що фактично є носіями компетенцій, яких немає у замовника
проекту, але які є необхідними для реалізації.
Виходом перших двох етапів є ідея або ідея, для реалізації якої створено
проектну команду. І в першому, і в другому випадку ідея повинна отримати свій
розвиток. Подальший сценарій може мати кілька варіацій.
Третій крок. У першому випадку команда проекту може вдатися виключно до
пошуку інвестицій, і в разі отримання фінансування перейти самостійно до
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наступного етапу. Другий сценарій – звернутися по допомогу менторів з метою
отримання професійної підтримки. Третій сценарій – помістити ідею проекту в
акселератор / інкубатор, отримати знання, створити й перевірити свою бізнесмодель, спробувати залучити інвестора й т. д. Описані сценарії можуть існувати як
кожен окремо, так і комплексно, але виходом третього етапу має бути сформована
бізнес-модель.
Четвертий крок. Перейти до етапів життєвого циклу стартап-проекту (пошук –
розвиток – зростання), комбінуючи цей процес зі своєчасним залученням інвестицій,
якщо в них є необхідність.
Запропонований метод підтримки інновацій дає змогу спланувати управління
змістом проекту для випадків, коли реалізація проекту організаційних змін
неможлива існуючими засобами і необхідно розробити нове рішення
Основна складність управління змістом проекту полягає в тому, що до проекту
мають бути включені усі роботи, які є необхідними для досягнення його мети. Окрім
того, одну й ту саму роботу можна виконати різними операціями. Тому необхідно
вирішити завдання вибору тих чи інших проектних робіт, а також варіантів їх
реалізації. Для вирішення цього завдання спрямовано метод прийняття рішення в
управлінні змістом проекту.
Уведемо такі позначення:
I  {1,...,m}– множина процесів управління змістом проекту;
S  {1,...,k}– множина варіантів реалізації проектних робіт;
J  {1,...,n} – повний перелік проектних робіт, що складають варіанти
реалізації проекту.
Нехай f i – коефіцієнт важливості і-ї роботи; c jt – сумарні витрати на
виконання j-ї роботи, що починається в момент часу t; c ' jt , c ' ' jt – обмеження зверху й
знизу (відповідно) на об’єм фінансування j-ї роботи в момент часу t; l ' jt , l ' ' jt –
обмеження зверху й знизу (відповідно) на тривалість виконання j-ї роботи; y s –
змінна вибору варіантів реалізації проектних робіт.
1, якщо реалізуєть ся s - й варіант реалізації проектних робіт;
ys  
s S
(31)
0
у
проти
лежно
му
випадку;

x jt – змінна вибору часу початку фінансування,

1, якщо фінансування j - ї роботи починаєтьс я в момент часу t;
x jt  
j J
(32)
0 - у проти лежному випадку,
Ураховуючи наведені змінні величини, завдання управління змістом проекту
можна формалізувати таким чином:
(33)
 f i  ys  max
iI

при обмеженнях

sS

 ys  1, i  I;

sS

(34)

14
ys 

 x jt  1, s  S, j  J.

(35)

tT

Таким чином було розроблено метод прийняття рішень в управлінні змістом
проекту, який дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою
перевірки узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою
чергу підвищує точність планування проектних робіт та витрат. Загальний вигляд
методу відображено на рис. 5.

Рисунок 5 – Загальний вигляд методу прийняття рішень в управлінні змістом
проекту
Проект організаційних змін може складатися з шести етапів: побудова моделі
життєвого циклу проекту, ініціація проекту, планування проекту, виконання
проекту, моніторинг та управління, завершення проекту (рис. 6).
У стандартах управління проектами життєвий цикл проекту подається у
вигляді початкової → проміжної → фінальної фаз. Запропонована модель життєвого
циклу проекту (рис. 7) є більш детальною, у ній конкретизовано входи, виходи,
інструменти й методи для кожної фази.
Етап ініціації проекту доповнено елементом побудови бізнес-моделі, що дає
змогу з одного боку, враховувати галузеві особливості, а з іншого – інтегрувати
бізнес-модель в план управління проектом. Окрім того, етап ініціації проекту
доповнено елементом оцінювання інноваційності проекту. Після ініціації проекту
пропонується застосовувати метод діагностики впливу організаційних змін на
існуючу бізнес-модель.
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Рисунок 6 – Крок 2. Узагальнення етапів проекту

Рисунок 7 – Крок 3. Побудова моделі життєвого циклу проекту організаційних змін
Результати дослідження опубліковано у фаховому виданні [2, 4, 7, 10, 13].
У четвертому розділі проводилась апробація і верифікація розроблених
методів. Метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель розглянуто
на прикладі ДП ХПЗ ім. Т. Г. Шевченка й на прикладі компанії СКМ з допомогою
ретроспективного аналізу з метою апробації методу.
З метою перевірки інструментальності та верифікації метод прийняття
рішення в управлінні змістом проекту розглянуто на прикладі переробної
промисловості за допомогою ситуаційного моделювання. Метод дав змогу провести
формалізацію проекту, побудувати модель життєвого циклу, розробити бізнес-
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модель підприємства з урахуванням нового продукту, виконати діагностику впливу
організаційних змін на існуючу бізнес-модель.
На фазі ініціації проекту вирішувалося завдання вибору моделі реалізації
проекту. Метод аналізу ієрархій показав, що модель «Фази запланованих змін» – є
найкращою альтернативою для проекту організаційних змін.
Для оцінювання рівня впливу організаційних змін на бізнес-модель
розраховано коефіцієнт кореляції Спірмена. Для цього було встановлено ранґи для
ознак організаційних змін і бізнес-моделі та виконано відповідні розрахунки,
фрагмент яких наведено нижче.
Кореляція ознак технологічних змін і структури ланцюга створення цінності:
d 32  1;4;1;16;1;4;1;1;1;16;  d 32  46;
6  46
3  1 
 0,72.
10(10 2  1)
Кореляція ознак технологічних змін і моделі отримання доходів і прибутку:
d 24  1;1;1;4;1;16;4;4;1;9;  d 24  42;
6  42
4  1 
 0,75.
10(10 2  1)
Кореляція ознак технологічних змін і стратегії зростання:
d 62  4;1;25;9;0;1;4;9;1;0;  d 62  54;
6  54
6  1 
 0,67.
10(10 2  1)
Кореляція ознак змін продукту й послуги та ознак стратегії зростання:
2
2
d12
 1;4;1;4;16;0;0;9;1;4;  d12
 40;
6  40
12  1 
 0,76.
10(10 2  1)
Отже, з методу діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель
випливає, що коефіцієнти ранґової кореляції Спірмена 3 , 4 , 6 , 12 – знаходяться в
критичному інтервалі [0,64; 0,79], що зі свого боку свідчить про те, що технологічні
зміни впливатимуть на такі компоненти бізнес-моделі: структура ланцюга створення
цінності, модель отримання доходів і прибутку, стратегія зростання; а зміни
продукту й послуги впливатимуть на стратегію зростання.
Далі визначалось, як управляти змінами в бізнес-моделі та їх оціночна
вартість. З досліджень випливає, що витрати на впровадження змін в структуру
ланцюга створення цінності складають 8,9% від вартості проекту, в модель
отримання доходів і прибутку – 2,1%, в стратегію зростання – 1,2%. Таки чином,
витрати на створення нової бізнес-моделі становлять 12,2% від загальної вартості
проекту, але при цьому кошторисна (запланована) стаття на непередбачені витрати
становить 6%. Таким чином, метод діагностики впливу організаційних змін на
бізнес-модель дав змогу виявити роботи, необхідні для інтеграції проекту та його
результатів в поточну діяльність, що дозволяє зменшити вплив неповноти
інформації відносно продукту проекту. Метод прийняття рішень в управлінні

17
змістом дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою
перевірки узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою
чергу підвищує точність планування проектних робіт та витрат.
ВИСНОВКИ
У дисертації поставлена й вирішена актуальна науково-прикладна задача
діагностики впливу організаційних змін в проектах на бізнес-модель підприємства.
1. Проведено аналітичний огляд існуючих моделей і методів управління
змістом проектів організаційних змін.
2. Розроблено метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель,
заснований на комплексуванні типології організаційних змін і методу побудови
бізнес-моделі, який на відміну від існуючих методів дає змогу виявити роботи,
необхідні для інтеграції проекту та його результатів в поточну діяльність, що
дозволяє зменшити вплив неповноти інформації відносно продукту проекту.
3. Розроблено модель життєвого циклу проекту організаційних змін шляхом
використання класифікацій і типологій організаційних змін у новій якості, а саме
інструментів і методів фаз життєвого циклу, що дає змогу сформувати попередній
опис змісту проекту в умовах відсутності заданої методології.
4. Розроблено метод підтримки інновацій, за допомогою якого можна
спланувати управління змістом проекту, якщо доступні засоби та рішення не
забезпечують досягнення мети проекту організаційних змін.
5. Розроблено метод прийняття рішень в управлінні змістом проекту, який
дозволяє ідентифікувати об’єктивно-необхідні роботи за допомогою перевірки
узгодженості проектних рішень з цільової бізнес-моделлю, що у свою чергу
підвищує точність планування проектних робіт та витрат.
6. Результати дослідження впроваджено на ПрАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат», а також у навчальному процесі Національного
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».
7. Запропоновані моделі й методи:
– дають точку опори в цілепокладанні проекту організаційних змін;
– ураховують специфіку галузі завдяки впровадженню бізнес-моделі;
– дають змогу впроваджувати інноваційні рішення на існуючих промислових
підприємствах;
– дають змогу виконувати діагностику впливу організаційних змін на існуючу
бізнес-модель;
– адаптують проектний підхід до управління організаційними змінами;
– зменшують вплив неповноти інформації відносно продукту проекту на
планові витрати.
8. Запропоновані моделі й методи може бути використано на промислових
підприємствах України. Подальші дослідження доцільно проводити в напрямку
розвитку методології управління організаційними змінами з допомогою проектного
підходу на різних етапах життєвого циклу компанії зі збереженням становлення до
бізнес-моделі.
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АНОТАЦІЯ
Ровінська Н. Ю. Моделі та методи управління змістом у проектах
організаційних змін промислових підприємств. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами. – Харківський
національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, МОН
України, Харків, 2017.
У дисертації поставлена й вирішена актуальна науково-прикладна задача
діагностика впливу організаційних змін в проектах на бізнес-модель підприємства.
Розроблено метод діагностики впливу організаційних змін на бізнес-модель
компанії, заснований на комплексуванні типології організаційних змін і методу
побудови бізнес-моделі. Запропоновано модель життєвого циклу проекту
організаційних змін з детальним і конкретизованим описом фаз, входів, виходів,
інструментів і методів. Розроблено метод підтримки інновацій, що дає змогу
спланувати управління змістом проекту для випадків, коли реалізація проекту
організаційних змін неможлива існуючими засобами і необхідно розробити нове
рішення. Розроблено метод прийняття рішення в управлінні змістом проекту.
Ключові слова: управління проектами, проекти організаційних змін,
управління змістом проекту, бізнес-модель, промислові підприємства.
АННОТАЦИЯ
Ровинская Н. Ю. Модели и методы управления содержанием в проектах
организационных изменений промышленных предприятий. – На правах
рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.22 – управление проектами и программами. – Харьковский
национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, МОН
Украины, Харьков, 2017.
В диссертации поставлена и решена актуальная научно-прикладная задача
диагностики влияния организационных изменений в проектах на бизнес-модель
предприятия.
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Впервые разработан метод диагностики воздействия организационных
изменений на бизнес-модель компании. Усовершенствована модель жизненного
цикла проекта организационных изменений. Усовершенствован метод поддержки
инноваций. Получил дальнейшее развитие метод принятия решений в управлении
содержанием проекта.
Ключевые слова: управление проектами; проекты организационных
изменений; управление содержанием проекта; бизнес-модель; промышленные
предприятия.
ABSTRACT
Rovinska N. Y. Models and methods of project scope management in project of
organizational changes at industrial enterprises. –Manuscript.
The thesis for the candidate degree of technical sciences, specialty 05.13.22 –
Projects and Programs Management. – O. M. Beketov National University of Urban
Economy in Kharkiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2017.
The thesis has solved the actual scientific and practical problem of diagnose the
impact of the organizational changes in project on business model of the company.
The purpose of the thesis is to reduce impact of information incompleteness of
relativity of project product on planned expenses improving process of planning scope.
To achieve the objective the next tasks should be solved:
– to make analytical review of existing models and methods of project scope
management in project of organizational changes;
– to develop the method which allows assaying of impact level of organization
changes on existing business model for planning of the work for integration of project and
its results in operation performance of the company;
– to develop model of project life cycle of organizational changes for forming
preliminary project scope statement in cases of absence of competent methodology;
– to develop of the method using which project scope management can be planed if
available tools and decision do not assure to achieve the objective of project of
organizational changes;
– to develop method which allows to detect of objectively necessary works with
purpose to increase the precision of the planning of the project works and costs;
– to integrate developed models and methods at industrial enterprises.
The object of research is processes of project scope management. The subject of
research is models and methods of project management of organizational changes at
industrial enterprises of Ukraine.
Methodical basis of research is modern concept and methodology of project
management. Expert evaluation method was used to develop the method to diagnose the
impact of the organizational changes on business model of the company. Analytic
hierarchy process was used to develop the model of project life cycle of organizational
changes. By using systems approach there was developed method of decision making.
Scientific novelty of research results:
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– for the first time there was developed method to diagnose the impact of the
organizational changes on business model of the company based on the complicated
typology of organization changes and method of business model building. In comparison
with previously known, the method allows revealing of activities which are necessary for
integration of project and its results into operation performance of the company and allows
reduction of information incompleteness influence on relativity of project product.
There was improved:
– the model of project life cycle of organizational changes by using classifications
and typologies of organizational changes in new property, namely instruments and
methods of life cycle phases. This decision allows generate a preliminary project scope
statement;
– the method of support for development of innovation which allows planning
project scope management for cases, when realization of project of organizational changes
is impossible by existing funds and developing of new decision is necessary.
Method of decision making in project scope management has received the further
development. Method allows identify of objectively necessary works by conform of
project decisions with target business model that allows increase the precision of the
planning of the project works and costs.
Results of research were implemented during realization of project of
organizational changes at the company PC "Central girnicho-zbagachuvalny kombinat".
Also results of research were implemented in study process of discipline "Organization
and production management" and "Management of project participants" which is studied
at management department in National aerospace university named after N. E. Zhukovsky
"KhAI".
Results of thesis research were reported and discussed at seven scientific and
technical conferences: National Scientific Conference "Integrated computer engineering
technology ICET-2013" (Kharkiv, 2013, 2014); International Scientific Conference
«Economic sand Management-2015» (Kaunas, Lithuania, 2015); VII International
Scientific Conference "Integrated strategic management, portfolio management, programs,
projects" (Slavske, Lviv region, 2016); XIII International Conference "Project
Management in the development of society" (Kyiv, 2016); 7thInternational conference
«Entrepreneurship Teaching, Research and Practice in Global Environment – Building
Bridges”» (Pomorie, Bulgaria, 2016); XIV International scientific and practical conference
"Modern information technologies in economics and business management, programs and
projects" ( Odessa, 2016).
Publications. The basic positions of thesis research published in 13 scientific
working: 6 papers in specialized editions of Ukraine by technical science, 1 paper in
foreign issue (5 papers include in international science metric base), 5 thesises of
international scientific conferences.
The results of research reduce the impact of information incompleteness of relativity
of project product on planned costs by improving process of planning scope.
Key words: project management; projects of organizational changes; project scope
management; business model; industrial enterprises.
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