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АНОТАЦІЯ 

 

Гусєва Ю.Ю. Методологія стейкхолдер-орієнтованого управління 

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. 

Проведений огляд існуючих моделей і методів аналізу управління 

вимогами стейкхолдерів в проектах і програмах дозволив зробити висновок 

про необхідність створення і впровадження технологій і інструментів для  

підтримки прийняття рішень з управління вимогами стейкхолдерів в умовах 

обмеженості ресурсів. 

Розглянуто проблеми стейкхолдер-орієнтованого та ціннісно-

орієнтованого управління проектами, програмами та портфелями. Проведено 

огляд існуючих підходів до визначення цінності в проектах, портфелях і 

програмах. 

Виявлено існування 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. Тому науково-прикладною 

проблемою дисертаційної роботи є науково-методологічного апарату 

стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого забезпечення підтримки прийняття 

рішень з ресурсного управління проектами і програмами. 
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В результаті виконання роботи розроблено науково-методологічні 

основи стейкхолдер- та ціннісно- орієнтованого управління проектами 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 

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 робот 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. 



4 
 

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. 

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. 

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 
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значення одержаних результатів, а також особистий внесок здобувача; дані 

про реалізацію, апробацію та публікацію результатів та їх впровадження. 

У першому розділі розглянуто теоретичні засади управління 

зацікавленими сторонами проектів та програм. 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. Проведено огляд існуючих підходів до визначення цінності в 

проектах, портфелях і програмах. Виявлено протиріччя між тенденцією 

збільшення акцентів управління проектами і програмами на управління 

вимогами і цінностями зацікавлених сторін і відсутністю науково-

обгрунтованого концептуального підходу до стейкхолдер-орієнтованого і 

ціннісно-орієнтованого управління. Сформульовано мету та завдання 

дослідження. 

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. 

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 

інструмент адаптації до змін у вимогах стейкхолдерів проектів. 
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В четвертому розділі визначено місце запропонованого 

методологічного підходу в архітектурі процесів PMBOK Guide 6th Edition . 

Проведено функціональне моделювання процесів стейкхолдер- та ціннісно-

орієнтованого управління. Визначено область використання та обмеження 

запропонованої методології, запропоновано інструменти визначення 

фінансових та часових витрат на впровадження відповідних підходів. 

В п’ятому розділі представлено результати впровадження 

запропонованої методології. 

Ключові слова: стейкхолдер-орієнтоване управління, ціннісно-

орієнтоване управління, проект, програма, програма регіонального розвитку, 

ресурсне планування, моніторинг проектів та програм. 
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ABSTRACT 

 

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

regional development projects and programs. – On the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

technical sciences on a specialty 05.13.22 – management of projects and programs. 

– 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. 
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A review of existing models and methods of analysis in the management of 

stakeholder requirements in projects and programs concluded that the need to 

create and implement technologies and tools to support decision-making on the 

management of stakeholder requirements in a resource-constrained environment 

existed. 

The problems of stakeholder-oriented and value-oriented management of 

projects, programs and portfolios are considered. An overview of existing 

approaches to determining value in projects, portfolios and programs is condacted. 

There is a contradiction between the tendency to increase the emphasis of 

project and program management on the management of requirements and values 

of stakeholders and the lack of a scientifically sound conceptual approach to 

stakeholder-oriented and value-oriented management. Therefore, the scientific and 

applied problem of the dissertation is the development of scientific and 

methodological apparatus of stakeholder- and value-oriented support for decision 

support of resource management of projects and programs. 

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

stakeholder- and value-oriented project and program management were developed, 

within the framework of which the following scientific results were obtained: 

1. 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 

implementing 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; 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 

requirements in the project and create an information base for value-oriented 

methodology. 

7. 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. 

8. 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 
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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 introduction of the dissertation contains: substantiation of the relevance 

of the topic and scientific tasks; information about the connection with scientific 

programs; the purpose and objectives of the study; characteristics of scientific 

novelty and practical significance of the obtained results, as well as the personal 

contribution of the applicant; data on the implementation, testing and publication 

of results and their implementation. 

The first section discusses the theoretical foundations of project and program 

stakeholder management. The study of approaches to the identification of 

stakeholder groups and project stakeholder tracking mechanisms noted that, 

although existing relevant standards and approaches are based on “best practices”, 

they contain only recommendations for the use of certain requirements, without a 

detailed description of methods and guidelines. regarding their adaptation to a 

particular industry. An overview of existing approaches to determining value in 

projects, portfolios and programs is conducted. Contradictions between the 

tendency to increase the emphasis of project and program management on the 

management of requirements and values of stakeholders and the lack of a 

scientifically sound conceptual approach to stakeholder-oriented and value-

oriented 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; 

developed a method of earned project requirements; proposed a method of 

assessing project progress using the earned schedule of requirements. A 

methodological approach to stakeholder-oriented portfolio, program and project 
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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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ВСТУП 

 

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, К.А. Мамонов, 

О.О. Конопліна, Є.В. Гавриленко. 

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.  
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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 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 
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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 

(стейкхолдерів). 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 багатомірного 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 
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багатомірного 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 до положень 

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 

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 робот проекту, який, на відміну 

від існуючих, дозволяє відстежувати виконання вимог зацікавлених сторін 

проекту у часі у відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів, що 
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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. 
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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 

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 



28 
 

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 

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 
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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 
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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. 

Окремі результати дослідження та розробки 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» 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ 

СТОРОНАМИ, ВИМОГАМИ ТА ЦІННІСТЮ 

ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 

 

 

1.1 Аналіз теоретичних аспектів та розвитку підходів до управління 

зацікавленими сторонами проектів та організацій 

 

1.1.1 Розвиток підходів до управління зацікавленими сторонами 

проектів та організацій 

Теорія зацікавлених сторін бере свій початок від роботи  Фрімена 

«Стратегічний менеджмент: концепція зацікавлених сторін» [49], в якій автор 

формулює нове поняття «зацікавлена сторона» (stakeholder, стейкхолдер). 

Фрімен пропонує гіпотезу, що організацію та її оточення може бути 

представлено як набір зацікавлених в її діяльності сторін, інтереси та вимоги 

яких повинні враховуватись менеджерами [50]. Надалі інтерес дослідників до 

цієї тематики тільки збільшувався, а, з початку 2000-х років, стейкхолдер-

менеджмент стає важливим компонентом саме  проектного менеджменту – 

з’являється наростаюча кількість досліджень, які вказують на стейкхолдер-

менеджмент як на фактор, який відіграє ключову роль успіху проекту [3, 51]. 

Відзначимо, що на той час більшість з організацій концентрувались 

переважно на виконанні проектів у строк та в рамках бюджету, а успішність 

проектів було пов’язано з трикутником обмежень строків, вартості та якості. 

Отже, з початку 2000-х років, дослідниками робиться висновок, що питанням 

потреб та очікувань стейкхолдерів у проектній діяльності  надалі треба 

приділяти більшу увагу [52]. При цьому, хоча ефективне виконання проекту 

та стейкхолдер-менеджмет визнається важливими цілями в організаціях, 

дослідження в галузі проектного управління практично не розглядають 
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питання, як саме стейкхолдери впливають на ці три обмеження (строки, 

вартість та якість) [53]. 

У літературі з питань проектного управління загальновідомим є факт, 

що для того, щоб зробити проект успішним, слід враховувати інтереси 

ключових (або навіть всіх) зацікавлених сторін [54].  У той же час наприкінці 

першого десятиріччя ХХI сторіччя серед недоліків досліджень щодо 

менеджменту зацікавлених сторін можна відокремити такі: існує дуже мало 

методів та інструментів для визначення зацікавлених сторін та їх інтересів; 

визначається необхідність більш глибокого вивчення проблеми 

взаємовідносин між зацікавленими сторонами та успіхом проекту; більшість 

досліджень пропонує процес управління стейкхолдерами  взагалі, без явного 

зв'язку з системою управління проектом [53-55].  

Зацікавлені сторони визначаються як «ті групи та особи, які можуть 

впливати на досягнення мети організації» або «вплинути на них» [56]. Саме 

це визначення згадується більшістю дослідників як основа. Фрімен також дає 

більш інструментальне визначення зацікавлених осіб як «тих груп, які є 

життєво важливими для виживання та успіху корпорації». Зацікавлені 

сторони мають внутрішню цінність [57], і вони знаходяться у взаємній 

залежності від організації [58, 59]. Це є основною причиною, чому більшість 

дослідників зазначили важливість ідентифікації зацікавлених сторін та їх 

стосунків [60-62].  

Теорія стейкхолдерів є управлінським підходом і рекомендує методи та 

практики, які складають філософію стейкхолдер-менеджменту [57]. Вона 

спрямована на опис, розуміння, аналіз та управління зацікавленими 

сторонами і вказує на основу для аналізу поведінкових аспектів управління 

зацікавленими сторонами. 

Теорія стейкхолдерів виходить з ідеї, що якщо організація може 

вплинути на зацікавлені сторони або групу, вона повинна мати справу з 

ними. При цьому дескриптивний підхід має на меті пояснити методи та 

способи управління зацікавленими сторонами; інструментальний підхід 

спрямований на вивчення впливу стейкхолдер-менеджменту на досягнення 
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організаційних цілей, а нормативний підхід спрямований на вирішення 

етичних та філософських основ управління [63]. Ці аспекти теорії 

стейкхолдерів  є взаємопов’язаними, а нормативна база теорії, що включає 

сучасну теорію прав власності, є фундаментальною.  

Динаміку розвитку підходів до управління зацікавленими сторонами 

організацій та проектів представлено в таблиці 1.1 (контекст дослідників). 

Таблиця 1.1 – Розвиток підходів до управління зацікавленими сторонами 

проектів та організацій (контекст дослідників) 

Рік Дослідник Підхід 

1982 Alexander 
and 
Buchholz 

Високий рівень відповідальності перед основними 
зацікавленими сторонами може призвести до зниження 
явних витрат [64]. 

1984 Freeman Організацію та її оточення може бути представлено як 
набір зацікавлених в її діяльності сторін, інтереси та 
вимоги яких повинні враховуватись менеджерами. Кроки 
стейкхолдер менеджменту (СM): ідентифікувати, 
планувати, взаємодіяти та оцінювати. 

1991 Savage  Категоризація зацікавлених сторін. Загальні типи: 
підтримуючий, змішаний, не підтримуючий і 
маргінальний. 

1995 Clarkson Виживання та успіх корпорації залежать від здатності її 
керівників створювати цінності для зацікавлених сторін  
[58]. 

1995 Donaldson 
and Preston 

Принципи та практику роботи с зацікавленими сторонами 
направлено на досягнення формальних цілей компанії  
[57]. 

1997 Mitchell et al. Пропонується типологія зацікавлених сторін, яка 
заснована на оцінюванні трьох атрибутів: влада, 
законність та терміновість. Класифікація зацікавлених 
сторін – типи: сплячий, домінуючий, остаточний, 
дискреційний, небезпечний, залежний, вимогливий  [59]. 

1999 Cleland Етапами роботи зі стейкхолдерами є визначення 
зацікавлених сторін та їх інтересів; оцінювання цих 
інтересів; спроба спрогнозувати майбутню поведінку 
зацікавлених сторін та її вплив на проект та команду 
проекту. Процеси СM: ідентифікувати, збирати 
інформацію, визначати місію, аналіз SWOT, визначити 
стратегію, прогнозувати поведінку, діяти [65]. 

2002 Karlsen Процеси СM: планування, ідентифікація, аналіз, 
комунікація, дії, подальші дії. Зовнішньо-орієнтована 
структура та гнучкі кроки для повторення попереднього 
етапу. 
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Продовження табл. 1.1 

2002 Turner and 

Veil 

Процеси СM: визначати успіх/інтереси/потреби, аналізувати, 

розробляти стратегію, контролювати зміни/задоволення. 

Цілісний процес ідентифікації, оцінка обізнаності, 

підтримки, впливу на розвиток бази знань зацікавлених 

сторін. 

2003 Mellahi and 

Wood 

Стейкхолдер-менеджмент є важливим методом підвищення 

вірогідності досягнення успіху на ринку [56]. 

2003 Fletcher Процес відображення очікувань зацікавлених сторін на 

основі ієрархії цінностей та ключових областей ефективності 

[66]. 

2005 Bourne Процеси СM: визначення зацікавлених сторін, визначення 

пріоритетів, стратегія залучення для розвитку відносин. Не 

відображаються взаємозв'язки зацікавлених сторін. 

2005 Bourne and 

Walker 

Інструмент візуалізації зацікавлених сторін Stakeholder Circle 

для безперервного процесу ідентифікації, визначення 

пріоритетів, розробки стратегії залучення для розвитку 

довгострокових відносин  [67]. 

2006 Sutterfield 

et al. 

Злиття стейкхолдер-менеджменту та процесу стратегічного 

управління забезпечує комплексну стратегію, яка допомагає 

менеджерам проектів одночасно керувати інтересами 

багатьох зацікавлених сторін. Ефективне спілкування є 

життєво важливим для менеджера проекту. Процеси СM: 

визначити місію проекту, аналіз SWOT, визначити 

зацікавлені сторони, визначити критерії/стратегію, вибрати 

стратегію СM, розподілити ресурси, впровадити, оцінити, 

отримати відгук  [68]. 

2008 Orlander 

and Landin 

Усі зацікавлені сторони повинні бути включені в систему 

управління якістю, особливо у частини, що стосується 

спілкування з клієнтами та вимірювання задоволеності 

клієнтів. Комунікація з зацікавленими сторонами повинна 

бути відкритою, надійною, кооперативною, шанобливою та 

інформативною  [61]. 

2009 Yang et al. Під час виконання проекту всі обов'язки та ролі повинні 

розглядатися як відповідь на очікування стейкхолдерів. 

Неефективне управління зацікавленими особами спричиняє 

затримки та перевищення витрат  [63]. 

2010 Frank 

Harris 

Різні інтереси зацікавлених сторін повинні бути визнані 

відповідальною структурою управління та знаходитись під 

постійним аудитом  [69]. 

З точки зору стандартів динаміку розвитку підходів до управління 

стейкхолдерами проектів наведено в таблицях 1.2-1.3. 
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Таблиця 1.2 – Розвиток підходів до управління зацікавленими сторонами 

проектів та організацій (контекст стандартів, PMI) 

Рік Стандарт Підхід 

2004 PMBOK Стандарт включає процес управління зацікавленими 

сторонами. Виявлення зацікавлених сторін та аналіз 

їх інтересів задані неявно [71]. 

2008 PMBOK Щоб забезпечити успіх проекту, управління 

впливом усіх зацікавлених сторін з точки зору  

відповідності проекту їх вимогам має здійснюватись 

постійно. Процеси СM: виявлення зацікавлених 

сторін, збирання потреб та управління очікуваннями 

зацікавлених сторін  [72]. 

2012 ISO 21500:2012 

Guidance on project 

management 

Для підвищення ймовірності успіху проекту, 

зацікавлені сторони проекту, в тому числі 

організація, в якій виконується проект, повинні бути 

досить докладно описані. Ролі та відповідальність 

зацікавлених сторін можуть визначатися в зв'язку з 

їх цілями проекту та організації [74]. 

2013 PMBOK Нова галузь знань – управління зацікавленими 

сторонами проекту. Процеси СM: ідентифікація, 

планування управлінням, управління залученням, 

контроль  [75]. 

2014 Business Analysis 

for Practitioners: A 

practice Guide 

PMI стандартизує термін «бізнес-аналіз» як 

критичну компетенцію проектного управління і з 

цього часу розглядає «управління вимогами» як 

компоненту бізнес аналізу [77]. 

2016 Requirements 

Management: A 

Practice Guide 

PMI видає окремий стандарт з управління вимогами 

– Requirements Management: A Practice Guide [79], 

який розглядається як елемент, що пов’язує PMBOK 

і Business Analysis for Practitioners: A practice Guide. 

2017 PMBOK Зміна акцентів з «управління» на «залучення» 

стейкхолдерів – відбулися зміни у назвах процесів: 

«Планування залучення стейкхолерів» (замість 

«Планування управління стейкхолдерами»), 

«Моніторинг залучення стейкхолерів» (замість 

«Контроль управління стейкхолдерами») [82]. 

 

Слід відокремити наявність двох шкіл теорії стейкхолдерів: перша 

школа зосереджена на управлінні зацікавленими сторонами, з метою 
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усунення їх негативного вплив на цілі проекту, і наполягає на тому, що успіх 

проекту залежить від усіх зацікавлених осіб [65]. 

Таблиця 1.3 – Розвиток підходів до управління зацікавленими сторонами 

проектів та організацій (контекст стандартів, інші) 

Рік Стандарт Підхід 

2001 P2M Цінність проекту визначається вигодою, яку надає 

продукт проекту при виконанні вимог, що містяться в 

місії проекту. Існує дві необхідні умови, які гарантують 

створення цінності проекту: практична здатність 

проектного менеджера виконати проект відповідно до 

плану; знаходження способу гармонізувати цінність 

проекту для всіх зацікавлених сторін через властивості 

продукту проекту [7070]. 

2009 PRINCE2 Визначення важливих зацікавлених сторін та відповіді на 

їх потреби можуть мати важливе значення для успіху 

проекту, особливо якщо зацікавлені сторони мають 

значний вплив на результати проекту. Основні 

зацікавлені сторони включатимуть: тих, що 

підтримують/протистоять проекту; тих, що можуть 

отримати/втратити в результаті проекту; тих, хто 

розглядають проект як загрозу/можливість [73]. 

2012 ISO 21500:2012 

Guidance on project 

management 

Для підвищення ймовірності успіху проекту, зацікавлені 

сторони проекту, в тому числі організація, в якій 

виконується проект, повинні бути досить докладно 

описані. Ролі та відповідальність зацікавлених сторін 

можуть визначатися в зв'язку з їх цілями проекту та 

організації [74]. 

2013 The Agile Extension 

to the BABOK® 

Guide 

Стандарт, який пов’язує гнучкі методології розробки 

програмного забезпечення і методи бізнес-аналізу [76]. 

2015 AA1000 

AccountAbility 

Stakeholder 

Engagement Standard 

Глобальний стандарт залучення зацікавлених сторін – 

оцінювання, розробка та впровадження інтегрованого 

підходу до участі зацікавлених сторін [78]. 

2017 PRINCE2®2017, 

PRINCE2Аgile© 

Фокус на залученні стейкхолдерів та співпраці з 

замовником; дозволяє масштабувати проект відповідно 

до вимог, залишаючи його гнучким [80]. 

2017 ISO 21505:2017 Стейкхолдер визначається як фізична особа, група або 

організація, що має інтерес, або на яку має вплив, або яка 

може вплинути на будь-який аспект проекту, програми 

або портфелю [81]. 
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Це означає, що якщо інтереси зацікавлених осіб не буде достатньо 

враховано, це може призвести до несподіваних проблем та невизначеності 

[60], і проекти можуть зазнати шкоди під впливом дій різних зацікавлених 

сторін. Використання цього підходу зумовлює наявність певних 

інструментів, які були розроблені для спрощення завдання очікувань 

зацікавлених сторін проекту та мінімізації їх негативних наслідків, зокрема, 

це модель влади/інтересів [63, 67], яка широко використовується для аналізу 

впливу зацікавлених сторін у проекті [72].  

Друга школа концентрується на людських стосунках в межах 

стейкхолдер-менеджменту, і наполягає на управлінні взаємодіями між 

різними сторонами. Ця ідея підкріплена теорією, що узгоджує проектний 

менеджмент з організаційної стратегією [83, 84]. Наприклад, в PMBOK 

підкреслюється, що проектний менеджмент – це  застосування знань, 

навичок, інструментів та методів для проектних заходів для задоволення 

потреб або очікувань зацікавлених сторін проекту. Тому проект та його 

зацікавлені сторони можна розглядати як мережу, в якій суб'єкти 

взаємодіють один з одним та обмінюються інформацією, ресурсами та 

результатами [60, 84].  

Окремо слід відзначити розвиток серії стандартів PMBOK, які за 

останні декілька видань пройшли шлях від неявного врахування інтересів 

зацікавлених сторін до окремої галузі знань (табл. 1.2). 

1.1.2 Управління відносинами із зацікавленими сторонами 

Проектні відносини – це взаємозв'язки між усіма зацікавленими 

сторонами проекту в різних контекстах [67].  При цьому час є визначальною 

рисою відносин – і  минуле, і майбутнє впливають на поточну поведінку у 

відносинах. Крім того, взаємодії лежать в основі досвіду та очікувань 

зацікавлених сторін. Кожний взаємозв'язок є унікальним за своїм змістом, 

динамікою, впливом на залучені сторони. Отже, мова йде не тільки про те, чи 



38 
 

пов'язані між собою зацікавлені сторони та проекти, а й про те, наскільки 

ефективно вони пов'язані [85]. 

Аналіз  літературних джерел показав, що існують численні типи 

проектних відносин. Зокрема, можна відокремити такі типи, як спонсорство, 

партнерство у власності, партнерство у сфері проектування, виконання та ін. 

[86]. Також існує множина підходів до класифікації характеристик проектних 

відносин. Наприклад, автори [87] сформулювали п'ять різних типів відносин 

між зацікавленими сторонами проекту з точки зору їх співпраці та 

інтеграційних характеристик: класичний ринок, третя сторона, відкритість та 

прямота, інтегрована команда та партнерство.  

Можна відокремити дві школи щодо вивчення проектних 

взаємовідносин. У рамках першої школі ефективне управління 

взаємовідносинами між проектом та його зацікавленими сторонами є 

важливим ключем до успіху проекту. Мета відносин пояснює ставлення та 

розуміння впливу зацікавлених сторін на цілі проекту. Кожна зацікавлена 

сторона, як правило, має власний інтерес до проекту, і це може спричинити 

різні пріоритети та конфлікти. Для успіху проекту важливо знати, як 

працювати в рамках культурного та політичного середовища організації, щоб 

як організація проекту, так і її співтовариство задовольняли свої потреби. 

Тому важливо будувати добрі відносини з зацікавленими сторонами, які 

визначаються як найбільш важливі для досягнення результатів. 

Для другої школи основоположним для всіх відносин між 

зацікавленими сторонами є цілісність, етика та довіра.  

Отже, можна узагальнити вищесказане таким чином: 

− організація/проект має відносини з великою кількістю стейкхолдерів, 

які складають їх оточення (зовнішнє і внутрішнє), та впливають на проектні 

рішення; 



39 
 

− теорія стейкхолдерів вивчає природу цих відносин: процеси та 

результати ресурсного обміну для організації/проекту та їх стейкхолдерів; 

− інтереси усіх стейкхолдерів потенційно можуть бути прийняті до 

уваги та задоволені; 

− теорія акцентує управлінські рішення. 

1.1.3 Аналіз стандартів в галузі проектного менеджменту стосовно 

напряму управління зацікавленими сторонами проектів та програм 

Щоб порівняти конкуруючі стандарти управління проектами, 

програмами та портфелями було проаналізовано результати дослідження [88] 

що використовувало стандарти GAPPS як нейтральну основу для порівняння 

(стандарти GAPPS були розроблені, спираючись на те, що є загальним у всіх 

існуючих проектних стандартах управління, з метою визначення основи, 

охопленої більшістю стандартів, що дає можливість використовувати їх 

таким чином). В результаті оновлення результатів дослідження [16] отримано 

дані таблиці 1.3 та рисунку 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Аналіз стандартів в галузі проектного менеджменту стосовно 

напряму управління стейкхолдерами 

 

Порівняння показує, наскільки добре кожен стандарт охоплює ядро 

(визначене через GAPPS), а також визначає, якою мірою кожен стандарт 

виходить за межі ядра.  
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Таблиця 1.4 –  Аналіз стандартів в галузі проектного менеджменту стосовно напряму управління стейкхолдерами 

GAPPS Framework for Project Managers (Unit and Element Level) 
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1.1.1 Relevant stakeholders are determined. *** *** *** *** *** *** *** *** 

1.1.2 stakeholder interests are investigated and documented. *** *** *** *** *** *** *** *** 

1.1.3 stakeholder interests are considered when making project decisions. *** *** *** ** *** *** *** *** 

1.1.4 Actions to address differing interests are implemented. *** *** *** ** *** *** *** *** 

1.3.1 Communication needs of stakeholders are identified and documented. *** *** *** *** *** *** *** *** 

1.3.2 Communication method, content, and timing is agreed to by relevant stakeholders. *** *** *** *** *** *** *** *** 

1.4.1 External stakeholder participation is planned, documented, and communicated. ** *** *** ** *** *** *** * 

1.4.2 External stakeholder participation is supported as planned, and variances are addressed. * *** *** * *** *** *** * 

2.1.1 A shared understanding of desired project outcomes is agreed to with relevant stakeholders. *** *** *** ** *** *** *** *** 

2.1.2 Processes and procedures to support the management of the project are identified, documented, and communicated to 

relevant stakeholders. ** ** *** ** *** *** *** *** 

2.1.4 The work-items and completion criteria are agreed to by relevant stakeholders. *** ** *** ** *** *** *** *** 

2.2.1 Relevant legal requirements are identified, documented, and communicated to relevant stakeholders. * * *** ** *** *** ** *** 

2.3.1 Risks are identified in consultation with relevant stakeholders. *** *** *** *** *** *** *** *** 

2.3.3 Responses to risks are identified and agreed to by relevant stakeholders. *** *** *** ** *** *** *** *** 

2.4.2 Project success criteria are agreed to by relevant stakeholders. *** ** *** * * *** *** ** 

2.5.5 The plan for the project is approved by authorised stakeholders and communicated to relevant stakeholders. ** *** *** ** * *** *** *** 

3.3.1 Feedback on personal performance is sought from relevant stakeholders and addressed. * * *** ** * ** * * 

4.1.1 Desired characteristics of the product of the project are identified in consultation with relevant stakeholders. ** ** *** ** *** *** *** *** 

4.1.2 Characteristics of the product of the project are documented and agreed to by relevant stakeholders. ** ** *** ** *** *** *** *** 

4.3.2 The product of the project is transferred to identified stakeholders and accepted. ** ** *** * *** *** *** *** 

5.1.1 Authorisation to expend resources is obtained from the appropriate stakeholders. ** *** *** * * *** *** *** 

5.2.1 Acceptance of the outputs of a prior phase is obtained from the relevant stakeholders. ** * *** ** * *** *** * 

5.2.2 Authorisation to begin work on a subsequent phase is obtained from the appropriate stakeholders. ** * *** * * ** *** * 

6.2.2 Evaluation process engages relevant stakeholders. * * *** * * ** *** ** 

6.3.1 Knowledge sharing and skill transfer is encouraged among relevant stakeholders. ** ** *** ** *** ** * * 

6.3.3 Potential improvements are identified, documented and communicated to relevant stakeholders. ** ** *** ** * ** *** *** 

Примітки: * - відповідного процесу немає; ** - процес є, але не повний; *** - процес є в стандарті. 
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У таблиці 1.4  та на рисунку 1.1 наведено результати порівняння, що 

стосуються представлення процесів управління зацікавленими сторонами 

проектів у різних стандартах з проектного управління. 

Отже, аналіз стандартів проектного управління  (зокрема, розглянуто 

стандарти AIPM, ANCSPM, IPMA, P2M, PMI, PRINCE2) показав, що аспекти, 

пов’язані з управлінням зацікавленими сторонами проектів найшли найбільш 

повне відображення в PMBOK® Guide, PRINCE2® 2009 та ICB 4 (табл. 1.4). 

Окремо розглянуто процеси моніторингу і контролю в проектах. 

Моніторинг і контроль проекту, зазвичай, здійснюється у три етапи: 

встановлення стандартів ефективності, порівняння фактичних показників з 

цими стандартами та вжиття необхідних коригувальних дій. На цей час 

дослідниками розроблено різноманіття відповідних рішень але, слід 

зазначити, що існуючи методи переважно спрямовані на контроль часу і 

вартості в проекті, як основних обмежень – сторін його «трикутника».  При 

цьому третьою стороною трикутника є зміст проекту, який, в свою чергу, 

визначається вимогами його стейкхолдерів. В умовах динамічного 

середовища вимоги зацікавлених сторін можуть змінюватись, і якщо для 

проектів, що виконуються за гнучкими фреймворками, ці зміни 

відстежуються за рахунок ітеративності, для традиційних проектів 

загальновідомих методів моніторингу і прогнозу виконання вимог не існує.  

Існуючи методи моніторингу і контролю проекту можна класифікувати 

за чотирма основними категоріями: оцінка виконання проекту, 

прогнозування остаточної тривалості та вартості проекту, визначення 

контрольних точок, а також генерація сигналів раннього попередження для 

запуску коригувальних дій [1]. 

В таблицях 1.5-1.7 представлено критичний огляд та узагальнення 

відповідних досліджень. Показано, що переважна більшість відомих методів 

концентруються на контролі вартості та тривалості проекту, при чому вони 

еволюціонували від простої фіксації відхилень від плану (традиційні S-криві) 
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до відстеження прогресу виконання проекту з використанням ймовірнісного 

підходу та моделювання. 

Таблиця 1.5 – Результати критичного аналізу методів контролю у проектах 

(Моніторинг і контроль прогресу) 

Метод Джерело Характеристика 

S-крива [89] Концепцію S-кривої було впроваджено як систему раннього 

попередження для контролю виконання проекту. 

Порівнюється фактичний прогрес і планові показники 

вартості. У разі, якщо зміни фактичної вартості перевищують 

визначені межі, необхідно вжити певні заходи. 

EVM [89, 90] S-криві мають багато обмежень через їх агрегативність, тому 

розробляється метод освоєного обсягу (основний інструмент 

вимірювання продуктивності проекту у традиційному 

проектному менеджменті на цей час). EVМ базується на 

трьох ключових показниках: бюджетна вартість запланованої 

роботи BCWS (або планова вартість PV), фактична вартість 

виконаних робіт ACWP, (або фактичні витраті AC), а також 

бюджетні витрати на виконану роботу BCWP (або освоєний 

обсяг EV). Співвідношення цих показників дає проектному 

менеджеру інформацію щодо стану виконання проекту. 

Розширення 

EVМ, нові 

показники 

[91-98] Якщо традиційний  EVМ передбачає визначеність щодо 

тривалості та вартості проекту, розширені методи EVМ 

включають аналіз ризиків проекту [91, 92], у тому числі 

пропонується використання методу Монте Карло для 

моделювання BCWS, ACWP та BCWP [93]. Метод Earned 

Schedule (ES) [94], навпаки, звужує межи використання 

традиційного  EVM, залишаючи для аналізу лише показники 

часу для підвищення точності оцінювання ефективності 

графіка проекту та прогнозування його тривалості. 

З метою підвищення ефективності EVМ в розрізі контролю за 

витратами в реальному часі, автори 95] пропонують 

оцінювати прогрес і вартість шляхом динамічної оцінки на 

основі часових інтервалів.  

Автори [96] запровадили новий підхід до встановлення меж 

для метрики SPI, щоб оцінити споживання буфера під час 

виконання проекту. Інші модифіковані підходи EVМ, як і ES, 

зосереджені на прогнозуванні тривалості проекту [97].  

Наприклад, автори [98] у спробі підвищити точність 

прогнозування тривалості проекту, об'єднали EVМ з кривими 

навчання для моделювання нелінійних змін у роботі команди 

проекту. 
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Але найбільш використовуваним на сьогодні є метод освоєного обсягу, 

який, до того ж, рекомендується до використання PMI PMBOK та має свій 

власний стандарт. 

В таблиці 1.6 представлно методи прогнозування, а в таблиці 1.7 – 

методи визначення контрольних точок та корегувальних дій. 

 

Таблиця 1.6 – Результати критичного аналізу методів контролю у проектах 

(Прогноз) 

Метод Джерело Характеристика 

Детермінований 

та ймовірнісний 

EVM  

[99, 100] Крім відстеження прогресу проекту, EVМ використовується 

для прогнозування часу та витрат на завершення. Методи 

прогнозування часу на основі EVМ можуть бути згруповані 

у два основні класи: детерміновані та ймовірнісні підходи 

[99]. Детерміністичні методи генерують точкову оцінку 

кінцевої тривалості проекту та часто застосовуються для 

аналізу грошових потоків [100]. Ймовірнісні методи 

забезпечують довірчі інтервали або розподіли можливих 

тривалостей. 

Стохастичні S-

криві 

[100, 

101] 

Окрім EVМ, найбільш поширеними методами 

прогнозування є статистичні методи. До них відносяться 

curve fitting і регресійний аналіз. Стохастичні S-криві дають 

верхню і нижню межі для діапазону прийнятних результатів 

на основі невизначеності про прогнози. Ці стохастичні 

методи можуть бути розширені, щоб запропонувати 

коригувальні дії [100]. S-криві також є основою для 

прогнозування грошових потоків [101]. 

Регресійний 

аналіз 

[97] Регресійний аналіз часто застосовується для оцінки форми S-

кривої та прогнозування грошового потоку. Екстраполюючи 

S-криву до завершення проекту, отримують оцінки часу та 

вартості по завершенні. Статистичні методи також були 

інтегровані в EVМ з метою поліпшення його прогнозування 

[97]. 

Нейронні 

мережі 

[100] Техніки штучного інтелекту, такі як нейронні мережі та 

системи на основі знань, зазвичай використовуються до 

початку проекту як засоби прогнозування часу [100].  
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Таблиця 1.7 – Результати критичного аналізу методів контролю у проектах 

(Контрольні точки та корегувальні дії) 

Метод Джерело Характеристика 

Фіксовані 

та 

динамічні 

[102] Контроль за проектом зосереджується на критичних 

порушеннях, що виникають під час виконання проекту  на 

потенційних «контрольних точках». Час цих контрольних точок 

може бути або фіксований до початку проекту, або динамічно 

змінюватися під час виконання проекту відповідно до стану 

виконання розкладу [102]. 

Статистичні 

контрольні 

діаграми 

[103] Під час виконання проекту індекси EVМ, такі як CPI та SPI, 

надають інформацію про ефективність роботи. Однак, ці індекси 

відносяться до витрат і графіку виконання тільки на дату звіту і 

не відстежують динаміку. Статистичні контрольні діаграми 

намагаються подолати це обмеження за допомогою графічного 

відображення варіацій [103]. 

Імітаційні 

моделі 

[91, 93] На додаток до статистичних контрольних карт, імітаційні моделі 

також часто використовуються для надання попереджувальних 

сигналів керівнику проекту для вжиття відповідних 

коригувальних дій. 

 

Для компенсації відсутності інструментів моніторингу і контролю 

вимог зацікавлених сторін проекту в другому розділі цієї роботи автором 

запропоновано підхід, який дозволяє відстежувати і контролювати виконання 

вимог стейкхолдерів проекту. 

 

1.2 Інструменти теорії зацікавлених сторін 

Модель ідентифікації значущості зацікавлених сторін Мітчела 

Модель, запропонована Мітчелом [50, 59, 105], направлена на 

ідентифікацію значущості зацікавлених сторін. В рамках моделі Мітчелла 

кожен стейкхолдер характеризується наступними властивостями: «влада» 

(power), «законність» (legitimacy) і «терміновість вимог» (urgency) (рис. 1.3). 

Володіння даними атрибутами не є постійним, зацікавлені сторони можуть 

набувати та втрачати їх з плином часу, однак класи стейкхолдерів 

визначаються саме через володіння одним, двома або трьома атрибутами. В 

результаті поєднання властивостей виділяють сім класів значущості 
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стейкхолдерів. Три з них мають один  атрибут (латентні), три – два  (група, 

що чекає) і один – три атрибути (категорична група). До латентних груп 

відносяться група, що не діє (вона володіє владою), група, що контролює 

(володіє законністю) і група, що вимагає (володіє терміновістю). 

Значимість кожної зацікавленої сторони залежить від числа класів, до 

яких вона входить, і значущості класів (якщо вони впорядковані в залежності 

від важливості відповідного їм набору атрибутів). 

 

1

2

7

34

5 6

Влада Законність

Терміновість

 

Рисунок 1.3 – Модель Мітчела (1 – категорична група; 2 – домінуюча група; 3 

– залежна група; 4 – небезпечна група; 5 – група, що не діє; 6 – група, що 

контролює; 7 – група, що вимагає) 

 

Таким чином, найвпливовішою групою є «категоричні» стейкхолдери, 

які володіють одночасно трьома атрибутами. 

Балансова модель ресурсних відносин 

Виходить з того [50, 105], що зацікавлені сторони будь-якої організації 

вступають у відносини між собою виключно з метою ресурсного обміну. 

Відносини між об'єктами можуть бути трьох типів: асиметричними (на 

користь цільового елементу або на шкоду цільовому елементу) і 

еквівалентними (рис 1.4, табл. 1.8). 

Еквівалентний обмін – це стан, якого прагне система. Він забезпечує 

рівновагу системи, яка, за відсутності зовнішніх впливів є стійкою. При 
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цьому асиметрія на користь цільовому елементу може розглядатися як 

позитивне явище лише у короткостроковому періоді. В довгостроковому 

періоді контрагент буде прагнути досягнути балансу або розірвати 

відносини. 
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Рисунок 1.4 – Балансова модель взаємовідносин зацікавлених сторін 

 

Таблиця 1.8 – Опис системи взаємовідносин зацікавлених сторін при 

використанні балансової моделі 

Характеристика 

цільового 

елементу 

Характеристика 

нецільового 

елементу 

Опис взаємовідносин Балансове 

рівняння 

 

Цільовий елемент 

має зв'язок з 

іншими 

елементами 

Нецільові елементи 

не мають зв’язків 

між собою 

(безпосередніх або 

через інші елементи) 

Мережу розбивають на 

окремі підмережі, які 

складаються з двох 

елементів, один з яких – 

цільовий. 

 

 − +

i
Аi

i
Аi  

Нецільові елементи 

мають зв’язки між 

собою 

Є можливість 

компенсованого дисбалансу, 

коли незбалансовані 

відносини між одними 

елементами компенсуються 

за рахунок 

незбалансованості з іншими 

елементами 

 

Протилежне можливо лише в тому разі, коли оцінки ресурсів різні для 

різних стейкхолдерів. Тобто, асиметрія на користь цільового елементу може 



47 
 

бути позитивною і для його контрагента. Отже, балансове рівняння для 

двосторонніх відносин формулюється таким чином: −+ АА . 

Мережева модель 

У своїй праці [106] Роулі запропонував використання теорії соціальних 

мереж для аналізу взаємовідносин і класифікації зацікавлених сторін. 

Аналіз соціальних мереж є спеціальною методологію, що дозволяє 

вивчати в формалізованому вигляді зв'язки між учасниками соціальних 

мереж (акторами).  Відзначимо, що під час аналізу соціальних мереж (який з 

самого початку проводився на міждисциплінарної основі і об'єднував 

надбання психологів, антропологів, соціологів, математиків, фахівців з 

комунікації) увага приділяється саме зв'язкам, а не дійовим особам. Як 

правило, соціальна мережа описується графом або матрицею взаємин. 

Предметом такого аналізу є структура зв'язків і відносин (тобто 

повторювані, регулярні патерни комунікацій і обміну) між особами, що 

входять в різноманітні і різномасштабні спільності. Математичний апарат, 

який використовується для аналізу, дозволяє вивчати за допомогою 

взаємопов'язаних даних і змінних властивості цих зв'язків і відносин. Крім 

того, з його допомогою можна паралельно досліджувати дані різного рівня: 

поведінку окремих учасників або різних підгруп, особливості позицій в 

спільності та властивості мережі в цілому.  

Роулі пропонує використовувати дві ключові метрики соціальних 

мереж: щільність та центральність: 

1) щільність – це відношення числа наявних ребер графа до 

максимально можливого числа ребер даного графа. Щільність – поширена 

метрика, вона використовується в першу чергу при порівнянні графів одного 

розміру, або при порівнянні графа з самим собою в часі. Обчислюється вона 

за формулою: 

)1g(g

L2

n

n
D

можливих  омаксимальн

 язківзв'існуючих 

−
==  

де L – число  зв'язків; 
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g – число вершин в графі. 

2) центральність (близькість до центру). Близькість до центру або 

ступінь центральності (Degree centrality)  показує, який з вузлів є 

найактивнішим у мережі. Цей показник вимірюється кількістю зв'язків з 

іншими вузлами в мережі. Центральність показує, наскільки даний вузол є 

близьким по відношенню до інших вузлів в мережі. У відповідності до теорії 

мереж велика кількість взаємодій вузла може не тільки змінити позицію 

вузла в мережі, а й змінити позиції інших вузлів. 

Роулі відокремлює чотири класифікаційні групи мереж стейкхолдерів 

та в залежності від взаємодій між ними та поведінки організації, що працює 

зі стейкхолдерами (табл. 1.9). 

Таблиця 1.9 – Класифікація мереж стейкхолдерів за Роулі 

        Центральність 

 

Щільність             

Висока Низька 

Висока 

Compromiser 

В мережі з високою щільністю 

стейкхолдери мають змогу 

контролювати організацію, але  

організація, яка має високу 

центральність може 

протистояти натиску 

стейкхолдерів. 

Subordinate 

В цих умовах організація у 

вразливій позиції. Структура 

мережі дає змогу ефективної  

комунікації стейкхолдерів, і 

організація не має змоги 

впливати на інформаційний 

обмін. Організація стає 

«підлеглим» добре 

організованим стейкхолдерам. 

Низька 

Commander 

В мережі з низькою щільністю 

організація, що має високу 

центральність здатна 

протистояти натиску 

стейкхолдерів. Низька 

щільність мережі зумовлює 

наявність більшою мірою 

інформаційних потоків та 

моніторингу. Стейкхолдери не 

об’єднані і мають пасивну 

поведінку. 

Solitarian 

Організація не має змоги 

маніпулювати встановленими 

нормами, вона не займає 

впливову позицію у мережі. У 

той же час організація не 

відчуває багато обмежень від 

стейкхолдерів. 
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Надалі підхід, запропонований Роулі, набув розвитку іншими 

дослідниками [107]. Узагальнено їх думки відносно класифікації типів мереж 

стейкхолдерів представлено на рисунку 1.5 та у таблиці 1.10. 

 

Рисунок 1.5 – Підходи до визначення мереж зацікавлених сторін 

 

Таблиця 1.10 – Основні характеристики підходів до визначення мереж 

стейкхолдерів 

Тип мережі Опис Дослідники 

Дуальна 

мережа 

Менеджери повинні визначити 

важливість кожного зі 

стейкхолдерів і відповідати 

ключовим 

Savage, Nix, Whitehead and Blair, 1991; 

Mitchell, Agle and Woods, 1997; Kochan 

and Rubinstein, 2000 

Его-мережа Менеджери повинні визначити 

повний перелік стейкхолдерів і 

відповідати на ключові запроси 

Donaldson and Preston, 1995; Clarkson, 

1995; Davenport, 2000; Post, Preston and 

Sachs, 2002  

 

Множинні 

зв’язки 

Менеджери повинні розуміти 

як стейкхолдери взаємодіють 

один з іншим та своїм 

оточенням 

Freeman and Evans, 1990; Wood and Jones, 

1995; Sirgy, 2002; Preble, 2005; Wicks and 

Harrison, 2013  

 

Повна 

мережа 

Менеджери повинні розуміти 

структуру мережі для того, щоб 

визначити ключові інтереси 

Freeman, 1984; Rowley, 1997; Frooman, 

1999; Scott and Lane, 2000; Mahon, 

Heugens and Lamertz, 2004; 

Vandekerckhove and Dentchev, 2005 
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Модель Фрімена 

Модель Фрімена передбачає можливість оцінки сили впливу 

стейкхолдерів, що надалі стає основою їх ідентифікації [49, 105]. Модель 

Фрімена наочно показує взаємини між різними групами дійових осіб, як в 

самій організації, так і навколо неї. Взаємовідносини стейкхолдерів 

відображаються через схему відносин влади. 

Модель представляє собою графічне відображення фірми – коло, 

оточене різним числом інших кіл, що зв'язуються двонаправленими 

стрілками, при цьому кожне коло представляє окрему групу стейкхолдерів. 

Початкова модель Фрімана включала 11 типів стейкхолдерів, склад 

яких міг бути розширений.Найбільш відома версія моделі включає сім 

стейкхолдерів, в якій до класичних елементів управлінської моделі – 

акціонери (або інвестори), споживачі, постачальники, працівники – Фрімен 

додав конкурентів і двох важливих зовнішніх стейкхолдерів – уряд  і 

громадські організації. 

У версії моделі 2003 р.  Фрімен звузив систему до п'яти внутрішніх 

груп стейкхолдерів – фінансисти, споживачі, постачальники, працівники та 

громадські організації, прибравши групу конкурентів, і відокремив шість 

зовнішніх стейкхолдерів – уряд, складові інфраструктури, недержавні 

організації, критиків, засоби масової інформації і інші. 

У розвиток графічної моделі Фрімана Філіпс, об'єднуючи обидві 

концепції, запропонував використання стрілок – для позначення відносин 

(управлінське тлумачення), і ненаправлених ліній – для позначення 

формально зафіксованих відносин. 

Призма ефективності 

Замість того щоб вибудовувати систему управління ефективністю 

діяльності навколо стратегій компанії, призма ефективності орієнтована на 

основні класи зацікавлених осіб, які можуть зустрітися в будь-якому проекті. 

У класи включаються: 

− інвестори (акціонери та інші постачальники капіталу); 
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− клієнти і посередники; 

− працівники та професійні спілки; 

− постачальники і стратегічні партнери; 

− чиновники з регулятивних органів, а також преса і спільноти. 

Призма ефективності створена, щоб надати відповіді на питання: 

1. Задоволеність зацікавлених осіб. Хто є зацікавленими особами, і що 

вони хочуть від компанії? 

2. Внесок зацікавлених осіб. Чого ми хочемо від наших зацікавлених 

осіб? 

3. Стратегії. Які стратегії нам необхідні для задоволення згаданих 

бажань? 

4. Процеси. Які процеси нам потрібно запустити для здійснення даних 

стратегій? 

5. Можливості. Які можливості (люди, досвід, технології та 

інфраструктура) нам потрібні для більш дієвого і ефективного управління 

даними процесами? 

Модель Менделоу 

Підхід до виявлення зацікавлених осіб, класифікованих за 

характеристиками «Інтерес» (бажання впливати) і «Влада» (можливість 

впливати) в двомірній системі координат [72, 105].  

Усі зацікавлені сторони діляться на групи  і для отриманих груп 

розробляються стратегії взаємодії (рис. 1.6). 

Коло стейкхолдерів [108, 109] 

Коло стейкхолдерів представляє проект, оточений спільнотами його 

стейкхолдерів. Чотири концентричні кола представляють «близькість» 

стейкхолдерів до проекту та силу їх влади (рис. 1.7 а). 

Стейкхолдерів представлено сегментами кола. Сила влади 

стейкхолдера (power) представлена радіальною глибиною сегмента. 
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Наприклад, стейкхолдер №1 має силу влади, що дорівнює чотирьом і 

може «вбити» проект, він «розрізає» коло. Це – ключовий стейкхолдер 

проекту. 

Рейтинг влади стейкхолдера №3 дорівнює двом, від має значимий 

неформальний вплив на проект (рис. 1.7 б). 
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Рисунок 1.6 – Графічне представлення моделі Менделоу 

 

Project Project Project

а)                                      б)                                    в)
 

Рисунок 1.7 – Коло стейкхолдерів 

 

Важливість кожного стейкхолдера і рівень їх впливу на проект показує 

відносний розмір кожного сегменту. Найбільш важливий стейкхолдер 

розміщується зверху кола, у позиції 1 (з 12-ї години), далі йде другий за 

рейтингом стейкхолдер і так далі до 15 найбільш впливових зацікавлених 
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сторін. Надалі сегменти розкрашуються у різні кольорі, щоб відокремити 

напрям впливу стейкхолдера або те, чи є він зовнішнім чи внутрішнім 

відносно проекту (рис. 1.8). 

 

Ці стейкхолдери є відносно 

далекими, але впливовими 

(наприклад, постачальники)

Ці впливовий стейкхолдер, 

близький до проекту 

(наприклад, менеджер проекту)

Команда проекту, що близька до 

проекту, але має обмежений 

індивідуальний вплив на нього
Группа стейкхолдерів, що має 

значний вплив на проект і владу 

закрити його (наприклад, рада 

директорів проекту)

Стейкхолдер, що має 

обмежений вплив на проект і 

владу закрити його (наприклад, 

рада проекту)

Клієнти проекту, що мають 

обмежений індивідуальний 

вплив на проект, але можуть 

впливати на проект як група

 

Рисунок 1.8 – Приклад кола стейкхолдерів 

 

Метод є відносно простим, при цьому легко доповнюється іншими 

методами аналізу зацікавлених сторін, зокрема, конфлікт-аналізом, ризик-

аналізом, сценарним аналізом і рядом інших. 

 

1.3 Стандарти та підходи до управління вимогами 

Більшість існуючих на цей час інструментів та методичних підходів 

щодо управління вимогами в проектах стосується проектів в галузі 

інформаційних технологій, тому в даному підрозділі наведено результати 

аналізу таких підходів  (SWEBOK [110], RUP [111], IEEE 830 [112], Vigers 

[113]) та підходів до аналізу вимог в межах бізнес-аналізу (ВАВОК [114]) та 

традиційного проектного менеджменту (PMBOK [89]). 

Надалі за кожним з наведених вище джерел представлено інформацію 

щодо: 

− системи класифікації вимог; 
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− основних процесів з управління вимогами; 

− інструментів і методів управління вимогами. 

Зазначимо, що з точки зору інформаційних технологій програмні 

вимоги – Software Requirements – це властивості  програмного забезпечення, 

які повинні бути належним чином представлені для вирішення конкретних 

практичних завдань. Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за SWEBOK наведено в таблиці 1.11 та на рисунку 1.9. 

Таблиця 1.11 – Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за SWEBOK 

Класифікація Основні процеси Інструменти та методи 
Вимоги до продукту і процесу 
Функціональні й 
нефункціональні вимоги 
Незалежні властивості 
Кількісні вимоги 
Системні та програмні вимоги 
 

Виявлення  вимог Джерела вимог 
Техніки збору вимог 

Аналіз вимог Класифікація вимог 
Концептуальне моделювання 
Архітектурне проектування і 
розподіл вимог 
Обговорення вимог 

Специфікація 
вимог 

Документ визначення системи 
Специфікація системних вимог 
Специфікація програмних вимог 

Затвердження 
вимог 
 

Огляд вимог 
Прототипування 
Затвердження моделі 
Приймальні випробування 

 

Рисунок 1.9 – Співставлення класифікації вимог та її місця у процесах 

управління вимогами за SWEBOK 
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Класифікація, основні процеси та інструменти та методи управління 

вимогами за Карлом Вігерсом наведено в таблиці 1.12. 

Таблиця 1.12 – Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за Карлом Вігерсом 

Класифікація Основні 

процеси 

Інструменти та методи 

Три рівні 

вимог: 

Бізнес-вимоги 

Вимоги 

користувача 

Функціональні 

вимоги 

виявлення 

вимог 

Визначення концепції продукту і кордонів проекту 

Визначення класів користувачів та їх характеристик 

Вибір прихильника продукту (product champion) в 

кожному класі користувачів 

Проведення фокус-груп типових користувачів 

Робота з користувачами для з'ясування призначення 

продукту 

Визначення системних подій і реакції на них 

Проведення інтерв'ю для виявлення вимог 

Проведення спільних семінарів 

Спостереження за користувачами на робочих місцях 

Роздача опитувальних листів 

Аналіз документів 

Вивчення звітів про проблеми працюючих систем з 

метою пошуку нових ідей 

Повторне використання вимог 

аналіз вимог Моделювання середовища додатку 

Створення призначеного для користувача інтерфейсу і 

технічних прототипів 

Аналіз здійсненності вимог 

Визначення пріоритетів вимог 

Створення словника даних 

Моделювання вимог 

Аналіз інтерфейсів між системою і зовнішнім світом 

Розподіл вимог за підсистемами 

специфікація 

вимог 

Впровадження шаблонів документів вимог 

Визначення джерел вимог 

Присвоєння унікальних ідентифікаторів всім вимогам 

Документування бізнес-правил 

Визначення не функціональних вимог 

перевірка 

вимог 

Рецензування вимог 

Тестування вимог 

Визначення критеріїв приймання 

Моделювання вимог 

управління 

вимогами 

Визначення процесу управління змінами 

Аналіз впливу змін вимог 

Створення базової версії і управління версіями вимог 

Ведення журналу змін вимог 

Відстеження стану всіх вимог 

Відстеження проблем з вимогами 

Створення матриці зв'язків вимог 

Використання засобів управління вимогами 
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На рисунку 1.10 показано співставлення трьох рівів вимог за Вігерсом з 

класифікацією «функціональні/нефункціональні вимоги» 

 

Рисунок 1.10 – Співставлення трьох рівів вимог з класифікацією 

«функціональні/нефункціональні вимоги» 

 

Методологія RUP відокремлює окрему дисципліну Requirements, яка 

поєднує роботи, ролі та артефакти, що пов’язані зі створенням вимог до 

програмного забезпечення та управління ними. 

Класифікація, основні процеси та інструменти та методи управління 

вимогами за RUP наведено в таблиці 1.13. 

В основі підходу RUP до роботи з вимогами лежать праці багатьох 

спеціалістів – так, Д. Лефингвелл запропонував класифікаційну схему вимог, 

яка також розділяє вимоги за рівнями – Stakeholders needs (найвищій рівень, 

Problem Domain), Features, Software Requirements (два нижчі рівня, Solution 

Domain). 

Процес розробки вимог за методологією RUP наведено на 

рисунку 1.11. 
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Таблиця 1.13 – Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за RUP 

Класифікація Основні 

процеси 

Інструменти та 

методи 

Три рівні: 

Stakeholders needs 

Features 

Software Requirements 

Software Requirements, в свою чергу, деталізуються 

на функціональні, нефункціональні вимоги та 

обмеження проектування). 

FURPS + (Functionality Usability Reliability 

Performance Supportability +): функціональність, 

зручність використання, надійність, продуктивність, 

зручність супроводу, додаткові вимоги) - розширена 

версія класифікації вимог FURPS. Додатково включає 

в себе обмеження, розділені на наступні групи вимог: 

− обмеження проектування (design); 

− обмеження розробки (implementation); 

− обмеження на інтерфейси (interface); 

− фізичні обмеження (physical). 

Робочий 

процес 

розробки 

вимог 

Створюються і 

оновлюються 

наступні артефакти: 

запити зацікавлених 

осіб 

Документ-концепція 

(Vision document) 

Модель прецедентів  

Додаткові 

специфікації 

Атрибути вимог 

Розкадровки 

прецедентів 

Прототипи 

інтерфейсу 

користувача 

глосарій 

 

Рисунок 1.11 – Робочий процес розробки вимог за RUP 

Стандарт IEEE 830 Recommended Practice for Software Requirements 

Specifications описує рекомендовані способи специфікації вимог до 
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програмного забезпечення (табл. 1.14). Стандарт фіксує класифікацію вимог 

через групування вимог в процесі документального оформлення. 

Таблиця 1.14 – Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за IEEE 830 

Класифікація Основні процеси Інструменти та методи 

5.3.1 Зовнішні 

інтерфейси 

5.3.2 Функції 

5.3.3 Вимоги до 

робочих 

характеристик 

5.3.4 Логічні вимоги 

до бази даних 

5.3.5 Проектні 

обмеження 

5.3.6 Атрибути 

системи програмного 

забезпечення 

Описується зміст і якісні 

характеристики правильно 

складеної специфікації вимог до 

програмного забезпечення (SRS) 
 

Основними питаннями, які 

повинні розглядати укладач 

(-чи) SRS, є наступні: 

а) Функціональні 

можливості 

б) Зовнішні інтерфейси 

в) Робітники 

характеристики. 

г) Атрибути 

д) Проектні обмеження, що 

накладаються на реалізацію 

вироби 

 

 

Співставдення типів вимог за класифікацією Вігерса і SRS IEEE 830 

представлено на рисунку 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Співставдення типів вимог (Вігерс) і SRS IEEE 830 
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Ще одна галузь, де розгладається робота з вимогами, це бізнес-аналіз. 

Основним стандартом її є BABOK®Guide – Business Analysis Body of 

Knowledge, звід знань з бізнес-аналітики від Міжнародного інституту бізнес-

аналізу IIBA® (International Institute of Business Analysis). 

Цей стандарт має дві галузі знань щодо управління вимогами: 

− управління життєвим циклом вимог (Requirements Life Cycle 

Management) – процеси з управління та підтримки вимог, а також технічних 

проектів (дизайнів) від їх виникнення до старіння; 

− аналіз вимог і визначення дизайнів (Requirements Analysis and Design 

Definition) – процеси з організації вимог і проектів, їх визначення і 

моделювання, перевірці та підтвердженню, розробці варіантів рішення і 

оцінки їх потенційної цінності, яка може бути досягнута. 

Класифікація, основні процеси та інструменти та методи управління 

вимогами за за BABOK®Guide (Requirements Life Cycle Management) 

наведено в таблиці 1.15. 

Таблиця 1.15 – Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за BABOK®Guide (Requirements Life Cycle 

Management) 

Класифікація Основні процеси Інструменти та 

методи 

A requirement is a usable 

representation of a need. 

Requirements focus on 

understanding what kind of 

value could be delivered if a 

requirement is fulfilled. 

The nature of the representation 

may be a document (or set of 

documents), but 

can vary widely depending on 

the circumstances. 

Business requirements 

Stakeholder requirements 

Solution requirements 

− functional requirements 

− non-functional 

requirements or quality  

Trace Requirements Business Rules 

Analysis 

Functional 

Decomposition 

Process Modelling 

Scope Modelling 
Maintain Requirements Business Rules 

Analysis 

Data Flow Diagrams 

Data Modelling 

Document Analysis 

Functional 

Decomposition 

Process Modelling 

Use Cases and 

Scenarios 

User Stories 
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Продовження табл. 1.15 

− service requirements 

Transition requirements 

 

Prioritize Requirements Backlog Management 

Business Cases 

Decision Analysis 

Estimation 

Financial Analysis 

Interviews 

Item Tracking 

Prioritization 

Risk Analysis and 

Management 

Workshops 
Assess Requirements Changes Business Cases 

Business Rules 

Analysis 

Decision Analysis 

Document Analysis 

Estimation 

Financial Analysis 

Interface Analysis 

Interviews 

Item Tracking 

Risk Analysis and 

Management 

Workshops 
Approve Requirements Acceptance and 

Evaluation Criteria 

Decision Analysis 

Item Tracking 

Reviews 

Workshops 
 

Класифікація, основні процеси та інструменти та методи управління 

вимогами за за BABOK®Guide (Requirements Analysis and Design Definition) 

наведено в таблиці 1.16 – класифікація, основні процеси та інструменти та 

методи управління вимогами за BABOK®Guide (Requirements Analysis and 

Design Definition). 

У зводі знань з бізнес-аналізу містяться початкові відомості зі статусної 

схеми вимог. Їх можна взяти за основу при проектуванні життєвого циклу 

вимог: 

− специфіковано й змодельоване (specified and modelled); 
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− верифіковане (verified); 

− валідованого (validated); 

− затверджено (approved). 

Таблиця 1.16 – Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за BABOK®Guide (Requirements Analysis and Design 

Definition) 

Класифікація Основні процеси Інструменти та методи 

Business requirements 

Stakeholder requirements 

Solution requirements 

− functional requirements 

− non-functional requirements or 

quality of service requirements 

Transition requirements 

Specify and Model 
Requirements 

Acceptance and Evaluation 

Criteria 

Business Capability 

Analysis 

Canvas 

Business Rules Analysis 

Concept Modelling 

  Data Dictionary 

Data Flow Diagrams 

Data Modelling Decision 

Modelling 

Functional Decomposition 

Glossary 

Interface Analysis 

Non-Functional 

Requirements Analysis 

Organizational Modelling 

Process Modelling 

Prototyping 

Roles and Permissions 

Matrix 

Root Cause Analysis 

Scope Modelling 

Sequence Diagrams 

Stakeholder List, Map, or 

Personas 

State Modelling 

Use Cases and Scenarios 

User Stories 

Verify Requirements Acceptance and Evaluation 

Criteria 

Item Tracking 

Metrics and Key 

Performance Indicators 

(KPIs) 

Reviews 
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Продовження табл. 1.16 

 Validate 
Requirements 

Acceptance and Evaluation 

Criteria 

Document Analysis 

Financial Analysis 

Item Tracking 

Metrics and Key 

Performance Indicators 

(KPIs) 

  Reviews 

Risk Analysis and 

Management 
Define Requirements 
Architecture 

Data Modelling 

Functional Decomposition 

Interviews 

  Organizational Modelling 

Scope Modelling 

Workshops 

Define Solution 
Options 

Benchmarking and Market 
Analysis 
Brainstorming 
Document Analysis 
Interviews 
Lessons Learned 
Mind Mapping 
Root Cause Analysis 
Survey or Questionnaire 
Vendor Assessment 
Workshops 

Analyze Potential 
Value and 
Recommend 
Solution 

Acceptance and Evaluation 
Criteria 
Backlog Management 
Brainstorming 
Business Cases 
Business Model Canvas 
Decision Analysis 
Estimation 
Financial Analysis 
Focus Groups 
Interviews 
Metrics and Key 
Performance Indicators 
(KPIs) 
Risk Analysis and 
Management 
Survey or Questionnaire 
SWOT Analysis 
Workshops 

 

Крім статусів, звід знань містить набір важливих атрибутів вимоги, 

пов'язаних зі статусами: 

− пріоритезовано (prioritiezed); 
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− трассіровано (traced); 

− підтримано в актальності (maintained); 

− аллоціровано (allocated). 

Входи, виходи та процеси Requirements Life Cycle Management та 

Requirements Analysis and Design Definition представлено на рисунку 1.13. 

 

 

(а)       (б) 

Рисунок 1.13 – Входи, виходи та процеси Requirements Life Cycle 

Management (а) та Requirements Analysis and Design Definition (б) 
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В PMBOK чітко визначен лише один процес роботи з вимогами – збір 

вимог (табл. 1.17). Взагалі більшість згадувань терміну «вимоги» належить 

галузі знань «Управління змістом», де результатами виконання процесів є 

План управління вимогами, Документація за вимогами та Матриця 

відстеження вимог. 

 

Таблиця 1.17 – Класифікація, основні процеси та інструменти та методи 

управління вимогами за PMBOK 

Класифікація Основні процеси Інструменти та методи 

Бізнес-вимоги. 

Вимоги зацікавлених 

сторін. 

Вимоги до рішення: 

− функціональні вимоги; 

− нефункціональні 

вимоги. 

Вимоги на переходний 

період і по забезпеченню 

готовності. 

Вимоги до проекту. 

Вимоги до якості. 

Збір вимог – процес визначення, 

документування та управління 

потребами і вимогами зацікавлених 

сторін для досягнення цілей 

проекту. 

Експертна оцінка 

Збір даних 

аналіз даних 

Прийняття рішень 

відображення даних 

Навички 

міжособистісних 

відносин і роботи з 

командою 

Контекстна діаграма 

Прототипи 

 

Таким чином, маємо схожі процеси управління вимогами в усіх 

підходах, що було розглянуто. Ці підходи, зазвичай, описано загальним 

чином, отже, вони розкриваються через інструменти і методи. 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. 
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1.4 Стандарти та підходи до управління ціністю 

Основним стандартом, який ставить поняття цінності на чільне місце є 

P2M. Як визначено в P2M, проекти є підприємством зі створення вартості з 

певною місією. Місії проектів можна визначити як надання певних цінностей 

певним зацікавленим сторонам. Успішне завершення проекту означає, що 

ціль, на яку спрямований проект, було досягнуто [115]. 

Отже, організація, яка прагне створити щось за допомогою проекту, 

повинна визначити, що зацікавлені сторони, зокрема клієнт, мають намір 

досягти в рамках проекту, тобто яка цінність сприймається, і як досягти цієї 

цінності. 

В стандарті P2M  управління цінністю розділено на три частини: 

«Value Recognition and Evaluation – Визнання та оцінка вартості», «Value 

Source – Джерело вартості» та «Value Provision – Надання вартості» (рис. 

1.14) [115]. 

 

Рисунок 1.14 – Огляд Value Management в P2M 



66 
 

Отже, цінність проекту означає цінність для зацікавлених сторін 

проекту, тобто задоволення зацікавлених сторін. Загальне задоволення 

зацікавлених сторін свідчить про цінність, яку створює проект. Оскільки 

цінність проекту оцінюється відповідно до задоволеності зацікавлених 

сторін, його зміст є багатофазним, і його слід комплексно оцінювати за 

кількома показниками оцінки. 

P2M зазначає, що хоча кількісні методи оцінки не визначені, критично 

важливо проводити оцінку з наступних точок зору: 

1) використовувати результати оцінки для генерації та планування 

нового проекту; 

2) мати намір прийняти рішення про правильність виконання проекту 

шляхом оцінки проекту / планування проекту; 

3) покращити ефективність всього проекту і забезпечити функцію 

підвищення задоволеності споживачів, оцінюючи, скільки результатів 

проекту було отримано із ресурсів, мобілізованих для виконання проекту, та 

встановлення системи управління, яка відображає результати роботи 

проекту; 

4) прагнути підвищити рівень управління знаннями шляхом вивчення 

та накопичення інформації та ноу-хау, отриманих шляхом постійного 

оцінювання, та використання їх для формування проекту чи практичних 

можливостей. 

Під час оцінювання рекомендується використовувати  індикатори п'яти 

E (Efficiency, Effectiveness, Earned Value, Ethics, Ecology) та двох A  

(Accountability, Acceptability), що визначаються як збалансовані показники 

загальної цінності. Проект повинен бути комплексно оцінений відповідно до 

його мети, та шляхом збалансування цих показників (рис. 1.15): 

П’ять «E»: 

(1) Efficiency відноситься до ефективності використання ресурсів у 

проектах, а саме до результату (вигоди) порівняно із зайнятими ресурсами. 
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Рисунок 1.15 – 5 E та 2 A   

 

 (2) Effectiveness відноситься до рівня задоволеності зацікавлених 

сторін до і після проекту. 

(3) Earned Value відноситься до універсального критерію для 

вимірювання прогресу в проектах за допомогою співвідношення змісту 

проекту, графіку та витрат (ресурсів). 

(4) Ethics – загальновизнані, справедливі та правильні ідеї, соціальна і 

виробнича етика та очікування. 

(5) Ecology відноситься до еталону для підтримки стійкого зростання 

шляхом належної уваги до глобального захисту навколишнього середовища. 

Два «А» 

(1) Accountability стосується керівництва, яке несе відповідальність за 

результати програми / проекту, включаючи проміжні результати щодо 

зацікавлених сторін, і включає прозорість, видимість та розкриття статусу 

програми / проекту на загальновизнаному рівні. 

(2) Acceptability відноситься до сукупності умов, узгоджених між 

зацікавленими сторонами щодо реалізації цінності, що зазвичай виражається 

як суми вкладеного капіталу, гарантованої віддачі та планів руху грошових 

потоків. 

Стандарт зазначає, що для кількісної оцінки кожного показника 

повинен бути визначений певний вимірюваний об’єкт. P2M пропонує 

наступні методи оцінки (крім того, оскільки відповідний метод кількісної 
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оцінки не завжди існує для кожного показника, рекомендовано здійснювати 

пошук та розробку нових методів): 

1. Аналіз вигід та витрат. Обчислення показника витрат після 

розрахунку вартості (C) та вигоди (B) проекту. Розглядаючи порівняння 

вигоди та витрат, показник може бути показаний балансом між ними, тобто 

або чистою вигодою (B – C), або співвідношенням (B / C).  

2. VFM (Value for Money). VFM можна оцінити шляхом розрахунку 

вартості життєвого циклу протягом усього періоду проекту вдосконалення 

соціальної інфраструктури. Цей метод розглядається як концепція, яка може 

бути використана для оцінки інших проектів.  

3. Міжгалузевий аналіз (модель прогнозування попиту) Міжгалузевий 

аналіз стосується кількісного прогнозування економічних тенденцій. Він 

використовується для прогнозування економічного майбутнього та аналізу 

економічних ефектів для проектів. Цей метод аналізу може бути 

використаний не тільки для прогнозування попиту під час планування 

проекту та його економічних ефектів, але також для розуміння та оцінки 

зміни ефектів із зміною соціально-економічної ситуації, а також перегляду 

змісту після впровадження проекту.  

3. Balanced Score Card (BSC). Система управління зі збалансованими 

картами оцінок, яка додала стратегічний вимір управлінському контролю, 

ефективна як для оцінки корпоративної діяльності, так і для проекту.  

4. Показник оцінки прибутковості.  

5. Principal Component Analysis. Аналіз основних компонентів – це 

метод укладання та спрощення багатовимірних даних для аналізу на дво- чи 

тривимірні дані, що дозволяє максимально зменшити втрату інформації, що в 

них входить.  

6. Дискримінантний аналіз. Дискримінантний аналіз – це метод 

класифікації об'єктів на основі значень ряду спостережуваних змінних.  



69 
 

Наразі існує тенденція до впровадження ціннісного підходу і з боку 

розробників інших стандартів. Так, в 2019 році на сайті PMI [116]  було 

представлено на обговорення драфт нового стандарту PMBOK –  

ExposureDraft – The Standard for Project Management – 7th Edition. 

Окрім інших істотних змін, анонсується використання ціннісного 

підходу до проектного управління. Так, визначається, що проекти 

виконуються, щоб реалізувати цінність для організацій та їх зацікавлених 

сторін. Успішні проекти приносять цю заплановану вартість. Вони 

створюють унікальні поставки – продукти, послуги чи результати – які 

забезпечують організаційні можливості. Можливості, в свою чергу, 

забезпечують результати, які приносять переваги. 

Цінність – це чистий матеріальний або нематеріальний результат 

реалізованих вигод за вирахуванням витрат на їх отримання. Для деяких 

організацій вартість може представляти фінансовий прибуток. В інших 

організаціях цінність може представляти досягнутий соціальний ефект. 

Цінність – чистий результат реалізованих вигод за вирахуванням 

вартості або зусиль для їх досягнення. Цінність може бути матеріальною або 

нематеріальною. 

Цінність, включаючи цінність з точки зору замовника, є кінцевим 

показником успіху та рушієм проектів. Цінність фокусується на наслідках 

результату, а не тільки на результаті. Як і в P2M, цінність розглядається 

здебільшого на рівні програм і портфелів, і повязується зі стратегією 

організації (рис. 1.16). Основні характеристики цінності проекту 

представлено на рисунку 1.17. 
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Рисунок 1.16 – Система поставки цінності (PMBOK –  ExposureDraft – The 

Standard for Project Management – 7th Edition) 

 

 

Рисунок 1.17 – Характеристики цінності в проекті (PMBOK –  ExposureDraft 

– The Standard for Project Management – 7th Edition) 

 

З огляду на те, що для як багатьох авторів, так і для ключових 

стандартів проектного менеджменту цінність нерозривно пов’язана зі 

стратегією, було розглянуто підходи до визначення стратегічної цінності в 

проектах (табл. 1.15). Розглянуто напрями [118], за якими пропонується 

оцінювати цінність за пропозиціями перелічених нижче авторів. Відзначимо, 

що в представлених працях не представлено деталізацію конкретних 

показників для розрахунку цінності, за винятком загальноприйнятих 

економічних показників ефективності проектів. 
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Отже, можна зробити висновок, що управління цінністю є актуальним і 

сучасним питанням проектного управління. Між тим, всі джерела 

визначають, що цінність може визначатися матеріальною або 

нематеріальною формою. 

Таблиця 1.18 – Підходи до вимірювання цінності в проектах  

Автори Виміри цінності 

Abidin and Pasquire [119] Економічна вигода, охорона навколишнього 

середовища, соціальний добробут. 

Atkinson [120] Залізний трикутник (час, вартість, якість 

або зміст), інформаційна система 

(надійність, якість, використання), вигода 

для організації (підвищена ефективність, 

прибуток, організація навчання, зменшення 

відходів) та переваги для зацікавлених 

сторін (соціальні та екологічні впливи, 

задоволеність користувачів та навчання, 

переваги для спільноти). 

Edum-Fotwe and Price [121] Сталий розвиток: економічний, соціальний, 

екологічний. 

Eskerod and Huemann [122] Сталий розвиток: економічний, соціальний, 

екологічний; короткостроковий, 

середньостроковий, довготривалий. 

Eweje et al. [123] Стратегічна цінність: вплив у суспільстві; 

охорона здоров'я, безпека, безпека та 

навколишнє середовище; відповідальність; 

економічна прибутковість; задоволення 

стейкхолдерів. 

Klakegg et al. [124] Державне управління та управління 

некомерційними проектами досліджувалось 

у багатьох аспектах (соціальному, 

стратегічному, сталому, законодавчому, 

етичному), але без деталізації конкретних 

показників для вимірювання величини. 

Luchs et al. [125] Пріоритет сталої як соціально, так і 

екологічно-відповідальної продуктивності 

(проти функціональної продуктивності).  

Martinsuo [126] Сприйняття керівниками організаційних 

наслідків проектів з точки зору фінансової, 

риночної, технологічної цінності. 

Shenhar [127] Чотири виміри, що представляють 

збільшення часових рамок: ефективність 

проекту, вплив на замовника, успіх у бізнесі 

та підготовка до майбутнього. 

С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва [128] Оцінка ефективності проектно-

орієнтованого середовища (виміри 

«Організація», «Продукти», «Процеси» та 

«Динамічне оточення»). Фокус на продукті.  
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Продовження табл. 1.18 

Лєзіна А.В. [129] Формування цінності проектів на тлі їх 

сталого розвитку.  

Рич М. І. [130] Розкрито особливості ролей зацікавлених 

сторін в соціальних та комерційних 

проектах.Розглянуто ключові кроки аналізу 

та формування цінностей у зацікавлених 

сторін у цих проектах. 

Назаренко І. М., Стасюк Л. Л. [131, 132] Досліджено питання економічної сутності 

категорій "цінність" та "цінність 

підприємств". 

Бушуєв, С. Д., Молоканова, В. М. [133] Запропоновано метод підготовки рішень 

для формування ціннісно-орієнтованого 

портфеля на основі зіставлення рівня 

внутрішніх організаційних цінностей. 

Олех, Т. М., Колесникова, Е. В. [134] Побудова матриці для індикаторів 

цінностей проекту (розглядається 5 E та 2 

A). 

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 проекта, програми та стратегічними цілями організації. 

 

1.5 Постановка задачі дослідження та висновки до першого розділу 

Розглянуто проблеми стейкхолдер-орієнтованого та ціннісно-

орієнтованого управління проектами, програмами та портфелями. 

При дослідженні підхолів 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 



73 
 

методів управління і контролю вимог у проектах поза межами IT-галузі, 

зокрема, для проектів та програм, управління яких здійснюється за 

традиційними або комбінованими методологіями. 

Наступним кроком дослідження був аналіз існуючих процесів з 

управління вимогами в проектах, який показав, що ми маємо 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 проекта, 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-

обгрунтованого концептуального підходу до стейкхолдер-орієнтованого і 

ціннісно-орієнтованого управління. Тому науково-прикладною проблемою 

дисертаційної роботи є розробка науково-методологічного апарату 
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стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого забезпечення підтримки прийняття 

рішень з ресурсного управління проектами і програмами. 

Вирішення цієї проблеми дозволить досягти мети дисертаційного 

дослідження – підвищення ефективності прийняття рішень щодо ресурсного 

та ціннісного планування та моніторингу проектів та програм регіонального 

розвитку. 

Для досягнення вказаної мети треба 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; 

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. 

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

41, 47, 48].  
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РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО СТЕЙКХОЛДЕР-

ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ, ПРОГРАМАМИ 

ТА ПРОЕКТАМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

 2.1 Особливості портфелів, програм та проектів регіонального 

розвитку в розрізі стейкхолдер-орієнтованого підходу  

 

Співвідношення стратегічної, проектної та операційної діяльності для 

суб’єктів територіального розвитку представлено на риунку 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Співвідношення стратегічної, проектної та операційної 

діяльності для суб’єктів територіального розвитку [135] 

 

Інструментами реалізації Стратегії є плани заходів щодо реалізації 

Стратегії; програми та проекти регіонального розвитку; регіональні стратегії 

розвитку та плани заходів з їх реалізації; державні програми щодо розвитку 

транскордонного співробітництва, соціально-економічного розвитку окремих 

територій, угоди щодо регіонального розвитку тощо [136]. 
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Проекти регіонального розвитку мають зумовлювати трансформації 

соціально-економічних систем, виводити їх на новий рівень розвитку, через 

реалізацію інновації. 

Кожен проект має розглядатися з позицій загальної стратегії розвитку 

території як інструмент її реалізації, а стратегія – реалізовуватися на засадах 

проектного підходу до реалізації пріоритетів (рис 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Іерархія проектів, програм і портфелів територіального 

розвитку [135] 

 

Програма є одним із інструментів з регулювання та управління 

соціально-економічними процесами на відповідній території. Вона є 

комплексною системою цільових орієнтирів соціально-економічного 

розвитку територій, які формуються виходячи із загальнодержавних 

пріоритетів та регіональних потреб, намірів господарюючих суб'єктів та 

заходів щодо досягнення програмних (прогнозних) орієнтирів [137]. 

Найважливішими завданнями програми є: 

− забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку 

відповідної території; 

− удосконалення структури господарського комплексу; 
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− досягнення раціонального використання ресурсів відповідної 

території; 

− забезпечення надійного функціонування соціальної та виробничої 

інфраструктури; 

− послідовне зростання якості життя населення. 

До програм економічного і соціального розвитку належать державні 

цільові програми економічного, соціального розвитку, програми 

економічного, соціального розвитку регіонів, районів та територіальних 

громад. 

Першочерговими завданнями нової регіональної політики є 

прискорення економічного зростання регіонів, підвищення їх 

конкурентоспроможності на основі ефективного використання внутрішнього 

потенціалу, створення нових робочих місць, покращення зайнятості 

населення, створення умов для повернення на батьківщину трудових 

мігрантів (табл. 2.1) [136]. 

 

Таблиця 2.1 – Порівняльна характеристика підходів до формування та 

реалізації окремих елементів державної регіональної політики в рамках 

реалізації Державної стратегії регіонального розвитку 

Елементи 

політики 

Підходи до формування та реалізації державної регіональної політики 

2014-2020 роки 2021-2027 роки 

Об’єкти політики надання допомоги 

слаборозвиненим регіонам через 

фінансову підтримку 

декларування депресивних 

територій як об’єктів політики, 

які де-факто не отримували 

допомоги 

визначення типу територій, що 

потребують застосування особливих 

механізмів та інструментів державної 

підтримки 

розбудова конкурентоспроможного 

регіону та функціональної території 

шляхом залучення усіх суб’єктів 

розвитку та використання потенціалу 

ключових активів регіону/території як 

умови надання фінансової підтримки 

з державного бюджету 

Підхід до 

планування 

домінування галузевого підходу, 

який не враховує специфіку 

різних типів територій держави 

визначення територій, що потребують 

державної підтримки, планування їх 

розвитку на засадах інтегрованого 

підходу (поєднання галузевого та 

територіального підходу) 
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Продовження табл 2.1 

Типи проектів спрямування субсидій і 

державної допомоги переважно 

на створення об’єктів 

капітального будівництва 

(державне інвестування 

виключно в об’єкти державної 

або комунальної власності) 

спрямування державних інвестицій у 

матеріальні та нематеріальні активи у 

вигляді так званих «твердих» та 

«м’яких» розвиткових проектів на 

основі якісної діагностики потенціалу 

та проблем територій, що потребують 

державної підтримки 

Суб’єкти 

формування та 

реалізації 

політики 

розроблення та реалізація 

політики здійснювалася 

виключно через центральні 

органи виконавчої влади, Раду 

міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київську та 

Севастопольську міські 

держадміністрації 

розроблення та реалізація політики 

здійснюється на усіх рівнях 

врядування (центральний, 

регіональний, місцевий) із 

залученням неурядових організацій 

Фінансування відсутність цільового 

фінансування Стратегії та 

програм регіонального розвитку, 

програми секторальної 

бюджетної підтримки у рамках 

виконання планів заходів з 

реалізації Стратегії 

цільове спрямування коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку на виконання програм 

регіонального розвитку, що 

забезпечують виконання окремих 

завдань Стратегії 

Просторове 

планування 

недотримання вимог 

містобудівної документації 

(Генеральної схеми планування 

території України, схем 

планування території на 

регіональному рівні, генеральних 

планів населених пунктів) під час 

здійснення державних 

інвестиційних програм/заходів 

обов’язкове врахування вимог 

містобудівної документації 

(Генеральної схеми планування 

території України, схем планування 

території на регіональному рівні, 

генеральних планів населених 

пунктів) під час здійснення 

державних інвестиційних 

програм/заходів 

Міжвідомча 

координація 

міжвідомча координація відсутня 

внаслідок неефективної роботи 

Міжвідомчої координаційної 

комісії з питань регіонального 

розвитку 

забезпечення Кабінетом Міністрів 

України належного рівня координації, 

зокрема через Міжвідомчу 

координаційну комісію з питань 

регіонального розвитку 

Інституційна 

спроможність 

інституційна спроможність 

базового рівня врядування 

перебуває на початковому етапі 

забезпечення спроможності 

територіальних громад стратегічно 

планувати розвиток та ефективно 

управляти ресурсами для розвитку 

становлення агенцій 

регіонального розвитку як 

суб’єктів регіональної політики 

становлення агенцій регіонального 

розвитку як реальних суб’єктів 

регіональної політики 

 

У свою чергу, зазначимо, що типовими характеристиками проектів 

регіонального розвитку є те, що такі проекти [135]: 
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− спрямовані на реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку 

території та досягнення соціально-економічних вигод територіальної 

громади. Отже, з точки зору стейкхолдерорієнтованого підходу, такі проекти 

характеризуються, як правило, великою кількістю різноманітних 

зацікавлених осіб – від органів місцевого самоврядування та державних 

органів до певних груп фізичних осіб – громадян, що є мешканцями певного 

регіону.  

− затверджені у складі проектної частини стратегії. Таким чином, має 

бути сформований комплексний механізм управління портфелями та 

програмами таких проектів, з урахуванням усіх зацікавлених осіб; 

− здійснюються під егідою органу місцевого самоврядування;  

− мають центри відповідальності у структурних підрозділах органу 

місцевого самоврядування; 

− за результатами їх виконання можуть бути отримані як позитивні 

фінансові потоки, економічні ефекти, так і суто соціальні вигоди. Таким 

чином, окрім кількісно вимірюваних показників виконання проектів, які 

характеризують цінність виконання проекту для певного стейкхолдера, для 

таких проектів характерними є відповідні якісні показники, врахування яких 

є ускладненим внаслідок їх походження. 

Більш докладно відмінності проектів публічного сектору (зокрема 

проектів регіонального розвитку) від бізнес-проектів можна представити так: 

− продукт проекту публічного секору використовується не для 

розв’язання проблем конкретної організації, але проблем громади в рамках 

реалізації стратегії розвитку; 

− проекти публічного сектору не завжди передбачають віддачу у 

вигляді позитивних фінансових потоків від капітальних інвестицій (які не 

завжди мають місце у випадку здійснення соціальних проектів); 

− проекти публічного сектору часто є витратними і результатом мають 

суто соціальний ефект; 
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− проекти публічного сектору мають потенційну конфліктність: 

наприклад, декілька проектів на певній території конкурують за 

фінансування, завжди є заінтересовані сторони, які не вважають проект 

пріоритетним; 

− під час реалізації проектів публічного сектору виникає необхідність 

ретельно управляти взаємодією із заінтересованими сторонами, які можуть 

відстоювати протилежні інтереси і створювати «бар'єри співпраці»; 

− із розвитком громадянського суспільства підсилюється проникність і 

чутливість проектів публічного сектору до впливів зовнішнього середовища; 

− нестабільність середовища, яке оточує проект публічного сектору 

(часті зміни в політиці), може накладати «тимчасові горизонти» на діяльність 

за проектом. 

Реалізація державної регіональної політики на період до 2027 [134] 

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. 

Пріоритетами регіонального розвитку на період до 2027 року є [136]: 

− розвиток економічної, інфраструктурної, соціально-культурної 

зв’язаності та інтегрованості на національному, регіональному та місцевому 

рівні; 
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− прискорення економічного зростання регіонів та територій з низьким 

рівнем соціально-економічного розвитку із забезпеченням покращення стану 

навколишнього природного середовища та невиснажливого використання 

природних ресурсів; 

− підвищення якості та забезпечення доступності для населення 

послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, незалежно від місця проживання, зокрема на засадах 

цифровізації; 

− охорона культурної спадщини, збереження традиційного характеру 

середовища населених пунктів. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок: 

− державного фонду регіонального розвитку. Відповідно до 

законодавства щорічний обсяг державного фонду регіонального розвитку у 

державному бюджеті становитиме не менш як 1 відсоток доходів загального 

фонду. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на 

реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, що відповідають 

пріоритетам та завданнями, визначеним у цій Стратегії та регіональних 

стратегіях розвитку; 

− коштів державного бюджету в межах бюджетних програм, що 

спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах; 

− субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим 

бюджетам; 

− коштів місцевих бюджетів; 

− коштів технічної допомоги та секторальної підтримки ЄС, інших 

міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; 

− коштів інвесторів, власних коштів підприємств. 
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2.2 Метод освоєних вимог як основа стейкхолдер-оріентованого 

підходу управління проектами, програмами та портфелями 

 

Як було вказано раніше, існуючі методи аналізу зацікавлених сторін 

здебільшого засновані на експертному оцінюванні кількох характеристик, а 

інтереси стейкхолдерів розглядаються в аспекті всього проекту, а не певних 

його результатів (робіт). 

Отже, є необхідність створення більш ефективного інструментарію 

роботи з зацікавленими сторонами та їх вимогами, з можливістю 

здійснювати прогнозування ефективності виконання вимог стейкхолдерів, 

що, в свою чергу, надає змогу прийняття більш ґрунтовних рішень щодо 

виконання проекту, розподілу ресурсів для виконання вимог стекхолдерів, 

формування стратегій взаємодій з певними стейкхолдерами або їх групами. 

Виконання будь-якого проекту  здійснюється у відповідності до 

ієрархічної структури його робіт. Зазначимо, що кожна з робіт проекту 

приймає 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 ієрархічних структур робіт та вимог проекту. 

Ця область формує матрицю контрольних точок вимог зацікавлених сторін 

(рис. 2.3). 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, 
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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 2.3 – Матриця контрольних точок вимог зацікавлених сторін 

проекту 

 

Приклад результатів групування робіт за стейкхолдерами проекту 

представлено на рисунку 2.4, де Ri – вектор ресурсів, що відповідає роботі 

Wi, а Stj – стейкхолдер, вимоги якого задовольняються результатами цієї 

роботи. Звичайно, на етапі формування матриці контрольних точок 

виконання вимог стейкхолдерів необхідно враховувати той факт, що одна 

робота може сприяти виконанню декількох вимог різних зацікавлених сторін. 

Сума ресурсів за кожною з гілок WBS дає в такому разі загальний 

обсяг ресурсів, який є необхідним для виконання вимог кожного зі 

стейкхолдерів. Аналогічний показник можна розрахувати і за окремими 

вимогами зацікавлених сторін проекту. 
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Рисунок 2.4 – Ієрархічна структура робіт проекту, сформована за вимогами 

зацікавлених сторін 

 

Тоді ресурсонавантаженість j-го стейкхолдера визначається таким 

чином:  


=

=
m

1i
ijRjsValRe

, 

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

виконання вимог j-го стейкхолдера; 

Stj – стейкхолдер, вимоги якого задовольняються результатами цієї 

роботи. 

Співставлення робот 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 [89, 90]. 

По суті Earned Value Method (EVM, метод освоєного обсягу)  – це 

системно розвинена форма план-фактного аналізу перебігу подій для 

унікального проекту. Планова складова визначається результатами розробки 

структури проекту, плану за віхами, календарного плану, бюджету, матриці 

відповідальності й ієрархічної структури робіт. База фактів для аналізу 
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формується як ряди числових значень з даних двох обліків: управлінського та 

бухгалтерського. 

Метод освоєного обсягу  – це один із способів проектного управління, 

що дозволяє об'єктивно оцінювати ефективність і хід виконання проекту. 

Суть EVM полягає в контролі трьох основних показників успішності 

проекту: 

− плановий обсяг (PV); 

− освоєний обсяг (EV); 

− фактична вартість (AC). 

Метод надає змогу оцінювати хід проекту і робити точні прогнози за 

наступними критеріями: відхилення за термінами (SV), виконання термінів 

(SPI), відхилення по вартості (CV) та виконання вартості (CPI). 

Надалі визначено показники методу освоєного обсягу вимог 

зацікавлених сторін проекту. 

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 −= . 

CR – відхилення у виконанні вимог за вартістю: 

ACERCR −= . 

SPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за розкладом: 

PR

ER
SPIR =

. 

CPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за вартістю: 
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AC

ER
CPIR =

. 

Графічне представлення методу наведено на рис. 2.5. 

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. 

 

 

Рисунок 2.5 – Аналіз освоєного обсягу вимог зацікавлених сторін 

проекту 

Інтерпретацію ключових показників запропонованого методу наведено 

у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 – 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 

 

PR 

AC 

ER 

CR 

SR 

Час 

Ресурси 

T 
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В свою чергу взаємозв’язки між ключовими показниками 

запропонованого методу представлено на рисунку 2.6.  

 

ВАС АС ER PR

VАС(R) CR CV

TCPI(R) CPIR SPIR

EAC(R)

ДАНІ МОНІТОРИНГУ

ВІДХИЛЕННЯ

ІНДЕКСИ

ПРОГНОЗ

 

Рисунок 2.6 – Перехід від даних моніторингу до прогнозних показників 

 

Надалі прогноз виконання вимог стейкхолдерів пропонується 

здійснювати двома способами. 

Перший спосіб дозволяє змінювати початкові розрахунки тривалості і 

витрат, закладені в базові плани, якщо нова інформація показує, що 

початкові оцінки не є точними: 

CPIR

BAC
)R(EAC =

, 

де EAC(R) – estimate recuirements at completion, оцінка бюджету 

проекту по завершені на основі даних, відомих на момент звіту за освоєним 

обсягом; BAC – бюджет по завершенні, вартість виконання усіх вимог 

проекту. 

EAC(R), обчислений в кожен момент часу, показує, якою буде 

остаточна величина витрат за проектом, якщо вимоги стейкхолдерів проекту 

і далі будуть виконуватися з тим же рівнем ефективності, який мав місце до 

цього, тобто, 

CPIR

PR
залишокAC)R(EAC +=

. 



88 
 

Це песимістична оцінка, тому що в її основі лежить припущення, що і 

далі при реалізації проекту (під час виконання вимог зацікавлених сторін) 

будуть допускатися помилки, які вже мали місце в тій частині проекту, яка 

вже реалізована. 

При більш оптимістичному підході, якщо передбачається, що з 

моменту звіту за освоєним обсягом вимог проекту більше ніяких помилок 

зроблено не буде і проект буде реалізовуватися в повній відповідності з 

планом, величина EAC(R) обчислюється як АС до поточної дати (реальні 

витрати на поточну дату), які вже не можна змінити, плюс обсяг роботи, яку 

необхідно виконати, виходячи з базового плану виконання вимог. Тобто, 

залишокPRAC)R(EAC +=
, 

ERBACAC)R(EAC −+=
. 

Можна запропонувати ще більш оптимістичний погляд, при якому 

передбачається можливість не тільки покращувати виконання вимог проекту 

з даного моменту, але ще і відшкодувати перевитрати бюджету до моменту 

завершення проекту. Коригування такого роду має сенс використовувати в 

невеликих проектах. 

Отже, запропоновано метод освоєного обсягу вимог зацікавлених 

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

робот проекту, дозволяє здійснювати моніторинг та прогнозування 

виконання вимог проекту за термінами та вартістю.  

Ефективна реалізація методу освоєних вимог передбачає, зокрема, 

використання A Guide to the Project Management Body of Knowledge [89]. Для 

визначення ролі запропонованого методу в ефективному проектному 

управлінні проведено аналіз взаємозв’язків між методом освоєних вимог і 

процесами та галузями знань PMBOK 6. Результати аналізу наведено на 

рисунку 2.7 – показано галузі проектного менеджменту, для яких метод є 

найбільш придатним. Зазначимо, що використовуються наступні позначення: 

– один чи декілька процесів, для яких метод принципово може бути 
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застосовано; – один чи декілька процесів, для яких метод має менше 

значення. 

 

Рисунок 2.7 – Метод освоєних вимог і PMBOK 6  

 

Для практичного використання запропонованого методу необхідно 

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

функціонального моделювання і графічного описання процесів IDEF0, яка 

призначена для формалізації і опису бізнес-процесів. 

На рисунку 2.8 представлено контекстний рівень запропонованої 

моделі. 

A0

ERM

ERM 

Guide

Project 

performance 

data

Forecast

Project 

manager (PM),

Software

 

Рисунок 2.8 – Контекстна модель запропонованого методу 

 

На рисунку 2.9 показано декомпозицію процесу використання методу 

освоєних вимог проекту. Стрілками моделі представлено входи, виходи, 

механізми та управління для відповідних процесів. 

Надалі необхідно формувати вихідні дані для використання підходу 

таким чином, щоб враховувати існування різних типів вимог зацікавлених 

сторін проекту: взаємовиключних (дві або більше вимог, які не можуть бути 

виконані одночасно в проекті); підтримуючих (виконання однієї вимоги 

сприяє виконанню іншої); незалежних (виконання однієї вимоги не впливає 

на виконання іншої); обов’язкових (вимог, які повинні бути виконаними, 

наприклад, у відповідності до чинного законодавства), а також той факт, що 

співвідношення «вимоги-роботи» має вигляд  m×n. 
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A1
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Рисунок 2.9 – Функціональна модель методу освоєних вимог 

 

Отже, запропоновано метод освоєних вимог, який дозволяє 

відстежувати виконання вимог зацікавлених сторін проекту у часі у 

відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів, що дозволяє 

підвищити ефективність прийняття рішень щодо взаємодій зі стекхолдерами 

на основі процесів моніторингу вимог проектів та програм. 

При використанні процесного підходу декомпозицію вимог слід 

виконувати за процесами. Так, на рисунку 2.10 представлено зіставлення 

ієрархічної структури вимог (Requirement Breakdown Structure, RBS) та 

ієрархічної структури процесів (Process Breakdown Structure, PBS). Отримана 

шляхом їх перетину матриця контрольних точок виконання вимог 

стейкхолдерів пов’язує певну вимогу з процесами, які необхідно здійснити 

для її виконання. Такий підхід дозволяє контролювати виконання вимог 
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стейкхолдерів з заданим ступенем деталізації, який, в свою чергу, 

визначається рівнем деталізації RBS і PBS. 

PBS

R
B

S

 

Рисунок 2.10  – Матриця контрольних точок виконання вимог стейкхолдерів 

у процесній моделі 

Слід зазначити, що на цьому етапі необхідно враховувати існування 

різних типів вимог стейкхолдерів. 

Для опису та оптимізації бізнес-процесів використовують відповідне 

програмне забезпечення, зокрема, інструментальне середовище Business 

Studio [138], яке дозволяє описати процеси за допомогою нотації IDEF0 – на  

верхньому рівні моделі, та нотацій Процедура, Процес, EPC, BPMN – на 

нижніх рівнях. 

 

2.3 Матрична модель багатовимірної класифікації стейкхолдерів 

проекту 4R & WS  

Логічним продовженням попередніх підрозділів є використання 

співставлення ієрархічної структури робіт проекту (WBS) з наступними 

ієрархічними структурами (графічно взаємозв’язки між ними представлено 

на рис. 2.11): 

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

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

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

контрольних точок (2.1). 

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). 

 

R(isk)BS

W
B

S

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

Рисунок 2.11 – Взаємозв’язки ієрархічних структур WBS, R(equirement)BS, 

R(isk)BS, R(esource)BS, R(esponsibility)BS 
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Матриці контрольних точок будуються для відображення 

взаємозв’язків «робота-вимога», «робота-ресурс», «робота-відповідальний», 

«робота-ризик» («work-requirement», «work-resource», «work-responsibility», 

«work-risk»). 



94 
 

Так, для залежності «робота-вимога»  матриця контрольних точок 

виглядає наступним чином: 

 





















=

0100

0101

1010

1001

)(equirementWRM

. 

 

Для кожної строки та стовпця матриці контрольних точок невиконання 

умов
=


n

i

ijm
1

1,
=


k

j

ijm
1

1  може свідчити про наявність помилок у встановленні 

взаємозв’язків (наприклад, певна робота не пов’язана з виконанням жодної 

вимоги та навпаки). 

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. 2.12). 

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 )()( =
.  (2.2) 

 

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

модель проекту. 

St
ak

e
h

o
ld

e
rs

R(equirement)BS

 

Рисунок 2.12 – Взаємозв’язки множин Stakeholders та R(equirements)BS 

 

Матрична модель дозволяє встановлювати зв’язки між окремими 

характеристиками проекту через WBS. 

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 2.13.  

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, табл. 2.3). 

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 2.13 – Розгортка кубу 4R & WS 

Таким чином, запропонований метод дозволяє відстежувати динаміку 

виконання проекту за факторами моделі 4R & WS, а також класифікувати ці 

фактори за п’ятьма напрямами (як окремо за кожним напрямом, так і за 

різними їх комбінаціями). 

Таблиця 2.3 – Класифікаційні взаємозв’язки 4R & WS 

Показник Характеристики 

Робота Ризики (перелік, фінансова оцінка); вимоги зацікавлених 

сторін, що пов’язані з роботою; перелік стейкхолдерів, 

вимоги яких пов’язано з роботою; ресурси (перелік та 

фінансова оцінка), що пов’язані з роботою; перелік 

відповідальних осіб. 

Ризик Перелік робіт, з якими пов’язано ризик; вимоги 

зацікавлених сторін, що пов’язані з роботами; перелік 

стейкхолдерів, вимоги яких пов’язано з роботами; ресурси 

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

перелік відповідальних осіб. 

Ресурс Перелік робіт, що використовують ресурс; вимоги 

зацікавлених сторін, що пов’язані з роботами; перелік 

стейкхолдерів, вимоги яких пов’язано з роботами; ризики 

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

перелік відповідальних осіб. 

Вимога Перелік робіт, з якими пов’язано виконання вимог; ризики 

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

перелік стейкхолдерів, вимоги яких пов’язано з роботами; 

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

роботами; перелік відповідальних осіб. 
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Продовження табл. 2.3 

Відповідальність Перелік робіт, з якими пов’язана відповідальна особа; 

вимоги зацікавлених сторін, що пов’язані з роботами; 

перелік стейкхолдерів, вимоги яких пов’язано з роботами; 

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

роботами; ризики (перелік та фінансова оцінка), що 

пов’язані з роботами. 

Стейкхолдер 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. 

 

Зокрема, така класифікація стейкхолдерів проекту надасть інформацію 

щодо ресурсного та ризикового навантаження вимог певного стейкхолдера, 

що дасть змогу більш ґрунтовно планувати стратегії взаємодії зі 

стейкхолдерами проекту та управляти вимогами зацікавлених сторін. 

Як вже було показано раніше (табл. 2.3), стейкхолдери проекту 

характеризуються через: 

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

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

Це надає можливість здійснювати класифікацію стейкхолдерів (а також 

їх вимог) за допомогою методів багатовимірного аналізу, зокрема, 

кластерного аналізу. 

Зазначимо, що у процесі кластерного аналізу кожен з ресурсів може 

бути розглянуто окремо, що перетворить модель класифікації у 

багатовимірну.  У разі необхідності, модель також може доповнятись іншими 

факторами класифікації  за умови їх коректного кількісного представлення. 

Вхідними даними для формалізації є ієрархічна структура робіт 

проекту. В ході дослідження вона доповнюється інформацією щодо 

розподілу ресурсів та відповідальних осіб за окремими роботами (ці зв’язки  

наявні при плануванні проекту в чіткому виді), та даними щодо розподілення 

вимог та ризиків за роботами проекту (дані такого роду зазвичай відсутні у 
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чіткій формі, тому пропонується моделювати відповідні зв’язки за 

допомогою методів нечітких множин). 

При формуванні вихідних даних необхідно враховувати існування 

різних типів вимог у проекті: взаємовиключних (дві або більше вимог, які не 

можуть бути виконані одночасно в проекті); підтримуючих (виконання однієї 

вимоги сприяє виконанню іншої); незалежних (виконання однієї вимоги не 

впливає на виконання іншої); обов’язкових (вимог, які повинні бути 

виконаними, наприклад, у відповідності до чинного законодавства). 

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; 

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; 
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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 (2.3), 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. 
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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: 
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− 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, 

 

)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 =
. (2.4) 

 

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

зв'язок може бути заданий у нечіткій формі. Нехай 

 1;0:),( ,, → jiljil wtrequiremenwtrequiremenФ є функція приналежності нечіткого 

бінарного відношення (2.6). 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 
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− 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 (2.7). 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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Також можна встановити зв'язок між стейкхолдерами проекту та їх 

певними вимогами: 
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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. 
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Використовуючи формули (2.4 – 2.8), отримуємо розподіл 

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

− ресурсів: iResourse1i,iM1iResourse −=− ;       (2.9) 

− відповідальності: iiii lityResponsibiMlityResponsibi = −− 1,1 ;  (2.10) 

− вимог: iiii tRequiremenMtRequiremen = −− 1,1 ;              (2.11) 

− ризиків: iiii RiskMRisk = −− 1,1 .                       (2.12) 

Це надасть змогу встановити зв’язки між окремими характеристиками. 

Наприклад, формули (2.13 – 2.15) пов’язують вимоги стейкхолдерів з 

ресурсами, необхідними для їх виконання, відповідальними особами та 

ризиками, які можуть виникнути при виконання вимог:  

 

1iResourseT
1itRequeremenRRec −−= ,     (2.13) 

11 −− = i
T

i lityResponsibitRequeremenRRes ,    (2.14) 

11 −− = i
T

i RisktRequeremenRRis .      (2.15) 

 

Надалі, використовуючи інформацію щодо стейкхолдерів та їх вимог 

(2.8), можна співвіднести ресурсне і ризикове навантаження окремих вимог зі 

стейкхолдерами, які їх висувають, що надасть змогу класифікувати 

зацікавлені сторони проекту за цими характеристиками.  

Отже, для використання запропонованого методу формалізації метрик 

управління вимогами проекту необхідно виконати наступне: 

1. Обрати рівень ієрархічної структури робіт проекту, для якого слід 

отримати інформацію щодо ресурсного та ризикового навантаження вимог. 

На основі WBS проекту побудувати матриці 1, −iiM , які зв’язують елементарні 

роботи проекту з сумарними роботами обраного рівня. 

2. Сформувати матриці iRecourse , itRequiremen , ilityResponsibi та iRisk для 

рівня WBS, який відповідає елементарним роботам проекту. 
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3. Послідовно використовуючи формули (2.9 – 2.12) отримати розподіл 

характеристик, що вивчаються, за досліджуваним  рівнем робіт. 

4. За формулами (2.13 – 2.15) отримати матриці (вектори), які 

пов’язують вимоги стейкхолдерів з ресурсами, необхідними для їх 

виконання, відповідальними особами та ризиками, які можуть виникнути при 

виконання вимог. 

Таким чином, отримано формалізацію зв’язків між окремими 

характеристиками моделі 4R & WS – ризиками, роботами, ресурсами, 

вимогами, стейкхолдерами та відповідальним особами проекту. 

Відзначимо, що існуючи методи моделюють лише взаємозв’язки між 

роботами та ресурсами проекту, окремо відокремлюючи часові ресурси. 

Практичною реалізацією таких методів є програмне забезпечення для 

управління проектами – наприклад, MS Project, OpenProj, Gantter для 

традиційного проектного менеджменту, Jira і Trello – для гнучких 

методологій розробки.  

Так, MS Project дозволяє задати три типи ресурсів та закріпити їх за 

роботами проекту, тривалість яких встановлюється окремо. Такий підхід 

дозволяє не тільки розрахувати бюджет та тривалість проекту, а й 

відстежувати його виконання за допомогою методу освоєного обсягу, який 

контролює виконання проекту за часом та бюджетом. Виконання вимог 

стейкхолдерів не відстежується. 

При використанні гнучких методологій завдання на проект 

формулюються у вигляді «user stories» – історій користувача,  які є 

відображенням вимог відповідного стейкхолдера. Кожна задача пов’язана з 

виконавцем та часом (інші ресурси не враховуються), який потрібен на її 

виконання. Відсутні явно задані зв’язки між окремими задачами. 

Відмінною рисою запропонованого методу є його адаптивність під 

традиційні процеси проектного управління, що спрощує отримання вихідних 

даних та надалі надасть змогу використовувати стандартне програмне 

забезпечення для практичної реалізації методу.  
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При формуванні вихідних даних необхідно враховувати обмеження 

щодо існування різних типів вимог у проекті (взаємовиключних, 

підтримуючих, незалежних і обов’язкових), а також коректно 

використовувати методи нечітких множин при формуванні матриць 

itRequiremen  та iRisk . 

Для прийняття обґрунтованих рішень і формалізації процесів 

управління вимогами необхідно створити інструменти, які визначатимуть 

основні характеристики вимог у проекті. Результатом використання 

запропонованого методу є  встановлення формальних зв’язків між ризиками, 

роботами, ресурсами, вимогами, стейкхолдерами та відповідальним особами 

проекту. Використання методу формалізації метрик управління вимогами 

проекту  дозволяє визначити  ресурсо- та ризиконавантаженнісь певної 

вимоги, що надає можливість доповнити існуючи моделі класифікації і 

приоритезації вимог даними характеристиками. Аналогічно, можна отримати 

метрики для оцінювання ефективності команди проекту та класифікації 

зацікавлених сторін проекту. 

Науковою новизною є розробка методу формалізації метрик управління 

вимогами проекту, який, на відміну від існуючих, дає змогу відстежувати 

виконання вимог стейкхолдерів проекту, враховуючи їх ризикове та ресурсне 

навантаження. 

Практична цінність запропонованого методу полягає в тому, що він 

дозволяє контролювати виконання проекту не лише за часовими та 

вартісними характеристиками, а й відстежувати ступінь задоволеності 

зацікавлених сторін проекту, що підвищує обґрунтованість проектних рішень 

відносно управління змінами та стейкхолдерами в проекті.  

Таким чином,  запропоновано співставлення ієрархічної структури 

робіт проекту з ієрархічною структурою вимог проекту, ієрархічною 

структурою ризиків проекту, ієрархічною структурою ресурсів проекту та 

організаційною структурою проекту. Так, встановлюються відповідності 

«робота-вимога», «робота-ресурс», «робота-відповідальний», «робота-ризик» 
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модель (4R & WS). Запропонований метод дозволяє відстежувати динаміку 

виконання проекту за факторами моделі (ризики, вимоги, ресурси, 

стейкхолдери, виконавці). 

Практичне використання методу вимагає формалізації зазначених вище 

зв’язків. При цьому якщо зв’язки «робота-відповідальний» та «робота-

ресурс» можуть бути задані у явному вигляді, зв’язки «робота-ризик» та 

«робота-вимога» мають бути задані у нечіткому вигляді.  

 

2.4 Визначення нечітких взаємозв’язків елементів моделі 

багатовимірної класифікації стейкхолдерів 4R & WS 

 

Практичне використання методу 4R & WS потребує забезпечення 

інформаційної підтримки за допомогою формалізації нечітких зв’язків 

відповідної моделі. 

В теорії нечітких множин значну  роль відіграє функція належності. Це 

основна характеристика нечіткого об'єкта, а всі операції з такими об'єктами 

здійснюються через операції з їх функціями належності. Визначення функції 

належності – це  перша і дуже важлива стадія, що дозволяє потім оперувати 

нечіткими об'єктами [139-141]. 

Завдання побудови функції належності формулюють наступним чином 

[142, 143]: є множина термів  m21 l,,l,lL =  та універсальна множина 

 m21 u,,u,uU = . Нечітку множину jl
~ , що описує лінгвістичний терм jl , m,1j =  

на універсальній множині U  представлено як
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Необхідно визначити ступені належності елементів множини U до елементів 

множини L, тобто знайти )u( il j
 для усіх m,1j = та n,1i = . 

Як правило, функція належності будується або на основі статистичної 

інформації, або за участю експертів. У першому випадку функція належності 

має  частотну інтерпретацію (ступінь належності приблизно дорівнює 
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ймовірності події), у другому випадку ступінь належності приблизно 

дорівнює інтенсивності прояву деякої властивості. 

Методи побудови функції належності поділяються на прямі і непрямі. 

У прямих методах ступінь належності визначається безпосередньо, або 

використовується набір стандартних графіків, а для визначення параметра 

залучаються експерти. У непрямих методах оцінки, отримані від експерта, 

обробляються у відповідності до певного алгоритму, мета якого полягає в 

зниженні рівня суб'єктивності експертних оцінок. 

Найбільш поширеними є методи, які засновані на статистичній обробці 

думок групи експертів та парних порівняннях [144-148]. Враховуючи те, що у 

визначенні взаємозв’язків моделі можуть брати участь декілька експертів, а 

також той факт, що обсяг даних для оцінювання може бути значним (це 

ускладнює використання шкали Сааті  під час роботи експертів) вважаємо 

доцільним для досягнення поставленої мети використовувати  метод 

статистичної обробки експертної інформації [148-152]. 

Розглянемо процес формалізації нечітких зв’язків на прикладі зв’язку 

«робота-вимога». 

Кожен експерт визначає наявність взаємозв’язку роботи Wj та вимоги 

Ri. Форму опитування задано у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 – Форма опитування експертів 

Вимоги/роботи W1 W2 … Wn 

R1     

R2     

…     

Rm     

 

Якщо K – кількість експертів, то k
j,ib  – бінарна оцінка наявності 

взаємозв’язку між здійсненням роботи Wj та виконанням вимоги Ri k-го 

експерта:  1,0bk
j,i  , де 1 вказує на наявність взаємозв’язку, 0 – на його 

відсутність.  



107 
 

За результатами опитування експертів ступені належності нечіткої 

множині Ri(Wj) – «робота Wj визначає виконання вимоги Ri» – визначаються 

так: 


=

=

K,1k

k
j,iji b

K

1
)W(R .                  (2.16) 

Результати обробки думок експертів представлено у таблиці 2.5. Для 

кожної вимоги Ri перша строчка таблиці містить інформацію щодо кількості 

голосів експертів, які позначили відповідність роботи Wj нечіткій множині 

Ri(Wj). Друга строчка – ступені належності, розраховані за формулою (2.16).  

Для більш точної оцінки ступеня впливу певної роботи на виконання 

вимоги Ri пропонується проводити оцінювання за шкалою, яка вербально 

характеризує ступінь впливу. 

Наприклад, рекомендується використовувати  наступна семантична 

шкалу: «не впливає» – «слабкий вплив» – «середній вплив» – «сильний 

вплив».  

У такому разі ступені належності нечіткої множині «робота Wj 

визначає виконання вимоги Ri» визначаються так: 


=

=

K,1k

k
j,lijli b

K

1
)W(R ,                  (2.17) 

Таблиця 2.5 – Результати обробки думок експертів 

Вимоги/роботи W1 W2 … Wn 

R1 

= K,1k

k
1,1b  

= K,1k

k
2,1b  

… 

= K,1k

k
n,1b  

μR1(W1) μR1(W2) … μR1(Wn) 

R2 

= K,1k

k
1,2b  

= K,1k

k
2,2b  

… 

= K,1k

k
n,2b  

μR2(W1) μR2(W2) … μR2(Wn) 

… 
… … … … 

… … … … 

Rm 

= K,1k

k
1,mb  

= K,1k

k
2,mb  

… 

= K,1k

k
n,mb  

μRm(W1) μRm(W2) … μRm(Wn) 
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де K – кількість експертів  

k
j,lib  – бінарна оцінка належності роботи Wj нечіткій множині «не 

впливає» («слабкий вплив»,  «середній вплив», «сильний вплив») для вимоги 

Ri k-го експерта:  1,0bk
j,li  , де 1 вказує на наявність взаємозв’язку, 0 – на 

його відсутність; 

4,1l =  – номер елемента семантичної шкали «не впливає» – «слабкий 

вплив» –  «середній вплив» –  «сильний вплив». 

Результати обробки думок експертів представлено у таблиці 2.6 

 

Таблиця 2.6 – Результати обробки думок експертів 

з використанням семантичної шкали для вимоги Ri 

Вимоги/роботи W1 W2 … Wn 

не впливає )W(R 1i1  )W(R 2i1  … )W(R ni1  

слабкий  вплив )W(R 1i2  )W(R 2i2  … )W(R ni2  

середній вплив )W(R 1i3  )W(R 2i3  … )W(R ni3  

сильний вплив )W(R 1i4  )W(R 2i4  … )W(R ni4  

 

Таким чином, можна задати процес формалізації нечітких зв’язків 4R & 

WS так (функціональну модель процесу представлено на рис. 2.14): в нотації 

Процедура представлено перелік дій команди управління проектом та 

експертної групи, розташування певної дії на «доріжці» вказує на її 

виконавця. 

Надалі представимо алгоритм реалізації методу багатовимірної 

класифікації стейкхолдерів 4R & WS. Після формалізації елементів моделі 

4R & WS можна сформулювати алгоритм її використання у вигляді 

відповідного методу. Таким чином, метод багатовимірного аналізу 
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стейкхолдерів 4R & WS може бути представленим послідовністю наступних 

кроків. 

Крок 1. Формування експертної групи.  

1.1. Формування групи з організації експертиз. У разі, якщо реалізація 

проекту передбачає проведення декількох експертиз, а сам проект є великим 

та складним, доцільним є створення робочої групи з організації експертиз.  

Процес формалізації нечітких зв’язків 4R & WS

Команда управління 

проектом
Експертна група

Формування 

експертної 

групи

Формування 

ієрархічних 

структур 

проекту

Формування 

матриць/анкет 

для 

експертного 

опитування

Підготовка 

експертного 

опитування

Визначення 

думок 

експертів

Обробка 

результатів 

експертного 

опитування

 

Рисунок 2.14 – Функціональна модель процесу формалізації нечітких зв’язків 

4R & WS у нотації «Процедура» 

Завдання робочої групи – підготовка експертизи, проведення 

експертних оцінок, обробка експертної інформації, визначення узагальненої 

думки експертів, внесення даних до інформаційної системи проекту. 

Рекомендована структура робочої групи: 

− керівник групи, який здійснює методичне управління робочою 

групою та експертами. Він має фути фахівцем в галузі проектного управління 

та експертного  оцінювання. 
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− менеджер проекту. Його основна задача – аналіз отриманої від 

експертів інформації, ії аналізі, організації зворотного зв’язку у разі 

необхідності уточнення інформації, отриманої від експертів; 

− IT-фахівець, який здійснює внесення даних у систему і, у разі 

необхідності, розробляє прикладне  програмне забезпечення для проведення 

експертиз і обробки експертних оцінок. 

− технічні працівники, які безпосередньо працюють з експертами під 

час проведення експертного опитування. 

1.2. Оцінювання компетентності потенційних експертів. 

В рамках даного дослідження припускаємо, що експертна група 

формується в межах команди проекту, але в окремих випадках можуть бути 

залучені зовнішні експерти. 

Пропонується використання оцінки професійної компетенції на основі 

самооцінюванння [151-154]. За відповідною методикою професійна 

компетенція експертів оцінюється за допомогою коефіцієнту компетентності 

К, який обчислюється на основі суб’єктивного судження експерта щодо 

ступеня своєї інформованості за проблемою і вказанні типових джерел 

аргументації своєї думки. 

Коефіцієнт компетентності К на основі само оцінювання обчислюється 

за формулою 

)kk(
2

1
K ai += ,    (2.18) 

де ki – коефіцієнт інформованості за проблемою, обчислюється на 

основі само оцінювання експерта за десятибальною шкалою і помноженні 

цієї оцінки на 0,1. 

ka – коефіцієнт аргументації, який визначається сумуванням балів за 

таблицею 2.7. 

Для визначення коефіцієнта ka кожному з експертів пропонується 

заповнити таблицю 2.7 (графи 2-4 незаповнені). 
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Експерт позначає, як впливають на його думку джерела аргументації за 

шкалою А-С. 

Після співставлення таблиці експерта з еталонною підраховується 

кількість балів за всіма джерелами аргументації.  

При цьому, якщо ka = 1, то оцінка професійної компетенції є високою, 

ka = 0,8 – середньою, ka = 0,5 – низькою.  

Таким чином, коефіцієнт компетентності на основі само оцінювання 

експертів змінюється в межах від нуля до одиниці, 0 ≤ К ≤ 1. 

 

Таблиця 2.7 – Еталонна таблиця самооцінювання експерта 

Джерело аргументації 

Рівень впливу джерела на думку 

експерта 

А 

(високий) 

В 

(середній) 

С 

(низький) 

1 2 3 4 

Проведений експертом теоретичний аналіз 

проблеми 

0,30 0,20 0,10 

Виробничій досвід експерта 0,30 0,25 0,10 

Участь у вітчизняних семінарах, нарадах з даної 

проблеми 

0,02 0,02 0,02 

Знайомство з працями закордонних авторів з 

проблеми 

0,06 0,06 0,06 

Кількість проектів, у підготовці яких експерт 

приймав участь 

0,30 0,25 0,20 

Вплив інтуїції експерта  0,02 0,02 0,02 

Коефіцієнт аргументації 1,00 0,80 0,50 

 

Слід відзначити, що зміст еталонної матриці може бути змінено 

робочою групою з проведення експертизи (рішенням її керівника) з метою 

адаптації до проблемної ситуації певного проекту. 

1.3. Визначення необхідної кількості експертів. 

Кількість експертів повинна бути мінімальною для зменшення 

трудових та фінансових витрат на проведення експертизи, але достатньою 

для отримання достовірних оцінок. Збільшення кількості експертів підвищує 

точність прогнозу, але призводить до ускладнення організації проведення 

експертизи, підвищує витрати та збільшує тривалість її проведення. Якщо 
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кількість експертів завелика, їх думки стають неузгодженими за рахунок 

експертів з низькою кваліфікацією.  

1.3.1 Одним з найбільш використовуваних методів визначення 

кількості експертів є визначення максимальної та мінімальної кількості 

експертів в групі. 

Максимальна кількість експертів визначається з нерівності  [151-154] 

max

n

1i

i

max
K

K

2

3
N


= ,      (2.19) 

де Nmax – максимальна кількість експертів в групі; 

Ki – компетентність і-го експерта за шкалою компетентності (см. 

крок 1.2); 

Kmax – максимально можлива компетентність за шкалою 

компетентності. 

Мінімальна кількість експертів у групі може бути визначена через 

нерівність 


−

max

'

B

ВВ
,      (2.20) 

де В – середня оцінка величини, що оцінюється; 

В′ – середня оцінка величини, що оцінюється, яка дана групою, з якої 

вилучено (або додано) одного експерта; 

Bmax – максимальна можлива оцінка величини, що оцінюється; 

ε – задана величина середньої помилки при додаванні (вилученні) 

експерта. 

В залежності від величини вимірювання середньої помилки мінімальну 

кількість експертів можна визначати за формулою 









+


= 5

3
5,0Nmin .    (2.21) 

Таким чином, кількість експертів в групі встановлюється в межах Nmin 

≤ N ≤ Nmax. 
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1.3.2 Якщо попереднього оцінювання компетентності експертів не 

проводилось,  кількість експертів, доцільно визначати із заданою довірчою 

ймовірністю α  і похибкою ε використовуючи рекомендації [145, 154]: 

2

22 St
K


= 

 ,     (2.22) 

де S – середньоквадратичне відхилення оцінки; 

tα – табличне значення аргументу. 

Якщо можливість визначити S  відсутня, рекомендується задавати не 

абсолютну похибку ε, а відносну ε1, виражену в частках від S (навіть якщо S 

невідомо): 

2
1

2t
K


= 

.      (2.23) 

Рівні надійності оцінок (довірчі ймовірності) α для відповідних значень 

t представлено в таблиці 2.8. Розрахункові значення кількості експертів за 

формулою (2.23) показані у строках таблиці. Згідно [145] склад групи з 12-18 

осіб є близьким до оптимального з точки зору таких факторів, як 

трудомісткість опитування, можливість управління експертною групою, 

можливості підприємства з формування експертної групи, та прийнятним з 

точки зору точності та надійності результатів. 

 

Таблиця 2.8 – Розрахункові значення кількісного складу експертної групи в 

залежності від надійності оцінок 

Надійність 

оцінки, 

α 

Гранична похибка оцінки, Δ 

0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 

0,683 4 5 7 9 12 16 25 45 100 

0,950 16 19 24 32 43 62 96 171 384 

0,954 16 20 25 33 45 64 100 178 400 

0,990 27 33 42 55 74 107 167 267 666 

0,997 36 45 57 74 100 144 225 400 900 
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Якщо метод колективного експертного оцінювання є систематичним 

елементом проектного управління, виникає необхідність і доцільність 

алгоритмізації етапів підготовки та реалізації експертизи на основі 

ретроспективної інформації щодо попередніх експертиз. 

В основу етапу відбору експертів та визначення кількісного складу 

експертної групи може бути закладено інструментальні засоби методології 

міркувань на основі прецедентів (Case-Based Responding (CBR)) [155-157]. 

Використання CBR дозволяє підвищити ефективність прийняття 

рішень за рахунок пошуку та адаптації прийнятих раніше рішень для 

подібних проблемних ситуацій, які можуть накопичуватись у формі 

прецедентів у базі прецедентів. В термінології CBR прецедент є проблемною 

або відомою ситуацією, яку було збережено з метою подальшого 

використання. Термін «рішення» в даному контексті має широке значення, не 

обов’язковим є рішення відповідної задачі, рішенням може бути нова 

інтерпретація завдання або отримання інформації.  

Крок 2. Визначення рівня ієрархічної структури робіт проекту, для 

якого слід отримати інформацію щодо ресурсного та ризикового 

навантаження вимог. На основі WBS проекту необхідно побудувати матриці 

1, −iiM
, які зв’язують елементарні роботи проекту з сумарними роботами 

обраного рівня. 

Крок 3. Побудова матриць iRecourse
, itRequiremen

, ilityResponsibi
та iRisk

для 

рівня WBS, який відповідає елементарним роботам проекту.  

Крок 4. Формування матриць/анкет для експертного опитування. 

Матриці встановлюють зв’язки «робота-вимога», «робота-ресурс», «робота-

відповідальний», «робота-ризик» (табл. 2.9-2.12).   

Таблиця 2.9 – Форма опитування експертів (вимоги) 

Вимоги/роботи W1 W2 … Wn 

R1     

…     

Rm     
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Таблиця 2.10 – Форма опитування експертів (ресурси) 

Вимоги/роботи W1 W2 … Wn 

R1     

…     

Rm     

Таблиця 2.11 – Форма опитування експертів (відповідальні особи) 

Вимоги/роботи W1 W2 … Wn 

R1     

…     

Rm     

Таблиця 2.12 – Форма опитування експертів (ризики) 

Вимоги/роботи W1 W2 … Wn 

R1     

…     

Rm     

Крок 5. Проведення експертного опитування. 

Крок 6. Обробка результатів експертного опитування. Визначення 

функцій належності. 

Крок 7. Отримання розподілу характеристик, що вивчаються. 

Послідовно використовуючи формули (2.9 – 2.12) отримати розподіл 

характеристик, що вивчаються, за досліджуваним  рівнем робіт. 

Крок 8. Визначення навантаженності вимог стейкхолдерів. За 

формулами отримати матриці (вектори), які пов’язують вимоги 

стейкхолдерів з ресурсами, необхідними для їх виконання, відповідальними 

особами та ризиками, які можуть виникнути при виконання вимог. 

Функціональну модель методу представлено на рисунках 2.15 та 2.16. 

 

A0

Метод багатовимірного 
аналізу стейкхолдерів 4R & 

WS План управління
змістом проекту

Прецеденти

Експертні
методи

PMBOK пп. 3.3пп. 3.2

Експертна
група

Команда 
проекту

Характеристики 
4R & WS вимог

 

Рисунок 2.15 – Функціональна модель методу 4R & WS (контекстна модель) 
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A1

Формування 
експертної групи

A2

Визначення рівня 
WBS для аналізу

A3

Побудова 
матриць зв'язків 

елементів моделі 
та анкет 

експертного 
опитування

A4

Проведення 
експертного опитування 

та обробка його 
результатів

A5

Визначення 
навантаженності 

вимог 
стейкхолдерів

План управління
змістом проекту

Експертні 
методи

Прецеденти

Рівень WBS

Матриці

Формалізовані
зв'язки Характеристики 

4R & WS вимог

PMBOK

пп. 3.3

Експертні методи

пп. 3.2 

Керівник
проекту

ПМ

ПМ

ПМ

ПМ

Експертна
група

Група
 з організації

експертиз

ПМ

Керівник
проекту

Група
 з організації

експертиз

пп. 3.2 

Склад експертної групи

 

 

Рисунок 2.16 – Функціональна модель методу 4R & WS (декомпозиція) 
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Таким чином, розроблено забезпечення інформаційної підтримки 

методу 4R & WS за допомогою побудови процесу формалізації нечітких 

зв’язків відповідної моделі.  

Використання методу дає змогу відстежувати динаміку виконання 

проекту за факторами моделі 4R & WS, що, зокрема, надаватиме 

інформацію щодо ресурсного та ризикового навантаження вимог 

стейкхолдерів проекту і дозволить приймати обґрунтовані рішення щодо 

стратегій взаємодії з зацікавленими сторонами проекту. 

 

2.5 Оцінювання прогресу проекту за допомогою освоєного розкладу 

вимог 

 

Останнім часом в рамках практики управління проектами 

спостерігаються тенденції удосконалення управління освоєним обсягом за 

рахунок концепції освоєного розкладу (Earned Schedule, ES) [158]. 

Earned Schedule – це розширення теорії й практики методу освоєного 

обсягу (EVM) . Теорія освоєного розкладу змінює вимірювання відхилення 

за розкладом (освоєний обсяг – плановий обсяг),  які використовуються у 

традиційному EVM, на ES і фактичний час виконання робіт (actual time, 

AT).   

Більш докладно відмінності між EVM та Earned Schedule 

представлено в таблиці 2.13. Наведено прийняту термінологію методу 

освоєного обсягу та порівняння її з ES-термінологією для аналогічних 

показників або індикаторів. 

Ідея ES є досить простою: визначити час, коли за планом потрібно 

було отримати наявну величину освоєного обсягу (EV). 
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Таблиця 2.13 – Термінологія EVM та Earned Schedule 

Група показників EVM Earned Schedule 

Статус 

Earned Value (EV) Earned Schedule (ES) 

Actual Costs (AC)  Actual Time (AT)  

SV  SV(t)  

SPI  SPI(t)  

Оцінювання майбутньої 

роботи 

Budgeted Cost for Work 

Remaining (BCWR) 

Planned Duration for Work 

Remaining (PDWR)  

Estimate to Complete (ETC)  Estimate to Complete (time) 

(ETC (t)) 

Прогноз 

Variance at Completion 

(VAC) 

Variance at Completion 

(time) (VAC(t)) 

Estimate at Completion  

(EAC) (постачальник) 

Estimate at Completion 

(time)  (EAC(t)) 

(постачальник) 

Independent EAC (IEAC) 

(замовник) 

Independent EAC (time) 

(IEAC(t)) (замовник) 

To Complete Performance 

Index (TCPI) 

To Complete Schedule 

Performance Index (TSPI) 

На рисунку 2.17  показано, як отримується міра ES. Проектування 

сукупного EV на криву PV, як показано на схемі, визначає, де плановане 

значення (PV) дорівнює накопиченому EV.  

Time

Cost

EV

PV

ES

TStart Finish
 

Рисунок 2.17 – Концепція визначення Earned Schedule 

Ця точка перетину визначає час, коли величина EV повинна була 

бути освоєною  відповідно до графіку. Вертикальна лінія від точки на PV 

до осі часу визначає частину розкладу, яка є «освоєною». Тривалість від 

початку проекту до перетину осі часу – це Earned Schedule [3]. На основі 
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визначення цього часу можуть бути сформовані індикатори, що 

забезпечують інформацію про відхилення від графіків та ефективність 

виконання проекту (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 – Показники та індикатори Earned Schedule 

Показник Розрахунок 

Планова тривалість (Planned Duration) PD – 

Тривалість за оцінкою (Estimate Duration) ED – 

Відхилення за розкладом (Schedule 

Variance) 

SV(t) SV(t) = ES – AT 

SV(t)% SV(t)% = (ES – AT) / ES 

Індекс виконання за розкладом (Schedule 

Performance Index) 
SPI(t) SPI(t) = ES / AT 

Індекс виконання за розкладом до 

завершення (To Complete Schedule 

Performance Index) 

TSPI 

TSPI = (PD – ES) / (PD – AT) 

TSPI = (PD – ES) / (ED – AT) 

Незалежна оцінка по завершенню 

(Independent Estimate at Completion 

(time)) 
IEAC(t) IEAC(t) = PD / SPI(t) 

Відхилення від розкладу по завершенню 

(Variance at Completion (time)) 
VAC(t) VAC(t) = PD – IEAC(t) 

Відзначимо, що хоча остання версія PMBOK вказує на використання 

ES як на новітню тенденцію лише в галузі управління вартістю проекту, 

цілком доречно буде використання цієї методології при управлінні 

розкладом проекту. 

Розширення цього підходу на процес моніторингу виконання вимог 

дає можливість визначити час, коли за планом потрібно було отримати 

наявну величину освоєного обсягу вимог (ER, рис. 2.18, табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 – Термінологія EVM, Earned Schedule, Earned Requirements 

Schedule 

Група показників EVM Earned Schedule Earned Requirements 

Schedule 

Статус 

Earned Value (EV) Earned Schedule 

(ES) 

Earned Requirements 

Schedule (ERS) 

Actual Costs (AC)  Actual Time (AT)  Actual Time (AT) 

SV  SV(t)  SVR(t)  

SPI  SPI(t)  SPIR(t)  

Оцінювання 

майбутньої 

роботи 

Budgeted Cost for 

Work Remaining 

(BCWR) 

Planned Duration for 

Work Remaining 

(PDWR)  

Planned Duration for 

Requirements Remaining 

(PDRR) 
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Продовження табл. 2.15 

 

Estimate to Complete 

(ETC)  

Estimate to Complete 

(time) (ETC (t)) 

Estimate to Complete 

Requirements (time) 

(ETCR(t)) 

Прогноз 

Variance at 

Completion (VAC) 

Variance at Completion 

(time) (VAC(t)) 

Variance at Completion 

Requirements (time) 

(VACR(t)) 

Estimate at Completion  

(EAC) (постачальник) 

Estimate at Completion 

(time)  (EAC(t)) 

(постачальник) 

Estimate at Completion 

Requirements (time)  

(EACR(t)) (постачальник) 

Independent EAC 

(IEAC) (замовник) 

Independent EAC (time) 

(IEAC(t)) (замовник) 

Independent EACR (time) 

(IEACR(t)) (замовник) 

To Complete 

Performance Index 

(TCPI) 

To Complete Schedule 

Performance Index 

(TSPI) 

To Complete Requirements 

Schedule Performance Index 

(TRSPI) 

 

Time

Cost

ER

PR

ERS

TStart Finish  

Рисунок 2.18 – Концепція визначення Earned Requirements Schedule 

На рисунку 2.18  показано, як отримується міра ERS. Проектування 

сукупного ER на криву PR, як показано на схемі, визначає, де плановане 

значення (PR) дорівнює накопиченому ER.  

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 
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забезпечують інформацію про відхилення від графіків та ефективність 

виконання проекту (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 – 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) 

 

2.6 Методологічний підхід до стейкхолдер-орієнтованого управління 

портфелями, програмами та проектами 

 

У попередніх підрозділах  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. 

Відзначимо, що для портфеля та програми проектів будемо вживати 

наступні визначення. 

Програма – група взаємопов'язаних проектів і різних заходів, 

об'єднаних спільною метою і умовами їх виконання. Виконання окремого 
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проекту в складі програми може не давати відчутного результату (доходу), 

в той час як здійснення всієї програми забезпечує максимальну 

ефективність (прибуток). 

Портфель проектів – множина проектів і програм, об'єднаних для 

зручностей управління. Проекти і програми в портфелі проектів можуть 

мати або не мати спільні цілі, але, як правило, мають загальні обмеження 

за ресурсами. Загальноприйняту ієрархію портфелів, проектів та програм 

представлено на рисунку 2.19. 

 

 

Рисунок 2.19 – Ієрархія проектів, портфелів та програм 

 

На рисунку 2.20 для кожного з проектів її доповнено областю 

перетину ієрархічної структури робіт (WBS) та вимог (RBS) цього проекту. 

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. 

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. 

Надалі визначимо показники методу освоєного обсягу вимог 

зацікавлених сторін програми/портфелю. 
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Рисунок 2.20 – Модифікована ієрархія проектів, портфелів та програм 

 

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 −= . 

CR – відхилення у виконанні вимог за вартістю: 

ACERCR −= . 

SPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за розкладом: 

PR

ER
SPIR =

. 

CPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за вартістю: 

AC

ER
CPIR =

. 
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Необхідно зауважити, що, на відміну від використання методу 

освоєних вимог для проекту, для портфеля чи програми можливи є 

моніториг лише дяекого часового періоду. Особливо це стосується 

портфелю проектів та програм, який може трансформуватися в часі, отже, 

не має можливості визначити дату «старту» та «фінішу» портфелю. 

 

Рисунок 2.21 – Графічне представлення методу освоєних вимог для 

портфелю / програми 

Також важливою відмінністю є неможливість використання резервів 

поза критичних 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 (рис. 2.22). 

Так, зв’язки між елементами різних рівнів ієрархії (рис. 2.22) можуть 

бути представлені у вигляді матриці, елементи якої вказують на наявність 

або відсутність зв’язку між елементом i-го та (i - 1)-го рівнів: F=1, якщо 

зв'язок є, і F =0 за відсутністю зв’язку: 
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Рисунок 2.22 – Рівні ієрархій портфелю 

 

Отже, зв’язки рівня проект-підпрограма задаються так (коди рівней 

задано на рисунку 2.21, кількість елементів рівня i – n, рівня (i-1) – m): 

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

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

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

w...ww

M

m,subprn,pr2,subprn,pr1,subprn,prn,pr

m,subpr2,pr2,subpr2,pr1,subpr2,pr2,pr

m,subpr1,pr2,subpr1,pr1,subpr1,pr1,pr

m,subpr2,subpr1,subpr

subpr,pr = .    (2.25) 

 

Зв’язки рівня підпрограма-програма: 

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

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

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

w...ww

M

m,prn,subpr2,prn,subpr1,prn,subprn,subpr

m,pr2,subpr2,pr2,subpr1,pr2,subpr2,subpr

m,pr1,subpr2,pr1,subpr1,pr1,subpr1,subp

m,subpr2,subpr1,subpr

pr,subpк = (2.26) 
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Зв’язки рівня програма-субпортфель: 

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

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

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

w...ww

M

m,prn,subpor2,prn,subpor1,prn,subporn,subpor

m,pr2,subpor2,pr2,subpor1,pr2,subpor2,subpor

m,pr1,subpor2,pr1,subpor1,pr1,subpor1,subpor

m,subpr2,subpr1,subpr

pr,subport = (2.27) 

 

Зв’язки рівня субпортфель-портфель: 

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

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

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

)w,w(F...)w,w(F)w,w(Fw

w...ww

M

m,subporn,port2,subporn,port1,subporn,portn,port

m,subpor2,port2,subpor2,port1,subpor2,port2,port

m,subpor1,port2,subpor1,port1,subpor1,port1,sport

m,subpr2,subpr1,subpr

subpor,port = (2.28) 

 

У разі, якщо для певної гілки ієрархії портфелю деякі рівня відсутні, 

нижчі рівні зсуваються догори (рис. 2.22) і відповідні елементи займають 

місце на вищому рівні. 

 

Рисунок 2.22 – Зсув елементів ієрархічної структури портфелю 
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Вхідними даними для формалізації є ієрархічна портфелю або 

програми. В ході дослідження вона доповнюється інформацією щодо 

розподілу ресурсів та відповідальних осіб за окремими проектами (ці 

зв’язки  наявні при плануванні проекту в чіткому виді), та даними щодо 

розподілення вимог та ризиків за проектами (дані такого роду зазвичай 

відсутні у чіткій формі, тому пропонується моделювати відповідні зв’язки 

за допомогою методів нечітких множин). 

Введемо наступні позначення: 

isourseRe – матриця розподілу ресурсів за i-м рівнем ієрархічної 

структури; 

kresourse – k-й ресурс; 

R(esource)BS – ієрархічна структура ресурсів; 

itRequiremen – матриця розподілу вимог за i-м рівнем ієрархічної 

структури; 

ltrequiremen – l-та вимога; 

R(equirement)BS – ієрархічна структура вимог; 

ilityResponsibi – матриця розподілу відповідальних осіб за i-м рівнем 

ієрархічної структури; 

zlityresponsibi – z-та відповідальна особа; 

R(esponsibility)BS – організаційна структура 

портфеля/програми/проекту; 

iRisk – матриця розподілу ризиків за i-м рівнем ієрархічної 

структури; 

vrisk – v-й ризик; 

R(isk)BS – ієрархічна структура ризиків; 

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

виконання; 
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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; 

urstakeholde – u-й стейкхолдер портфеля/програми/проекту; 

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

у нечіткій формі. 

Кожен з елементів структури може бути асоційован з певним 

ресурсним навантаженням, вимогами стейкхолдерів, виконання яких 

підтримує даний елемент, відповідальними виконавцями та ризиками, які 

пов’язані з елементом. Ці зв’язки також можуть бути задані у матричній 

формі: 

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

матриці визначається як доля від загального обсягу певного ресурсу, що 

використовується при виконанні елементу, 

 

)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 =

. (2.29) 

 

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

матриці дорівнює 1, якщо певна особа відповідає за виконання елементу, 

або 0 у іншому випадку, 

),(...),(

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

),(...),(

),(...),(

...

,1,

,21,22

,11,11

,1,

nizizz

nii

nii

nii

i

wlityresponsibiFwlityresponsibiFlityresponsibi

wlityresponsibiFwlityresponsibiFlityresponsibi

wlityresponsibiFwlityresponsibiFlityresponsibi

ww

lityResponsibi = . (2.30) 
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− взаємозв’язок вимог стейкхолдерів та елементу i-го рівня. Цей 

зв'язок може бути заданий у нечіткій формі. Нехай 

 1;0:),( ,, → jiljil wtrequiremenwtrequiremenФ є функція приналежності 

нечіткого бінарного відношення (3.7). Для всіх trequirementrequiremen l  та 

iji ww ,  функція ),( , jil wtrequiremenФ  – це ступінь, у якому виконання j-го 

елемента i-го рівня зумовлює виконання вимоги l. Відношення можна 

представити у матричній формі 

),(...),(

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

),(...),(

),(...),(

...

,1,

,21,22

,11,11

,1,

nilill

nii

nii

nii

i

wtrequiremenФwtrequiremenФtrequiremen

wtrequiremenФwtrequiremenФtrequiremen

wtrequiremenФwtrequiremenФtrequiremen

ww

tRequiremen = .  (2.31)  

 

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

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

приналежності нечіткого бінарного відношення (3.7). Для всіх riskriskv   та 

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

го рівня зумовлює виникнення ризику v. Відношення можна представити у 

матричній формі: 

 

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

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

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

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

...

,2,1,

,22,21,22

,12,11,11

,2,1,

nivivivv

niii

niii

niii

i

wriskФwriskФwriskФrisk

wriskФwriskФwriskФrisk

wriskФwriskФwriskФrisk

www

Risk = .                         (2.32) 

 

Також можна встановити зв'язок між стейкхолдерами та їх певними 

вимогами: 
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),(...),(
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1
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1111

1

luuu

l

l

l

trequiremenrstakeholdeFtrequiremenrstakeholdeFrstakeholde

trequiremenrstakeholdeFtrequiremenrstakeholdeFrstakeholde

trequiremenrstakeholdeFtrequiremenrstakeholdeFrstakeholde

trequirementrequiremen

S =
.  (2.33)  

 

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, що наведено вище, отримуємо розподіл 

характеристик (елементів моделі), що вивчаються, за (i-1)-м рівнем ієрархії 

портфелю: 

− ресурсів: iResourse1i,iM1iResourse −=− ;                  (2.34) 

− відповідальності: iiii lityResponsibiMlityResponsibi = −− 1,1 ; (2.35) 

− вимог: iiii tRequiremenMtRequiremen = −− 1,1 ;             (2.36) 

− ризиків: iiii RiskMRisk = −− 1,1 .              (2.37) 

Це надасть змогу встановити зв’язки між окремими 

характеристиками. Наприклад, наступні формули пов’язують вимоги 

стейкхолдерів з ресурсами, необхідними для їх виконання, 

відповідальними особами та ризиками, які можуть виникнути при 

виконання вимог:  

 

1iResourseT
1itRequeremenRRec −−= ,     (2.38) 

11 −− = i
T

i lityResponsibitRequeremenRRes ,    (2.39) 

11 −− = i
T

i RisktRequeremenRRis .      (2.40) 

 

Надалі, використовуючи інформацію щодо стейкхолдерів та їх 

вимог, можна співвіднести ресурсне і ризикове навантаження окремих 
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вимог зі стейкхолдерами, які їх висувають, що надасть змогу 

класифікувати зацікавлені сторони портфелю/програми за цими 

характеристиками.  

Отже, для використання запропонованого методу формалізації 

метрик управління вимогами необхідно виконати наступне: 

1. Обрати рівень ієрархічної структури робіт 

проекту/програми/портфеля, для якого слід отримати інформацію щодо 

ресурсного та ризикового навантаження вимог. На основі WBS 

проекту/програми/портфеля побудувати матриці 1, −iiM , які зв’язують 

елементарні роботи проекту з сумарними роботами обраного рівня. 

2. Сформувати матриці iRecourse , itRequiremen , ilityResponsibi та iRisk для 

рівня WBS, який відповідає елементарним роботам 

проекту/програми/портфеля. 

3. Послідовно використовуючи формули (2.34 – 2.37) отримати 

розподіл характеристик, що вивчаються, за досліджуваним  рівнем робіт. 

4. За формулами (2.38 – 2.40) отримати матриці (вектори), які 

пов’язують вимоги стейкхолдерів з ресурсами, необхідними для їх 

виконання, відповідальними особами та ризиками, які можуть виникнути 

при виконання вимог. 

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. 

 

2.7 Висновки до другого розділу 

 

1. Визначено собливості портфелів, програм та проектів 

регіонального розвитку в розрізі стейкхолдер-орієнтованого підходу. 
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2. Вперше розроблено метод освоєних вимог, заснований на 

співставленні ієрархічних структур вимог і робот 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. 

3. 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. 

4. Дістав подальшого розвитку метод класифікації зацікавлених 

сторін проектів шляхом адаптації його до рівня портфелів та програм в 

рамках запропонованої методології стейкхолдер-орієнтованого управління, 

що надає змогу його використання на рівні портфелів та програм. 

5. 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].  
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ 

ЦІННОСТІ ВИМОГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

 

 

3.1 Загальний підхід до оцінювання цінності вимог стейкхолдерів 

проектів та програм  

 

За аналогією схеми, яку розміщено в другому розділі, ієрархію вимог 

портфелів, програм та проектів можна представити як відповідне 

ієрархічне дерево вимог (рис. 3.1).  

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 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; 

− фінансові вимоги. Пропонується розглядати цю групу вимог 

окремо. Будь-які проекти, що мають бізнес складову, серед вимог 

стейкхолдерів будуть мати вимоги щодо інвестиційної привабливості 
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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. 

Портфель

 

Проект

 

Субпортфель

 

Програма

 

Проект

 

Проект

 

Рівень портфеля

wportfolio

Рівень субпортфеля

wsubportfolio

Рівень програми 

wpr

Рівень підпрограми 

wsubpr

Рівень проекту

w1 

RBS

Рівень робіт

wi i=1...n

Time

Cost

Scope Quality

унікальні вимоги проекту

фінансові вимоги проекту

вимоги до управління проектом

 

 

Рисунок 3.1 – 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




= ,      (3.1) 

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

характеризує i-ту вимогу, внаслідок виконання проекту в k-ий період часу; 
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ΔFопт
i,j – це максимально бажаний рівень змін показника Fi для j-го 

стейкхолдера; 

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 .    (3.2) 

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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= .    (3.3) 

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




=     (3.5) 

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; 
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− 
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 = ,     (3.6) 

В масштабах проекту досягнення певної вимоги оцінюється так: 

j,i

j,i
k

j

j
2

i
k

PVal

Val
ЕVal =     (3.7) 

Таким чином, для реалізації даного підходу до оцінювання цінності 

вимоги та рівня досягнення такої цінності необхідно визначити: 

1. Для кожної вимоги показник F, який її характеризує. Для вимог, 

які можуть бути визначені кількісно, цей показник визначається 

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 (пп. 3.2). 

Для вимог, які оцінюються якісно, пропонується підхід, що 

викладено в пп. 3.3. 

2. Для кожної вимоги визначити ΔFопт – той рівень показника, який 

бажає отримати стейкхолдера від проекту. 
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3. Для кожного стейкхолдера визначити рейтинг його вимог (λ1
i). 

4. Для всіх стейкхолдерів в проекті задати рівень їх важливості (λ2
j). 

Показники λ1 та λ2 можна отримати такими способами: 

− Безпосереднє оцінювання. Метод полягає у віднесенні цінності 

певної вимоги до деякого значення за оціночною шкалою. Для подальшої 

обробки отримані оцінки мають бути пронормовані, тобто їх сума має бути 

приведена до одиниці шляхом ділення кожної оцінки на їх загальну суму.  

Цінність вимоги може, зокрема, визначатися її пріоритетом. 

Наприклад, за стандартом PMBOK, параметри, пов’язані з кожною 

вимогою, фіксуються в матриці відстеження вимог, де вказується і оцінка 

пріоритетності кожної вимоги.  

Для стейкхолдерів градацію важливості можна визначати за 

класичною матрицею влади-інтересу: DCBA  (рис. 3.2). 

D C

B А

Інтерес

Вплив

 

Рисунок 3.2 – Градація важливості стейкхолдерів за матрицею влади-

інтересу 

 

− Ряд пріоритетів. Якщо відомі лінійні співвідношення компонентів 

ряду цінностей вимог (пріоритетів вимог), для оцінки значень цінностей λij, 

i = 1, …, n, j = 1, …, m можуть бути використані  формули Фішберна. На 

основі вербальної (чи статистичної) інформації здійснюється якісне 

відображення пріоритетів цінностей вимог. Якщо для кожних двох вимог 
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Reqsj та Reqkj  є підстави вважати, що kjsj qReqRe 
,   s, k = 1, ..., n, то можна 

побудувати ряд пріоритетів всіх цінностей вимог j-го стейкхолдера RReqj = 

[Req1j; Req2j; …[Reqsj; Reqs+1j]; …; Reqnj], де Req1j  –  вимога з найвищим 

пріоритетом; Reqnj – з найнижчим; внутрішніми квадратними дужками у 

формулі відзначені рівнозначні цінності Reqsj ~ Reqs+1j. Отже, згідно з 

побудованим рядом пріоритетів nj2j1j ReqReqReq  
.  

Для даної ситуації Фішберн висунув гіпотезу, що для практичних 

досліджень достатньо вибрати оцінки апріорних значень цінності у вигляді 

спадної арифметичної прогресії, і показав, що їх можна обчислювати за 

формулою: 

n,...,1i,
)1n(n

)1i(n2

ij

=
+

+−
=


. 

Для матриці влади-інтересу апріорні значення λj за цим підходом 

показано на рисунку 3.3. 

D
λJ=2/20=0,1

C
λJ=4/20=0,2

B
λJ=6/20=0,3

А
λJ=8/20=0,4

Інтерес

Вплив

 

Рисунок 3.3 – Ряд пріоритетів стейкхолдерів за матрицею влади-інтересу 

 

− Бінарне співвідношення. У випадку, коли на вербальному рівні 

здійснена побудова ряду пріоритетів і суб’єкт управління володіє 

додатковою інформацією, можна здійснити кількісне уточнення ряду 

пріоритетів. Це уточнення можна подати у вигляді ряду бінарних 
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відношень пріоритетів  RV = {v1j; v2j;…; vnj},  де vij – це числові оцінки 

результатів попарних порівнянь між собою всіх цінностей виконання 

вимог проекту. Наприклад, якщо vij=t, то це вказує на те, що цінність 

вимоги Reqij в t раз більша за цінності вимоги Reqi+1j. Якщо, vij=1, це вказує 

на однакову цінність вимог Reqij та Reqi+1j. 

Якщо покласти vnj = 1, то для обчислення відповідних оцінок 

цінностей можна скористатись формулою: 
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Якщо на базі наявної інформації можна стверджувати, що мають 

місце частково посилені лінійні співвідношення впорядкованості то, згідно 

з гіпотезою Фішберна для практичних досліджень оцінки λij, можна 

вибрати у вигляді спадної геометричної прогресії. Фішберн показав, що: 

.
12

2
n

jn

ij
−

=
−

 

Якщо відомі інтервальні співвідношення впорядкованості щодо 

цінностей вимог iii p  , 0, ii  , то оцінки Фішберна задаються 

формулою 
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При цьому накладаються умови: 
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Загальну схему процесу визначення цінності вимоги стейкхолдера в 

нотації IDEF0 представлено на рисунках 3.4 та 3.5 (декомпозиція першого 

та другого рівнів). 
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Плановий абсолютний показник цінності вимоги визначається через 

порівняння: 

− поточного стану стейкхолдера (розраховується поточний 

показник F); 

− прогнозного стану стейкхолдера (розраховується показник F за 

умови виконання проекту). 

A1

Визначення 
планового 

абсолютного 
показника 

цінності вимоги

A2

Визначення 
планового 
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показника 

цінності вимоги

A3

Визначення 
суб’єктивної 

оцінки цінності 
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стейкхолдерами 
проекту
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Поточний стан 
стекходдера 

(інтергальний 
показник)

Прогнозний стан 
стейкхолдера на основі 

результатів проекту 
(інтергальний 

показник)

ΔF

V

Val

Valп

 

Рисунок  3.4 – Функціональна модель визначення цінності вимоги 

стейкхолдера в нотації IDEF0 
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показник)
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Поточне значення F
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Рисунок  3.5 – Функціональна модель визначення планової цінності вимоги 

стейкхолдера в нотації IDEF0 
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Надалі отримані дані використовуються для відстеження виконання 

вимог проекту за цінностями та формування інформаційної бази для 

підтримки прийняття відповідних рішень. 

 

3.2 Фінансові моделі та методи оцінювання цінності вимог 

стейкхолдерів проектів та програм  

 

Повернемось до фінансових вимог. Ці вимоги не є унікальними, вони 

схожі для різних проектів, отже, для їх оцінювання можна икористовувати 

загальні моделі. Додамо, що показники, що оцінюються, є кількісними. 

Використання загальних моделей надасть можливість скоротити 

витрати бюджету та часу кожного окремого проекту на оцінювання таких 

вимог і, зокрема, їх цінності. 

На наш погляд, найбільш прийнятними для використання у якості 

оцінки цінності вимог щодо фінансового стану стейкхолдера є оцінки його 

інвестиційної привабливості та фінансового стану з точки зору діагностики 

банкрутства. Такі моделі є загальноприйнятими та використовуються 

фінансовими аналітиками стейкхолдерів. Але, незважаючи на це, зазвичай 

вони потребують адаптації під умови певної країни, регіону, або галузі, до 

якої відноситься стейкхолдер – юридична особа. 

Автором розроблено представлені далі в підрозділах 3.2.1-3.2.3 

відповідні моделі, які є найбільш універсальними й прийнятними для 

більшості випадків, коли вимоги стейкхолдера стосуються покращення 

його фінансового стану. 

В той же час розроблено інші моделі й методи, які характеризують 

фінансові показники стейкхолдерів: 

1. Для стейкхолдерів – банківських установ – метод прогнозування 

залишків на грошових рахунках до запитання і, як наслідок, визначення 

ризику зобов’язань до запитання комерційних банків. Вимогою 
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стейкхолдера є зниження ризику зобов’язань до запитання комерційних 

банків [29]. 

2. Для стейкхолдерів – акціонерних товариств – метод визначення 

рейтингу інвестиційної якості акцій. В рамках зазначеного підходу 

інвестиційна якість акцій розглядається як комплексний інтегральний 

показник, який враховує як дані фінансової звітності підприємства-

емітента, так і біржові характеристики цінних паперів. Вимога 

стейкхолдера-емітента – підвищення якості відповідних цінних паперів. 

Вимога стейкхолдера-інвестора – зменшення ризику за рахунок більш 

кваліфікованого і зваженого рішення [28]. 

3. Для стейкхолдерів – органів державної і регіональної влади – 

метод визначення рівня податкового потенціалу регіону [27]. Вимога 

стейкхолдера – підвищення рівня податкового потенціалу регіону, 

оптимізація обсягу закріплених доходів бюджетів регіонів. 

4. Для стейкхолдерів – банківських установ – метод діагностики 

рівня капіталізації банківської установи [25]. Вимога стейкхолдера – 

підвищення рівня капіталізації банківської установи. Реалізація 

запропонованого економіко-математичного підходу до діагностики рівня 

капіталізації банківської установи дає змогу отримати комплексну оцінку 

рівня капіталізації банківської установи з урахуванням ефективності 

використання капіталу і якості управління активами. 

5. Для стейкхолдерів – портів України – метод прогнозування 

вантажообігу. Вимога стейкхолдера – підвищення вантажообігу [21, 26]. 

Запропоновано підхід до прогнозування прибутку власника об’єкту 

портової інфраструктури як власного джерела фінансування проекту. 

Сформульовано загальну схему дій на етапі формулювання вимог до 

фінансування процесу управління вартістю проекту. 

6. Для стейкхолдерів – комунальних підприємств – метод 

оцінювання стабільності комунального підприємства [19]. Вимога 
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стейкхолдера – підвищення стабільності комунального підприємства. 

 

3.2.1 Інвестиційна привабливість як інтегральний показник 

фінансових вимог зацікавлених сторін проектів 

Інвестиційна привабливість стейкхолдера – комплексне поняття, що 

характеризує його здатність залучати внутрішні та зовнішні інвестиційні 

кошти, що забезпечує досягнення цілей при певному рівні прибутковості і 

ризику інвестицій. З позиції системного підходу інвестиційна 

привабливість – це інтегральний показник, що відображає географічний, 

технічний, трудовий, фінансово-економічний, ресурсний, правовий та 

комерційний аспекти діяльності стейкходлера (країни, регіону, галузі або 

юридичного лиця). В рамках даного дослідження передбачається аналіз і 

оцінка фінансово-економічного аспекту інвестиційної привабливості, як 

найбільш розповсюджене відображення вимог зацікавлених сторін 

(зокрема, інвесторів) мати можливість отримання прибутку від вкладень. 

У сучасній літературі існує безліч методів оцінки інвестиційної 

привабливості господарюючих суб'єктів [160-163]. Дослідження показали, 

що більшість з них засновано на розрахунку значної кількості показників 

фінансово-господарської діяльності і не враховує галузевої аспект. При 

цьому в якості основних методів визначення складу показників 

використовують методи прямого розрахунку або експертні, що є менш 

обґрунтованим, на відміну від використання математичних методів. 

Таким чином, виникає об'єктивна необхідність формування 

математично обґрунтованої системи фінансово-економічних показників, 

що характеризують особливості функціонування стейкхолдерів проектів, 

які впливають на їх інвестиційну привабливість. Вона повинна включати в 

себе мінімальну кількість коефіцієнтів. Використання мінімального числа 

показників дає можливість виключити з дослідження ті коефіцієнти, які 

дублюють один одного або несуть схожу інформацію. Це дозволить 
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побудувати більш точну, зручну і практичну в застосуванні модель оцінки 

інвестиційної привабливості.  

Для вирішення такої проблеми будуть використані статистичний 

факторний аналіз і метод виділення діагностичних ознак [167, 168]. 

Факторний аналіз – це сукупність методів багатовимірного 

статистичного аналізу, що використовуються для вивчення взаємозв'язків 

між значеннями змінних. Факторний аналіз дає можливість поділити масив 

змінних на декілька груп, які називаються факторами. Класифікація 

здійснюється на підставі критерію кореляції між змінними. В один фактор 

об'єднуються декілька змінних, які тісно корелюють між собою і не 

корелюють або слабо корелюють з іншими змінними, які складають інші 

фактори. 

Таким чином, в унаслідок факторного аналізу отримуємо з 

несистематизованого масиву даних декілька макрозмінних, що описують 

різні характеристики досліджуваного об’єкту. 

Основна складність під час проведення факторного аналізу полягає в 

необхідності раціонально інтерпретувати отримані макрокатегорії з 

погляду здорового глузду (стосовно цілей і специфіки конкретного 

дослідження). Ця проблема не має універсального рішення і підлягає 

окремому аналізу у кожному конкретному випадку. Саме складність 

інтерпретації результатів є істотним обмеженням даної статистичної 

методики, оскільки через неможливість логічного опису отриманих 

категорій іноді доводиться взагалі відмовитися від використання 

факторного аналізу. 

Ще одним обмеженням застосування факторного аналізу є ситуація, 

коли одна й та ж змінна належить відразу до двох або більше факторів, 

тобто змінну не можна однозначно класифікувати. У такому разі слід або 

відмовитися від використання факторного аналізу і спробувати 

застосувати інші статистичні методики (наприклад, кластерний аналіз), або 
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наново перерахувати факторну модель без цієї змінної, а потім уручну 

віднести неоднозначну змінну до того або іншого фактора на підставі 

логічних міркувань. 

Акцент у факторному аналізі робиться на дослідженні внутрішніх 

причин, які формують специфіку явища, що вивчається, на виявленні 

узагальнених чинників, які стоять за відповідними конкретними 

показниками. Факторний аналіз не потребує апріорного розподілення 

ознак на залежні та незалежні, оскільки всі ознаки  розглядаються як 

рівноправні. 

Мета факторного аналізу – сконцентрувати початкову інформацію, 

виражаючи велику кількість ознак через меншу кількість більш ємних 

внутрішніх характеристик явища, які, проте, не піддаються 

безпосередньому вимірюванню (наприклад, рівень інвестиційної 

привабливості). 

Фактором називають гіпотетичну, безпосередньо не вимірювану, 

латентну (приховану) змінну, яка має лінійні кореляційні зв'язки з 

початковими вимірюваними змінними. Зазначимо, що за визначенням 

кожний з факторів безпосередньо для вимірювання недоступний –  він 

гіпотетичний, і є сумою вимірюваних кількісних ознак з різними ваговими 

коефіцієнтами: 

 Отже, головними задачами факторного аналізу є:  

− скорочення кількості змінних (редукція даних); 

− визначення структури взаємозв'язків між змінними, тобто 

класифікація змінних. 

Основні результати факторного аналізу виражаються в наборах 

факторних навантажень і факторних ваг. 

Факторні навантаження – це значення коефіцієнтів кореляції кожної 

з початкових ознак з кожним з виявлених факторів. Чим тісніше зв'язок 

даної цієї ознаки з певним фактором, тим вище значення навантаження 
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ознаки. Додатний знак навантаження ознаки вказує на прямий (а від’ємний 

знак  – на зворотний) зв'язок цієї ознаки з фактором. 

Факторними вагами називають кількісні значення виділених 

факторів для кожного з наявних об'єктів. Об'єкт з великим значенням 

факторної ваги має значний ступінь прояву властивостей, що описуються 

фактором. 

Слід зазначити ще декілька обмежень при використанні факторного 

аналізу: 

− використовуються лише кількісні дані, які мають нормальний 

розподіл; 

− взаємозв'язок між окремими ознаками має бути лінійним; 

− необхідним є використання коефіцієнта кореляції Пірсона; 

− вимагає наявність  нормального розподілу для початкових даних. 

Фінансово-економічну складову інвестиційної привабливості 

стейкхолдерів проектів доцільно оцінювати за допомогою системи 

показників, що відображають такі аспекти їх фінансово-господарської 

діяльності, як ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність і 

ефективність господарської діяльності. Проведений аналіз літературних 

джерел [165, 169-174] дозволив з переліку всіх фінансових показників 

сформувати первинну систему, що включає в себе 25 коефіцієнтів, які 

найбільш часто використовують для оцінювання фінансового стану 

підприємства (табл. 3.1). 

Вихідними даними дослідження була фінансова звітність 50 

підприємств машинобудівної галузі України. 

Показники запропонованої системи були обчислені для кожного 

аналізованого суб'єкта підприємницької діяльності. На їх підставі 

розрахували кореляційну матрицю, яка підтвердила гіпотезу про наявність 

множинних кореляційних залежностей між коефіцієнтами запропонованої 
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системи, що не дозволяє вивчати кожен з них окремо, або їх вплив на 

результативні ознаки. 

 

Таблиця 3.1 – Основні показники оцінки фінансово-економічної складової 

інвестиційної привабливості  

Показник Позначення 

Коефіцієнт оборотності активів k1 

Частка основних фондів в активі k2 

фондовіддача k3 

Частка виробничих запасів в запасах k4 

Забезпеченість запасів власними оборотними засобами k5 

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості k6 

Коефіцієнт фінансової автономії k7 

Коефіцієнт фінансової стійкості k8 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу k9 

Коефіцієнт структури покриття довгострокової заборгованості k10 

Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами k11 

фінансування k12 

коефіцієнт покриття k13 

Коефіцієнт швидкої ліквідності k14 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності k15 

Коефіцієнт ліквідної платоспроможності k16 

Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними коштами k17 

Коефіцієнт оборотності іммобільності активів k18 

Коефіцієнт оборотності мобільних активів k19 

рентабельність активів k20 

Рентабельність власного капіталу k21 

Рентабельність необоротного капіталу k22 

Рентабельність оборотного капіталу k23 

Рентабельність операційної діяльності k24 

Рентабельність виробництва k25 

 

В якості методу дослідження було обрано статистичний факторний 

аналіз, який дає можливість виявити приховані залежності, що існують між 

показниками, і перейти до системи агрегованих факторів, яка дозволить 

представити інформацію в стислому і неспотвореному вигляді. 
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На підставі запропонованої системи показників був проведений 

статистичний факторний аналіз інвестиційної привабливості, результати 

якого представлені в таблиці 3.2. 

Результати проведеного аналізу показали, що на фінансово-

економічну складову інвестиційної привабливості стейкхолдера 

найбільший вплив роблять перші п'ять факторів, які пояснюють 85% 

мінливості. Це є достатнім для виявлення значимих показників і чинників 

впливу на інвестиційну привабливість зацікавленої сторони. 

Таблиця 3.2 – Характеристики факторів 

Номер фактору Власне значення 

фактора дисперсії 

Відсоток 

загальної 

дисперсії  

Відсоток накопиченої 

дисперсії 

1 10,26944 46,07778 46,07778 

2 3,47075 13,88299 59,96076 

3 2,86354 11,45415 71,41492 

4 2,03998 8,15990 79,57482 

5 1,29548 5,18193 84,75675 

 

Використання методу ортогонального обертання Varimax з 

нормалізацією Кайзера дозволило розрахувати навантаження кожного 

показника на кожен фактор. На підставі аналізу факторних навантажень по 

кожному фактору був визначений склад показників, значимість яких 

перевищує 70% (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 – Факторні навантаження показників фінансової складової ІП 

Код показника Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

k1 0,064399 0,321897 -0,040279 0,028347 0,909912 

k2 -0,625007 -0,127816 0,287205 -0,512043 -0,242686 

k3 0,866866 0,109451 -0,104619 0,004893 0,102294 

k4 -0,111864 0,222958 -0,195842 0,536888 -0,273491 

k5 0,892893 0,137770 0,252798 0,226048 -0,007098 

k6 0,072105 0,129056 0,377871 0,497641 0,323141 

k7 0,085116 0,206372 0,920672 0,235278 -0,017331 

k8 0,138833 0,189861 0,847354 0,250957 0,037136 

k9 0,205587 0,259910 0,730073 0,141091 0,129033 

k10 0,232835 -0,033556 -0,584944 0,024779 0,179132 

k11 0,930664 0,091234 0,157982 0,174089 -0,024760 
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Продовження табл. 3.3 

k12 0,470683 0,161040 0,330002 0,769164 0,034845 

k13 0,464745 0,216172 0,151893 0,788815 0,014377 

k14 0,010972 0,224387 0,101197 0,911329 -0,006723 

k15 0,214136 0,156058 0,378514 0,816840 0,074807 

k16 0,455919 0,157736 0,346930 0,430614 0,417584 

k17 0,112778 0,342785 -0,071690 0,374791 0,733954 

k18 -0,083913 0,274788 0,126156 -0,255014 0,813658 

k19 0,063500 0,838204 0,213145 0,284779 0,179303 

k20 0,086356 0,760292 0,486475 -0,008358 0,080177 

k21 -0,004129 0,715328 0,160577 0,488335 0,150950 

k22 0,197422 0,822361 0,087121 0,227338 0,290215 

k23 0,134986 0,747350 0,079862 0,278566 0,436098 

k24 0,237097 0,716651 0,073636 0,275802 0,432111 

k25 0,147702 0,739014 0,156527 -0,111618 0,173240 

 

Перший фактор пояснює 15,1% загальної дисперсії. Найбільший 

вплив на нього чинять такі коефіцієнти: фондовіддача, забезпеченість 

запасів власними оборотними засобами, коефіцієнт покриття запасів 

нормальними джерелами фінансування. Отже, перший фактор можна 

трактувати як фактор результатів використання внутрішніх ресурсів. 

Другий фактор найбільш важливий,  описує 24,39% варіабельності та 

включає в себе наступні показники, які мають найбільші навантажувальні 

характеристики: рентабельність активів, власного капіталу, необоротного 

капіталу, оборотного капіталу, операційної діяльності, виробництва і 

рентабельність продажів по чистому прибутку. Аналізуючи їх склад, 

можна прийти до висновку, що на величину інвестиційної привабливості 

впливають результати ефективного використання власних і позикових 

коштів підприємства. Таким чином, цей фактор доцільно інтерпретувати як 

фактор загальної рентабельності. Він відображає ефективність 

стратегічного і тактичного використання ресурсів. 

Третій фактор пояснює 14,35% загальної дисперсії. Найбільший 

вплив на нього справили такі показники, як коефіцієнти фінансової 

автономії, маневреності власного капіталу і фінансової стійкості. Ці 
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показники характеризують незалежність підприємства від зовнішніх 

джерел фінансування. 

Четвертий фактор описує 18,28% варіабельності. До його складу 

входять такі значимі показники: коефіцієнти покриття, швидкої та 

абсолютної ліквідності, а також ліквідної платоспроможності. Цей фактор 

отримав назву фактора ліквідності. 

П'ятий фактор, який чинить найменший вплив на інвестиційну 

привабливість підприємства (пояснює 12,64% мінливості), включає в себе 

три значущих показника – коефіцієнти оборотності активів, мобільних і 

необоротних активів. Отже, можна прийти до висновку, що п'ятий фактор 

– це фактор оборотності ресурсів. Він характеризує оборотність як 

внутрішніх, так і зовнішніх фінансових джерел. 

Далі були визначені репрезентанти виділених підмножин ознак 

(факторів). Вирішували цю задачу за допомогою методу центру тяжіння, 

який дозволяє вибрати індивідуальний діагностична ознака (репрезентант) 

з підмножини ознак. 

Виділені з груп діагностичних ознак показники-репрезентантів 

знаходяться поблизу від «центру ваги» груп і тому задовольняють усім 

основним вимогам, які пред'являють до діагностичних ознак. Ці показники 

не корелюють або корелюють між собою і одночасно сильно корелюють з 

показниками, які не ввійшли до складу діагностичних. 

На підставі проведених розрахунків були визначені репрезентанти 

для п'яти груп показників, які увійшли в кожен фактор. Для першого 

чинника репрезентантом є коефіцієнт k11, для другого – k23, для третього 

– k7, для четвертого – k12 і для п'ятого – k1. 

Таким чином, система показників для оцінки інвестиційної 

привабливості стейкхолдера складається з показників: 

− коефіцієнт оборотності активів k1, що характеризує майновий стан 

і ділову активність господарюючого суб'єкта. Показує, скільки одиниць 
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виручки від реалізації припадає на одиницю майна підприємства; 

− коефіцієнт автономії k7, який відображає фінансову незалежність 

підприємства і характеризує його можливості виконати зовнішні 

зобов'язання за рахунок власних активів; 

− коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами 

фінансування k11, що відображає рівень платоспроможності 

господарюючого суб'єкта та показує, які джерела коштів і в якому обсязі їх 

використовують для покриття виробничих запасів; 

− коефіцієнт покриття k12, який є показником ліквідності і того 

скільки грошових одиниць оборотних коштів припадає на кожну одиницю 

короткострокових зобов'язань; 

− рентабельність операційної діяльності k23, що характеризує 

ефективність основної діяльності підприємницької одиниці і показує, 

скільки припадає чистого прибутку на одиницю витрат. 

Оцінку інвестиційної привабливості стейкхолдера доцільно 

здійснити за допомогою об'єднання локальних показників в один 

комплексний (інтегральний) показник, який на основі запропонованої 

системи коефіцієнтів забезпечить однозначну оцінку інвестиційної 

привабливості: 

=
=

n

1j
jjpaІП      (3.8) 

де ІП – показник інвестиційної привабливості i-го стейкхолдера; 

aj – коефіцієнт значущості j-го показника; 

pj – стандартизоване значення j-го показника. 

Стандартизоване значення показника, що характеризує інвестиційну 

привабливість, визначають за формулою: 

ет

j

j
k

k
p =        (3.9) 

де kj – початкове значення j-го показника; 
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kет – еталонне значення j-го показника. 

Стандартизацію показників проводять з метою порівняння 

аналізованих (фактичних) значень з еталоном. Як еталон можуть бути 

використані нормативні або кращі в галузі (регіоні) значення показників. 

Таким чином, для отримання комплексної оцінки інвестиційної 

привабливості стейкхолдера використовують не суб'єктивні припущення 

експертів, а сформовані в реальному ринковому середовищі найбільш 

високі результати господарської діяльності. 

Коефіцієнти значущості aj кожного показника були визначені на 

підставі нормованих показників значущості кожного чинника, 

репрезентантом якого він є. 

Отже, розрахунок інтегрального показника інвестиційної 

привабливості стейкхолдера доцільно здійснювати за формулою: 

1
23k

23k
288,0

12k

12k
216,0

11k

11k
178,0

7k

7k
169,0

1k

1k
149,0ІП

ет

i

ет

i

ет

i

ет

i

ет

i
i −++++= . (3.10) 

Економічно інтерпретувати отримані в результаті розрахунків 

значення ІП можна наступним чином: 

− якщо ІПi ≥ 0, то суб'єкт є інвестиційно привабливим. При цьому 

чим більше значення ІП, тим вище інвестиційна привабливість 

аналізованого суб’єкта; 

− якщо ІПi < 0, суб'єкт господарювання не є інвестиційно 

привабливим. 

Отже, отримана модель ґрунтується на системі показників, яка 

сформована за допомогою статистичного факторного аналізу і методу 

виділення діагностичних ознак. Ця система показників характеризує різні 

аспекти фінансово-господарської діяльності стейкхолдера, а саме включає 

в себе показники ліквідності (k12), платоспроможності (k11), фінансової 

стійкості (k7), ділової активності (k1) і рентабельності (k23). Вагові 

коефіцієнти кожної складової для розрахунку інтегрального показника 
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визначені на підставі значущості кожного чинника, репрезентантом якого 

він є. Результуючий показник пропонується оцінювати шляхом 

співвіднесення фактичних значень приватних показників аналізованого 

об'єкта з еталонними значеннями, якими можуть бути нормативні, кращі в 

галузі (регіоні) значення показників. 

Таким чином, показник ІП може бути використано як оцінку 

досягнення цінності вимоги щодо поліпшення фінансового стану 

(інвестиційної привабливості) стейкхолдера внаслідок участі у проекті. 

Для визначення планового рівня цінності вимоги стейкхолдера щодо 

його фінансового стану необхідно: 

1. На основі поточної фінансової звітності розрахувати поточний 

показник інвестиційної привабливості ІПпот; 

2. На основі документів проекту внести прогнозні зміни до поточної 

фінансової звітності, отримавши її прогнозний вид; розрахувати 

відповідний показник фінансової привабливості ІПпр. 

3. Розрахувати відхилення 
потпр ІПІПІП −= . ΔІП повинно бути 

більше нуля для участі стейкхолдера у проекті (принаймні, якщо він 

ідентифікував покращення фінансового стану як вимогу до проекту). В 

такому разі ΔІП – це плановий показник цінності відповідної вимоги. Саме 

досягнення цієї величини буде індикатором виконання вимоги. Нормована 

величина рівня виконання вимоги буде обчислюватись за формулою 

ІП

ІП
Val і




= , де ΔІПi – це показник ΔІП для i-го періоду часу. Таким чином, 

плановий рівень виконання вимоги буде дорівнювати одиниці, що 

дозволить використовувати відносні значення і порівнювати різні 

показники виконання вимог. 

Отже, запропоновано підхід до визначення планової та поточної 

(освоєної) цінності вимог стейкхолдера щодо його фінансового стану. 

Використання інтегрального показника дозволяє знизити розмірність 
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вектора вимог у проекті та, таким чином, спростити розрахунки. В свою 

чергу, використання математичних методів статистичного факторного 

аналізу дозволяє здійснити такий перехід без втрати достовірності 

розрахунків.  

 

3.2.2 Використання дискримінантного аналізу для оцінювання 

фінансових вимог зацікавлених сторін проектів 

Характерною особливістю аналізу станів стейкхолдера, як складної 

виробничо-економічної системи є багатовимірність описання цих станів. 

Тому віднесення певного стану до того чи іншого класу не є простою 

задачею і потребує застосування математичних методів багатовимірного 

аналізу [175, 176]. Вони є найбільш дієвим інструментом дослідження 

процесів, що описуються великою кількістю характеристик, і дають 

можливість урахування особливостей об’єкта дослідження. 

Найвикористовуванішим математичним методом при діагностиці 

фінансового стану суб’єктів господарювання є дискримінантний аналіз. 

Цей статистичний метод, за допомогою якого здійснюється класифікація 

досліджуваних одиниць залежно від значень обраної сукупності 

показників відповідно до побудованої метричної шкали. Головним 

завданням дискримінантного аналізу є вироблення правила, яке дозволяє 

приписувати деякий елемент до однієї з двох груп. 

З-поміж методів розпізнавання образів особливе місце посідає 

дискримінантний аналіз. На відміну від кластерного аналізу 

дискримінантний не утворює нових класів, а допомагає виявити різницю 

між існуючими класами і віднести новий (нерозпізнаний) об’єкт до одного 

з них за принципом максимальної схожості. Наприклад, банк, спираючись 

на певну систему характеристик фінансового стану клієнтів, які 

звертаються за позиками, поділяє їх на дві категорії: надійні та ненадійні. 

Дискримінантний аналіз використовується в медичній діагностиці, під час 
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визначення ризику відмови приладів у технічних системах тощо. Основна 

проблема – звести помилку класифікації до мінімуму. 

Дискримінантна функція – це лінійна комбінація певної множини 

ознак, які називають класифікаційними і на основі яких ідентифікують 

класи. Особливість дискримінантної функції полягає в тому, що класи 

подаються шкалою найменувань, а класифікаційні ознаки хі, де і = 1, 2, …, 

m, вимірюються метричною шкалою. Кількість останніх не може 

перевищувати (n – 2), де n – обсяг сукупності. Функціонально зв’язані й 

висококорельовані ознаки до ознакового простору моделі не включаються. 

Дискримінантна функція fj визначається для кожного j-го класу (j = 

1, 2, …, p): 

mjmjjjjjjj xaxaxaaf ++++= ...22110 , 

де aіj – коефіцієнт функції (змістовної інтерпретації не має); 

ijx
 – середнє значення і-ї ознаки в j-му класі. 

Для оцінювання спроможності дискримінантної функції розпізнавати 

класи у багатовимірному ознаковому просторі використовують також λ-

статистику Вілкса (Wilks lambda) 


= +

=
p

j j11

1

, 

де λj – власні значення матриці коваріацій. 

λ-статистика враховує як відмінності між класами, так і однорідність 

кожного класу. Оскільки λ розраховується як обернена величина, то чим 

більше різняться центроїди, тим менше її значення, і, навпаки, якщо 

центроїди збігаються, то λ прямує до 1. Отже, близькі до 0 значення λ 

свідчать про високу розпізнавальну спроможність дискримінантної 

функції. Істотність різниці значень центроїдів перевіряється також за 

допомогою критерію 
2 або дисперсійного F-критерію, які функціонально 

зв’язані з λ-статистикою. 
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Отже,  запропоновано механізм віднесення підприємства до одного з 

двох класів – «банкрут» та «не банкрут». Відповідну дискримінантну 

функцію можна використовувати для отримання показника цінності 

вимоги стейкхолдера щодо покращення його фінансового стану внаслідок 

здійснення проекту. 

Нехай існує множина М, що містить N одиниць об'єктів 

спостереження (стейкхолдера – підприємства/організації відповідної 

галузі). Кожна i-та одиниця множини М характеризується сукупністю р 

значень змінних  (ознак) дискримінації xij (i = 1, 2 ..., N; j = 1, 2 ..., р). 

Множина М об'єктів включає q (q = 2) навчальних підмножин Mk 

(стейкхолдери банкрути і стейкхолдери з нормальним фінансовим  станом)  

розміром  nk  (k – номер підмножини, k = 1, 2). 

Потрібно встановити правило (дискримінантну функцію F(X)) 

розподілу об'єктів підмножини М0 (об'єктів, що підлягають дискримінації) 

по підмножинах Mk. Таким чином, потрібно сформулювати правило 

класифікації, за допомогою якого об’єкт можна буде віднести до класу 

банкрутів або до класу об’єктів з нормальним фінансовим станом. 

Найбільшого поширення набула лінійна форма дискримінантної 

функції: 

p,ip2,i21,i1i xa...xaxaF +++= ,     (3.11) 

де xi – транспонований вектор дискримінантних змінних; 

xij – значення j-ої ознаки у i-го об'єкту спостереження. 

Дискримінантний аналіз проводиться при виконанні наступних 

основних обмежень: 

− множина об'єктів розбита на дві або більше підмножини; 

− у кожній підмножині знаходиться, принаймні, два об'єкти; 

− число об'єктів спостереження має перевищувати число 

дискримінантних змінних не менше ніж на дві одиниці; 

− лінійна незалежність дискримінантних змінних; 
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− коваріаційні матриці для генеральних сукупностей припускаються 

рівними між собою для різних класів; 

− нормальний закон розподілу дискримінантних змінних. 

У досліджуваному випадку: 

− число початкових підмножин дорівнює двом – стейкхолдери- 

банкрути і стейкхолдери з нормальним фінансовим станом. Віднесення 

об’єкту до класу «банкрут» і «не банкрут» було здійснено на основі 

коефіцієнтів, які описано в методиці, що викладена у Листі Вищого 

арбітражного суду «Про Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємств та ознак дій з приховування 

банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства»; 

− кожна з підмножин містить 25 об'єктів; 

− число об'єктів спостереження (50) перевищує число змінних (п'ять 

змінних) більш ніж на дві одиниці; 

− розрахунок коефіцієнтів кореляції для дискримінантних змінних 

показав наявність дуже слабкого зв'язку, тому можна прийняти гіпотезу 

про лінійну незалежність змінних; 

− матриці коваріацій однорідні; 

− гіпотезу про нормальність розподілу дискримінантних змінних за 

критерієм Колмогорова було підтверджено. 

Оскільки приведені обмеження задовольняються, використання 

дискримінантного аналізу для класифікації нових спостережень є 

доцільним. 

Як дискримінантні змінні було використано коефіцієнти, що 

комплексно характеризують фінансово-господарський стан стейкхолдера 

та є актуальними в рамках даного дослідження. Систему таких показників 

визначено і математично обґрунтовано у попередньому підрозділі. Таким 

чином для побудування дискримінантної моделі було використано: 

− коефіцієнт оборотності активів (k1); 
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− коефіцієнт автономії (k2); 

− коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами фінансування 

(k3); 

− коефіцієнт покриття (k4); 

− рентабельність операційної діяльності (k5). 

В результаті проведення аналізу була отримана наступна 

дискримінантна функція: 

54321 k6897,0k2937,0k1133,0k4686,3k9989,06658,3F −−−−−= . (3.12) 

Середнє значення дискримінантної функції для першої підмножини 

склало 1,227008, для другої групи – (–1,227001). Таким чином, загальне 

середнє (константа дискримінації) дорівнює нулю. 

Точність отриманої моделі характеризують показники, представлені 

в таблиці 3.4. 

З 25 об’єктів-банкрутів два були помилково віднесені до класу з 

нормальним фінансовим станом (α-помилка – 8%), лише один об’єкт з 

класу не банкрутів було помилково віднесено до класу банкрутів (β-

помилка – 4%). Таким чином, загальна помилка склала 6%, а точність 

отриманої моделі, відповідно, 94%. 

Таблиця 3.4 – Характеристики дискримінантної моделі 

Клас об’єкта Правильно 

класифіковано 

об’єктів, % 

Число об’єктів, 

що класифіковано як 

Не банкрут Банкрут 

Не банкрут 96,0 24 1 

Банкрут 92,0 2 23 

Всього 94,0 26 24 

 

Зіставлення гістограм значень дискримінантної функції для двох 

класів (рис. 3.6-3.8) виявило зону «неоднозначної класифікації». 
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Рисунок 3.6 – Гістограма значень дискримінантної функції для класу «не 

банкрути» 

 

За результатами дослідження зона невизначеності включає значення 

дискримінантної функції в інтервалі (– 0,3; 0,3). У цих межах неможливо 

зробити однозначний висновок щодо класифікації об’єкта як банкрута або 

не банкрута. В даному випадку рекомендується провести додаткові 

дослідження. 

 

Рисунок 3.7 – Гістограма значень дискримінантної функції для класу 

«банкрути» 
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Таким чином, сформульовано наступне правило класифікації: 

 

 

Рисунок 3.8 – Суміщені гістограми значень дискримінантних функцій 

 

F > 0,3 –  об’єкт слід віднести до класу банкрутів; 

F < – 0,3 – об’єкт  слід віднести до класу з нормальним фінансовим 

станом; 

– 0,3 < F < 0,3 – зробити однозначний висновок щодо класифікації 

об’єкта неможливо, необхідні додаткові дослідження. 

Отже, розроблено дискримінантну модель діагностики фінансового 

стану стейкхолдера. Її застосування передбачає використання публічної 

фінансової звітності і сприяє своєчасному виявленню ознак 

неплатоспроможності. 

Для цілей оцінювання цінності вимог щодо покращення фінансового 

стану стейкхолдера, показник рівня виконання вимоги можна обчислювати 

з урахуванням таких міркувань: F=0 – порогове значення,  при цьому 

F→min інтерпретується як вимога стейкхолдера, так як мінімізація 

показника свідчить про покращення його фінансового стану. 

Для визначення планового рівня цінності вимоги стейкхолдера щодо 

його фінансового стану необхідно: 
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1. На основі поточної фінансової звітності розрахувати поточний 

показник Fпот; 

2. На основі документів проекту внести прогнозні зміни до поточної 

фінансової звітності, отримавши її прогнозний вид; розрахувати 

відповідний показник Fпр. 

3. Розрахувати відхилення потпр FFF −=
. ΔF повинно бути меньше 

нуля для участі стейкхолдера у проекті (принаймні, якщо він ідентифікував 

покращення фінансового стану як вимогу до проекту). В такому разі ΔF – 

це плановий показник цінності відповідної вимоги. Саме досягнення цієї 

величини буде індикатором виконання вимоги. Нормована величина рівня 

виконання вимоги буде обчислюватись за формулою 
F

Fі




, де ΔFi – це 

показник ΔF для i-го періоду часу. Таким чином, плановий рівень 

виконання вимоги буде дорівнювати одиниці, що дозволить 

використовувати відносні значення і порівнювати різні показники 

виконання вимог. 

 

3.2.3 Кластерний аналіз для визначення цінності фінансових вимог 

В умовах ринкових відносин кожний господарюючий суб'єкт, 

незалежно від сфери діяльності й форми власності має реально оцінювати 

свій фінансовий стан. Існує багато методів оцінювання фінансового стану 

підприємства, при цьому найпоширенішим вважається коефіцієнтний 

аналіз. Саме цей тип аналізу є основою для проведення досліджень у такій 

області фінансового аналізу, як діагностика банкрутства. Очевидно, що 

окрім системи докладного і всебічного аналізу фінансового стану 

стейкхолдера проекту необхідно мати можливість експрес-аналізу. 

Розробленням методик діагностики кризового стану підприємств 

займалися як зарубіжні (Альтман, Таффлер, Лис, Чессер, Спрінгейт, 

Фулмер), так і вітчизняні вчені (Г.В.Давидова, О.Ю.Беліков, Р.С. 
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Сайфуллін, О.П. Зайцева, О.О. Терещенко). Існують також Методичні 

рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства і 

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 

доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки 

України. Проте використання моделей зарубіжних авторів ускладнено у 

зв'язку з тим, що необхідно зважати на економічні реалії України. Серед 

вітчизняних же бракує моделей, що враховують галузеву та регіональну 

належність. Таким чином, розроблення комплексного показника 

фінансового стану стеккхолдера являє собою актуальну задачу. Важливою 

також є можливість використання для аналізу відкритої фінансової 

інформації. Саме такий показник може використовуватись як показник 

цінності вимог щодо фінансового стану стейкхолдера. 

Нехай K = {k1, k2,…, kn} – множина фінансових показників, E = {e1, 

e2, em} – множина досліджуваних об'єктів, вектор Kj = [kij] – відповідає 

ряду значень i-го показника. Множина K для кожного об’єкту може бути 

зображена як n точок у m-мірному евклідовому просторі. Необхідно 

проаналізувати множину фінансових показників K і скоротити його 

розмірність так, щоб коефіцієнти, що залишилися, достатньою мірою 

відображали фінансовий стан стейкхолдера. 

Для аналізу було відібрано 54 показники, які розраховували на 

основі фінансової звітності 50 машинобудівних підприємств України. До 

загального списку увійшли показники за такими напрямками фінансового 

аналізу, як аналіз майна підприємства, капіталу, фінансової стійкості, 

ліквідності, платоспроможності, рентабельності й ділової активності. 

Як метод вирішення поставленої задачі було вибрано кластерний 

аналіз. 

Кластер – це група, клас однорідних одиниць сукупності. Основне 

завдання кластерного аналізу – формування таких груп у багатовимірному 

просторі. Однорідність сукупності задається правилом обчислення певної 
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метрики, що характеризує ступінь подібності (схожості) j-ї та k-ї одиниць 

сукупності. Такою метрикою може бути відстань між ними сjk або 

коефіцієнт подібності rjk. Близькі (схожі) за вибраними метриками одиниці 

вважаються такими, що належать до одного типу, тобто однорідними. 

Вибір метрики є важливим моментом кластерного аналізу, від якого 

залежить кінцевий варіант поділу сукупності на класи [177]. 

При здійсненні кластерного аналізу важливо, щоб показники 

змінювалися в порівнянних шкалах. Щоб усунути неоднорідність 

вимірювання вихідних даних, їх значення було пронормовано відповідно 

до такого підходу (z-вклад):  

ij

ijij

ijн

kk
k



−
=

, 

де ijнk
 – нормоване значення показника, ijk

 – початкове значення 

показника, ijk
 – середнє значення, ij

 – середньоквадратичне відхилення. 

Нормування дозволило також не виключати з первісного списку 

абсолютні показники. 

На відміну від ієрархічної процедури, яка потребує розрахунку і 

збереження матриці подібності, ітераційна процедура оперує 

безпосередньо первинними даними; формуються кластери одного рангу, 

ієрархічно не підпорядковані. Основні риси ітераційних кластер-процедур 

характеризує  алгоритм k-середніх, який реалізує ідею утворення груп за 

принципом «найближчого центра». 

На першому кроці ітераційного процесу здійснюється орієнтовний 

поділ сукупності на класи і визначаються центри тяжіння (багатовимірні 

середні) цих класів.  

На другому кроці визначаються Евклідові відстані одиниць 

сукупності до центрів тяжіння виділених кластерів, і кожна з них 

відноситься до того кластера, центр тяжіння якого найближчий. 
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На третьому кроці розраховуються нові центри тяжіння кластерів. 

Кроки 2 і 3 повторюються доти, доки склад кластерів не 

стабілізується. Ітерації за принципом k-середніх у явному вигляді не 

використовують критеріїв якості класифікації, проте неявно вони 

мінімізують внутрішньогрупові дисперсії, забезпечуючи тим самим 

однорідність сформованих кластерів. 

Аналіз проведено з використанням методу k-середніх, за 

результатами якого було виділено п'ять кластерів. 

Далі здійснено вибір репрезентанта в кожній з груп, одержаних при 

кластеризації. Для визначення репрезентантів використовували метод 

центру ваги [177]: було розраховано  коефіцієнти кореляції ρij для окремих 

показників кожного кластера (i – номер кластера, j – номер показника). 

Репрезентантом i-го кластера є показник, для якого відстань (
 −

j

ij1

) є 

мінімальною. 

У результаті було визначено набір елементів-еталонів, що 

визначають кожну з виділених груп. Вибрані елементи знаходяться 

поблизу «центру ваги» групи і тому мають «середні» значення ознак, що їх 

характеризують. В таблиці 3.5 наведено первісний список фінансових 

показників та їх розподіл за кластерами. Виділені показники є 

репрезентантами відповідних кластерів. 

Таблиця 3.5 – Розподіл фінансових показників за кластерами 

Шифр 

показника 

Назва показника Номер 

кластера 

k1 Величина власних оборотних коштів 2 

k2 Частка готової продукції в запасах 4 

k3 Частка незавершеного виробництва в запасах 4 

k4 Частка нематеріальних активів в активах 5 

k5 Частка основних коштів в активах 5 

k6 Частка виробничих запасів у запасах 4 

k7 Частка власних оборотних коштів в активах 2 

k8 Частка сумнівних боргів 5 

k9 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 2 

k10 Коефіцієнт автономії джерел формування запасів 5 

k11 Коефіцієнт швидкої ліквідності 2 
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Продовження табл. 3.5 

k12 Коефіцієнт зносу основних коштів 5 

k13 Коефіцієнт іммобілізації власних оборотних коштів 5 

k14 Коефіцієнт концентрації короткострокової заборгованості 5 

k15 Коефіцієнт ліквідної платоспроможності 2 

k16 Коефіцієнт маневреності власного капіталу 3 

k17 Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів 2 

k18 Коефіцієнт мобільності активів 2 

k19 Коефіцієнт накопичення власного капіталу 3 

k20 

Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними 

коштами 

2 

k21 Коефіцієнт оборотності готової продукції 1 

k22 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  

k23 Коефіцієнт оборотності запасів 1 

k24 Коефіцієнт оборотності іммобільних активів 1 

k25 Коефіцієнт оборотності мобільних активів 1 

k26 Коефіцієнт оборотності незавершеного виробництва 5 

k27 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1 

k28 Коефіцієнт оборотності чистої дебіторської заборгованості 5 

k29 Коефіцієнт оборотності чистої кредиторської заборгованості 1 

k30 Коефіцієнт покриття 2 

k31 

Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами 

фінансування 

2 

k32 Коефіцієнт виробничого потенціалу 5 

k33 Коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування 4 

k34 Коефіцієнт структури покриття дебіторської заборгованості 4 

k35 Коефіцієнт трансформації 1 

k36 Коефіцієнт фінансової автономії 3 

k37 Коефіцієнт фінансової стабільності 2 

k38 Коефіцієнт фінансової стійкості 3 

k39 Забезпеченість запасів власними оборотними коштами 2 

k40 

Забезпеченість оборотних активів власними оборотними 

коштами 

2 

k41 Операційний цикл 4 

k42 Рентабельність активів 1 

k43 Рентабельність інвестованого капіталу 3 

k44 Рентабельність необоротного капіталу 1 

k45 Рентабельність оборотного капіталу 1 

k46 Рентабельність операційної діяльності 1 

k47 Рентабельність основних коштів 5 

k48 Рентабельність продажів 1 

k49 Рентабельність продукції 1 

k50 Рентабельність виробництва 1 

k51 Рентабельність власного капіталу 3 

k52 Співвідношення дебіторської й кредиторської заборгованості 2 

k53 Фінансовий цикл 4 

k54 Фондовіддача 2 

Таким чином, при розрахунку комплексного показника оцінювання 

фінансового стану стейкхолдера доцільно використовувати такі показники: 
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− частка виробничих запасів у запасах. Показник визначають як 

частку запасів і витрат у поточних активах; 

− коефіцієнт оборотності чистої дебіторської заборгованості. 

Відноситься до коефіцієнтів ділової активності. Його розраховують за 

допомогою ділення величини виручки від реалізації продукції на 

середньорічну вартість чистої дебіторської заборгованості; 

− коефіцієнт накопичення власного капіталу. Показує частку джерел 

власних засобів, спрямованих на розвиток основної діяльності; 

− коефіцієнт покриття. Відноситься до групи коефіцієнтів 

ліквідності. Характеризує достатність оборотних коштів для погашення 

короткострокової заборгованості підприємства; 

− рентабельність операційної діяльності. Його розраховують як 

відношення прибутку від операційної діяльності до величини витрат на 

операційну діяльність. 

Наведені вище коефіцієнти можуть бути використані  при отриманні 

узагальненого інтегрального показника фінансового стану стейкхолдера. 

 

3.3 Уніфіковані моделі та методи оцінювання цінності вимог 

стекхолдерів проектів та програм 

3.3.1 Системний підхід до прийняття рішень щодо управління 

вимогами 

Проект можна представити у вигляді системи, що складається з 

рішень, прийнятих на різних етапах його життєвого циклу щодо вихідних 

підсистем, елементів проекту і взаємозв'язків між ними. Із зовнішнім 

оточенням, в тому числі соціальним та організаційним середовищем 

система пов'язана сукупністю параметрів, які в залежності від характеру і 

ступеня впливу на систему можна розділити на наступні множини: 

− вхідні параметри-фактори X = (x1, x2, ..., xn), що безпосередньо 
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впливають на систему і визначають її властивості. Для даної системи 

вхідними параметрами є вимоги до проекту; 

− вихідні параметри-властивості Y = (y1, y2, ..., ym), що 

представляють собою результати проекту (характеристики продукту 

проекту); 

− керуючі параметри U = (u1, u2, ..., uk), вплив яких забезпечує 

регулювання і підтримку заданих умов існування системи. 

У даній системі керуючими параметрами є прийняті в процесі 

планування та реалізації проекту рішення; 

− неконтрольовані параметри R = (R1, R2, ..., Rl), пов'язані з ризиками 

проекту, в тому числі, ризиками помилкових рішень. 

Комплекс факторів R визначає якісну сторону функціонування 

системи. 

Оскільки вхідні параметри X = (x1, x2, ..., xn) є зовнішніми по 

відношенню до системи, а вихідні параметри визначаються комплексами 

факторів Y = (y1, y2, ..., ym), U = (u1, u2, ..., uk) і R = (R1, R2, ..., Rl), аналіз 

системи необхідно починати з комплексу факторів U і R, що визначають, 

відповідно, рішення, і ризики, що виникають в процесі виконання проекту. 

Кожен із чинників U характеризується множиною показників. В 

рамках даного дослідження розглядаються чотири показники: ймовірність 

виникнення помилкового рішення p; коефіцієнт впливу цієї помилки на не 

досягнення певної вимоги k; коефіцієнт, що враховує вплив фактора на 

подальше виконання проекту kп; тривалість робіт по усуненню негативних 

наслідків прояву фактора t. З огляду на цей факт, доцільно застосування 

методів багатовимірного аналізу для подальших досліджень. 

Під кластерним аналізом розуміється завдання розбиття вихідних 

даних на піддаються інтерпретації групи, таким чином, щоб елементи, що 

входять в одну групу були максимально «схожі» (за якомись заздалегідь 

визначеними критеріями), а елементи з різних груп були максимально 
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«відмінними» один від одного. Найбільш поширеними методами 

кластерного аналізу є ієрархічне групування і метод K-середніх. Метод K-

середніх заснований на мінімізації суми квадратів відстаней між кожним 

елементом вихідних даних і центром його кластера. 

Застосування кластерного аналізу дозволить виділити серед факторів 

множини U групи, які характеризуються різним ступенем ризику (рис. 3.9).  

 

Рисунок 3.9 – Группировка факторів ризику 

Так, для двовимірного випадку (при угрупованню чинників ризику за 

ознаками ймовірності виникнення фактора і впливу фактора на подальший 

хід робіт), можна отримати наступні групи (зона ризику): 1, 4 – зони 

помірного ризику; 2 – зона максимального ризику; 2 – зона мінімального 

ризику. 

Таким чином, отримано класифікацію рішень щодо управління 

вимогами стейкхолдерів проекту відносно рівня їх ризикованості, який 

визначається через ймовірність недосягнення цінності певної вимоги 

внаслідок невірного рішення та обсягу ресурсів (зокрема, часових), який 

необхідно додатково витратити для виконання вимоги. 

3.3.2 Оцінювання цінності вимог стейкхолдерів проекту за 

допомогою методів планування експерименту 

Слід зазначити, що здебільшого цінність вимоги не є визначеною 

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

множин. 
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Для отримання функції приналежності показника «цінність вимоги» 

пропонується використовувати методику планування експерименту [178]. 

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 f(x1, x2, … xn) в обмеженій області експерименту 

зазвичай можна розкласти в ряд Тейлора. 

У практичних завданнях можна обмежитися полиномами, 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 fi  

– 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 (ПФЕ), 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 
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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 

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. 

Етапами планування та реалізації ПФЕ є: 

− вибір параметрів оптимізації і рівнів їх варіювання; 

− кодування факторів; 

− складання матриці планування експерименту; 

− рандомизация дослідів; 

− реалізація плану експерименту; 

− перевірка однорідності дисперсій паралельних дослідів, 

відтворюваності результатів; 

− розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії, їх помилок і значімості; 

− перевірка адекватності моделі. 

Вибір параметрів оптимізації і рівнів їх варіювання, кодування 

факторів 

Як вже було сказано вище, цінність виконання вимоги можна 

представити через низку факторів. Зокрема, можна використовувати 
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критерії приймання результатів виконання робіт, що направлено на 

виконання вимоги.  

Надалі необхідно перекласти натуральні значення рівнів факторів в 

кодові безрозмірні величини з метою побудови стандартної матриці 

експерименту. 

Для факторів з безперервною областю визначення кодування 

здійснюють за формулою 

u

0uu
u

x

xx
X



−
= , 

де Xu – кодове значення u-го фактора; xu – натуральне  поточне 

значення u-го фактора; xu0 – початковий (нульовий) рівень фактора; 

2

xx
x minumaxu

u

−
= . 

Після кодування рівні факторів приймають значення: +1 – верхній 

рівень; -1 –  нижній рівень; 0 –  нульовий рівень. В якості нульового рівня 

беруть центр інтервалу, в якому передбачається проводити експеримент. 

Складання матриці планування експерименту 

Всі точки плану (табл. 3.12, де рядки відповідають різним 

незалежним дослідам, а стовпці – значенням (рівням) факторів) для 

реалізації можливих поєднань рівнів факторів визначають за формулою N 

= 2k,  де N – загальне  число різних точок в плані; 2 – загальне  число 

рівнів; k – загальна  кількість факторів. 

У загальному випадку плани типу 2k геометрично представляють 

собою сукупність точок, розташованих у вершинах гиперкуба, 

розміщеного в багатовимірному просторі. Простір, укладений всередині 

гиперкуба, є областю планування експерименту. 

Відзначимо, що використання дробового експерименту дозволяє 

істотно скоротити число експериментів. 
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Таблиця 3.12 – Перелік точок плау 

№ точки плану f1 f2 … fk 

1 + + + + 

2 - + + + 

… … … … … 

2k - - - - 

 

ПФЕ відноситься до числа планів, які є найбільш ефективними при 

побудові лінійних моделей. Ефективність досягається за рахунок 

наступних властивостей: 

− симетричності щодо центру експерименту. Алгебраїчна сума 

значень кожного з стовпців матриці дорівнює нулю; 

− умови нормування. Сума квадратів елементів кожного стовпця 

матриці дорівнює числу дослідів. Це є наслідком того, що значення 

факторів в матриці задаються рівними +1 і -1; 

− ортогональности. Сума почленного творів двох стовпців матриці 

дорівнює нулю; 

− ротатабельності. Експериментальні точки в матриці планування 

розташовуються так, що точність передбачення параметра оптимізації 

однакова на рівних відстанях від центру плану і не залежить від напрямку. 

Таблиця 3.13 представляє приклад плану матриці планування 

експерименту для чотирьох факторів, реалізувавши який, можна 

підрахувати коефіцієнти параметрів моделі (факторів). Щоб отримати 

повний план матриці планування необхідно до вихідних факторів додати 

фіктивну змінну Х0 для оцінки вільного члена (стовпець 2 табл. 3.7). 

Значення Х0 завжди однаково в усіх рядках і рівне +1. Для оцінки 

коефіцієнтів взаємодії факторів вводять стовпчики зі всілякими 

комбінаціями творів факторів (стовпці 7-17). Оскільки вихідні змінні 

приймають значення «+1», «-1», то їх твори візьмуть ті ж значення «+1» і 

«-1». 
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Таблиця 3.13 – План матриці планування 

№ 

 

Кодовані значення факторів Дійсні значення 

функції відгуку 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 μi   
f 1
 f 2
 f 3
 f 4
 f 1  f 2
 f 1  f 3
 f 1  f 4
 f 2  f 3
 f 2  f 4
 f 3  f 4
 f 1  f 2  f 3
 f 1  f 2  f 4
 f 1  f 2  f 4
 f 2  f 3  f 4
 f 1  f 2  f 3  f 4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 μi1 
1 

2 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 μi2 
2 

3 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 μi3 
3 

4 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 μi4 
4 

5 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 μi5 
5 

6 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 μi6 
6 

7 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 μi7 
7 

8 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 μi8 
8 

9 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 -1 -1 μi9 
9 

10 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 μi10 
10 

11 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 μi11 
11 

12 1 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 μi12 
12 

13 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 1 μi13 
13 

14 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 μi14 
14 

15 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 μi15 
15 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 μi16 
16 

Рандомизация дослідів, проведення експерименту 

Щоб виключити вплив систематичних похибок, викликаних 

зовнішніми умовами, застосовується метод рандомізації, який заснований 

на принципі перекладу систематичних похибок у випадкові. Зменшення 

систематичної похибки досягається при зміні випадковим чином методики 

і умов проведення дослідів. 

Зважаючи на те, що значення функції відгуку в різних точках плану 

планується отримувати в результаті експертного опитування, проведеного 

методом парних порівнянь, необхідно відповідним чином планувати 

проведення опитування. 

Для побудови функції приналежності необхідні дані не тільки про 

порівняльну перевагу точок плану, а й про порівняльну перевагу кожної з 

точок плану і деякої точки, яка відповідає нульовому (або одиничному) 
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рівню досягнення цінності. Для отримання таких співвідношень зробимо 

наступні припущення: 

− точка плану під номером один відповідає ситуації, коли всі 

критерії виконано, отже, рівень освоєння цінності максимальний; 

− точка плану під номером N відповідає ситуації, коли всі критерії 

не виконано, отже, рівень освоєння цінності є мінімальним. 

Прийнявши такі припущення і використовуючи дані про порівняльну 

перевагу кожної з точок плану і точки під номером один (або 2k), ми 

можемо отримати величину μi, яка вказує, наскільки певна комбінація 

факторів визначає цінність вимоги i наближається до значення, рівного 

одиниці: 

0k

k

k
k

1k

kk 22

1

i
ii

11

=

=

=

. 

Значення μi, отримані в результаті обробки даних експертного 

опитування, використовуються як дані експерименту при отриманні 

залежності р = f (f1; f2; …; fk). 

Етап реалізації експерименту полягає в побудові повного плану 

матриці планування, який дає можливість визначити вплив на функцію 

відгуку не тільки кожного окремого фактора, але і їх комбінацій. 

Перевірка однорідності дисперсій паралельних дослідів, 

відтворюваності результатів 

Перевірка однорідності дисперсії паралельних дослідів проводиться 

з метою підтвердження нормального закону розподілу помилок окремих 

дослідів. В іншому випадку не можна приступити до регрессионного 

аналізу – розрахунку коефіцієнтів регресії, перевірці їх значимості і 

перевірці адекватності математичної моделі експериментальних даних. 
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Перевірку однорідності при однаковому числі паралельних дослідів 

проводять за допомогою критерію Кохрена (G-критерій). Перевірка 

полягає в наступному: 

− визначають дисперсію паралельних дослідів 

1m

)(

S

m

1j

2
vjv

2
v

−

−

=


=

,     (3.13) 

де Sv
2 – дисперсія в v-й точці; 

j – порядковий номер паралельного опиту в даній точці плану 

матриці; 

v – середнє арифметичне значення показника функції відгуку в m 

паралельних опитах в точці v; 

vj – значення показника функції відгуку в v-й точці; 

m-1 – число  паралельних спостережень в точках плану матриці. 

− для перевірки гіпотези однорідності дисперсій використовують 

критерій Кохрена, який заснований на законі розподілу відносини 

максимальної дисперсії до суми всіх дисперсій, тобто 
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=
N
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S
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,     (3.14) 

де G – критерій Кохрена; 

S2
vmax – максимальна дисперсія в v-й точці. 

Перевіряємо гіпотезу про відтворюваності вимірювань, яка полягає у 

визначенні того факту, при якому вибіркові дисперсії для кожної точки 

матриці однорідні. 

Для цього необхідно визначити ступені свободи d.f1 = m - 1 d.f2 = N 

обрати рівень значимості та знайти за відповідними таблцями критичне 

відхилення GТ. Якщо G ≤  GТ, то дисперсія є однорідною. 
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Якщо ця перевірка дала негативний результат, то отриманий 

емпіричний матеріал використовувати для апроксимації функції цінності 

вимоги  не рекомендується. Слід повторити опитування, збільшивши 

число повторень. У разі однорідності дисперсій паралельних дослідів 

розраховують дисперсію відтворюваності (3.11) і помилку всього 

експерименту (3.12): 

)1m(N
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= = = ,     (3.15) 

)(S)(S 2 = .     (3.16) 

Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії, їх помилок і значімості. 

Перевірка адекватності моделі 

Значення коефіцієнтів регресії дозволяють оцінити ступінь впливу 

факторів і їх взаємодій на цінність певної вимоги. По мірі збільшення 

значення коефіцієнта більший вплив робить фактор. Якщо коефіцієнт має 

знак «+», то зі збільшенням значення фактора цінність вимоги 

збільшується, а якщо «-» – зменшується. Величина коефіцієнта відповідає 

вкладу даного фактора в величину цінності вимоги при переході значення 

фактора з нульового рівня на верхній або нижній. 

Коефіцієнти регресії визначають за формулою 

N

X
b

N

1v
viv 

= = ,     (3.17) 

де bi – коефіцієнти регресії 0,1,2, ..., k; 

Xiv – номер (фактора в кодових позначеннях) стовпчика в плані 

матриці 0,1,2, ..., k; 

μv – середнє арифметичне по m дослідам в точці з номером v; 

N – загальне число різних точок в плані матриці. 
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При однаковій кількості паралельних дослідів у всіх точках плану 

матриці дисперсію помилки визначення коефіцієнта регресії визначають за 

формулою 

 
 

Nm

S
bS

2

i

2 
= ,     (3.18) 

де S2{bi} – дисперсія помилки знаходження коефіцієнта; 

S2{μ} – дисперсія моделируемого показника; 

m – число паралельних спостережень в кожній точці. 

Середньоквадратичне відхилення дисперсії помилки визначення 

коефіцієнта регресії визначають за формулою 

   
 

Nm

S
bSbS

2

i

2

i


== .    (3.19) 

Значимість коефіцієнтів регресії визначимо за t-критерієм 

Стьюдента. Для кожного коефіцієнта критерій ti визначимо за формулою 

 i

i
i

bS

b
t =

.      (3.20) 

Для перевірки гіпотези про значущість коефіцієнта bi задаємося 

рівнем значущості q = 5% і числом ступенів свободи Vзн = N(m-1). Якщо 

розрахункове значення ti, визначене за формулою (3.20) виявляється 

більше табличного, то гіпотеза відкидається, і коефіцієнт bi визнається 

значущим. В іншому випадку bi вважається статистично незначним, і може 

бути відкинутий без перерахунку інших коефіцієнтів. 

До математичної моделї включаємо тільки значущі коефіцієнти: 

k
X

k
b̂...

2
X

2
b̂

1
X

1
b̂

0
b ++++=     (3.21) 

Перевірку адекватності моделі проводимо за критерієм Фішера. Для 

цього оцінюємо дисперсію адекватності моделі за формулою 

 −
−

=
=

N

1v
vv

2

ad )ˆ(
lN

m
S .     (3.22) 
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Практика експерименту дозволяє апріорно вважати, що в рівнянні 

регресії з великим числом факторів коефіцієнти високих порядків 

взаємодії дорівнюють нулю. Отже, при великому числі факторів можна 

будувати такі плани експерименту, які дозволяють визначати лінійні 

ефекти факторів, ефекти їх парних і іноді потрійних взаємодій. 

Зменшення кількості визначених коефіцієнтів регресії дозволяє 

скоротити витрати часу і коштів на проведення експерименту і обробку 

його даних. Кількість опитаних точок в таких експериментах має бути 

трохи більше або дорівнювати кількості коефіцієнтів регресії b, які 

підлягають визначенн. Цьому положенню відповідають частині (репліки) 

ПФЕ 2k, кратні 2p, де p – ціле позитивне число. 

Умовні позначення дробових реплік і кількість дослідів наведені в 

таблиці 3.14. 

 

Таблиця 3.14 – Умовні позначення дробових реплік і кількість дослідів 

Число 

факторів 

Дробна репліка Умовне 

позначення 

Кількість дослідів 

для дробної 

репліки 

для повного 

факторного 

експерименту 

3 ½ репліка від 23 23-1 4 8 

4 ½ репліка від 24 24-1 4 16 

5 ¼  репліка від 25 25-2 8 32 

6 1/8 репліка від 26 26-3 8 64 

7 1/16  репліка від 27 27-4 8 128 

5 ½ репліка від 25 25-1 16 32 

6 ½ репліка від 26 26-2 16 64 

7 1/8 репліка від 27 27-3 16 128 

8 1/16 репліка від 28 28-4 16 256 

9 1/32 репліка від 29 29-5 16 512 

10 1/64 репліка від 210 210-6 16 1024 

11 1/128 репліка від 211 211-7 16 2048 

12 1/256 репліка від 212 212-8 16 4096 

13 1/512 репліка від 213 213-9 16 8192 

14 1/1024 репліка від 214 214-10 16 16384 

15 1/2048 репліка від 215 215-11 16 32768 
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3.4 Концептуальний підхід до підтримки прийняття рішень з 

управління вимогами та цінністю в проектах 

 

Аналіз існуючих досліджень у сфері управління вимогами в проектах  

показав, що здебільшого відомі підходи направлені на ідентифікацію та 

виокремлення, сбір окремих вимог та використання цієї інформації для 

формування змісту проекту. Надалі в традиційному проектному 

менеджменті здійснюється моніторинг виконання робіт. При використанні 

гнучких фреймворків виконання вимог контролюється наприкінці кожної 

ітерації. З огляду на те, що проекти виконуються в умовах обмежених 

ресурсів, що, зокрема, змушує керівників проектів здійснювати 

рейтингування вимог, логічним буде розглянути підходи теорії обмежень 

для вирішення задач управління вимогами у проектах. 

В попередніх  підрозділах 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 надасть керівництву проекту 

додаткову інформацію для прийняття ґрунтовних рішень щодо управління 

ресурсами і вимогами. Визначено поняття «ресурси проекту», «ресурси 

вимоги», «ресурсний профіль вимоги», «інтегральний ресурсний профіль 

вимог проекту». Показано механізм формування ресурсних профілів. 

Проаналізовано схеми, за якими ресурси вимог співвідносяться з наявними 

ресурсами проекту. Запропонований підхід на етапі ініціації проекту 

дозволяє визначити, чи достатньо наявних  ресурсів для виконання вимог 

або досягнення цінності проекту, та, за необхідності, отримати 

субоптимальні рішення з розподілу ресурсів, зокрема, за результатами 

реалізації стратегій роботи зі стейкхолдерами проекту. Розроблений підхід 
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також можна використовувати під час виконання процесів моніторингу та 

планування проекту. 

З огляду на те, що проекти виконуються в умовах обмежених 

ресурсів, що, зокрема, змушує керівників проектів здійснювати 

рейтингування вимог, логічним буде розглянути підходи теорії обмежень 

для вирішення задач управління вимогами у проектах. 

Теорія обмежень – методологія управління системою, яка базується 

на управлінні ключовим її обмеженням, яке визначає ефективність системи 

в цілому. Основною особливістю методології є те, що управління націлене 

на окремий аспект системи, але при цьому досягається ефект, що 

перевищує результат одночасного впливу на всі або більшість проблемних 

областей системи відразу або по черзі [179]. 

В управлінні проектами вже використовується один з інструментів 

теорії обмежень – Critical Chain  (critical chain project management (CCPM)) 

[180, 181]. 

CCPM застосовується в двох різних середовищах: однопроектному 

та багатопроектному (ресурси використовуються одночасно в кількох 

різних проектах). 

У однопроектному середовищі рішення з управління проектами за 

методом критичного ланцюга включає в себе: 

− усунення існуючих стандартів поведінки, які завдають шкоди 

досягненню мети проекту, таких як «погана» багатозадачність, синдром 

студента і закон Паркінсона (робота розширюється, щоб заповнити весь 

доступний час); 

− план (або структура проекту), в якому враховані взаємозалежності 

між усіма ресурсами і завданнями, а також оцінено час на виконання 

завдань з урахуванням резерву; 

− графік, де відображено критичний ланцюг і буфери; 



181 
 

 

− впровадження нових форм поведінки, що мають вирішальне 

значення для оптимізації потоку, таких як етика роботи з передачі 

естафети і часта звітність про обсяг роботи, що залишився; 

− прискорення і поліпшення діяльності на основі управління 

буферами. 

У багатопроектному середовищі рішення з управління  за  методом 

критичного ланцюга включає в себе всі елементи однопроектного 

середовища і, крім того, механізм для регулювання запуску проектів. 

В обох проектних середовищах є додатковий елемент, що забезпечує 

контроль і моніторинг – управління буфером. Управління проектами за 

методом критичного ланцюга вимагає частого поновлення оціночного 

часу, необхідного для завершення виконуваних завдань. Ця інформація 

використовується для поновлення стану різних буферів, а також 

використовується під час прийняття рішень про те, де і коли потрібно 

застосувати коригуючий вплив. 

З точки зору управління вимогами в умовах обмежених ресурсів, 

логічним є впровадження ще одного підходу теорії обмежень – five 

focusing steps. 

Голдратт розробив п’ять послідовних кроків, системний 

п’ятиетапний підхід, який використовується для безперервного 

вдосконалення  системи [179, 181]. 

1. Знайти обмеження системи. 

2. Вирішити, як максимально використати обмеження системи. 

3. Підпорядкувати все інше цьому рішенню. 

4. Розширити/зняти обмеження системи. 

5. Якщо на етапі 3 або 4 обмеження було усунуто, повернутися до 

кроку 1. 
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Розглянувши ресурсні потреби вимог і наявні ресурси, можна 

визначити критичні ресурси та вимоги і спланувати дії з ефективного 

управління ними. 

Автором запропоновано підхід, який дозволяє зв’язати вимоги 

певного стейкхолдера з ресурсами, які необхідні для їх виконання, та 

показано, що такі ресурси можна представити відповідними векторами. 

Співставлення цих векторів з наявними обмеженнями за ресурсами 

надасть керівництву проекту додаткову інформацію для прийняття 

ґрунтовних рішень щодо управління ресурсами і вимогами. 

Запровадимо такі позначення: 

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

у чіткій формі; 

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

структури робіт проекту; 

iRes – матриця розподілу ресурсів за i-м рівнем ієрархічної структури 

робіт проекту; 

kres – k-й ресурс проекту; 

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

робіт проекту; 

lreq – l-та вимога проекту; 

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

виконання; 

j,iw
 – 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 ієрархічної структури робіт 

проекту можуть бути представлені у вигляді матриці (1), елементи якої 
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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. 

)w,w(FM j,1ij,i1i,i −− =
      (3.23) 

У свою чергу, кожна з елементарних робіт проекту може бути 

асоційована з певним ресурсним навантаженням та вимогами 

стейкхолдерів, виконання яких підтримує дана робота. 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, 

)w,res(FRes j,iki = .       (3.24) 

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

зв'язок може бути заданий у нечіткій формі. 

Нехай 
 1;0wreq:)w,req(Ф j,ilj,il →

є функція приналежності нечіткого 

бінарного відношення. Для всіх reqreql  та iji ww ,  функція
)w,req(Ф j,il  – це 

ступінь, у якому виконання j-ї роботи i-го рівня зумовлює виконання 

вимоги l. Відношення можна представити у матричній формі 

)w,req(ФReq j,ili = .     (3.25) 

Використовуючи формули (3.23-3.25), отримуємо розподіл 

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

− ресурсів: i1i,i1i ResMRes = −−  (3.26); 

− вимог: i1i,i1i ReqMReq = −− (3.27); 

Це надасть змогу встановити зв’язки між окремими 

характеристиками. Так, формула (6) пов’язують вимоги стейкхолдерів з 

ресурсами, необхідними для їх виконання: 

1i
T

1i ResReqRRec −− = .     (3.28) 
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Таким чином, для кожної вимоги існує вектор ресурсів, необхідних 

для її виконання: 

)sRe,...,sRe,s(ResRe n21i = .    (3.29) 

Отже, всі вимоги проекту можуть бути представлені n-мірною 

поверхнею, яка визначається векторами (3.29). 

Для кожної вимоги існує дуга поверхні, яка проходить через точки 

відповідних ресурсних обмежень – ресурсний профіль вимоги. 

Так, для тривимірного випадку поверхня виглядатиме як еліпсоїд 

(рис. 3.10), який здається рівнянням на позитивному квадранті 

прямокутної системи координат: 

 

Рисунок 3.10 – Еліпсоїдна поверхня вимог за ресурсами проекту 
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де a, b, c – піввісі еліпсоїду, які в даному випадку являють собою 

вимоги за ресурсами. 

У свою чергу, наявні ресурси проекту також 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; 
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− 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 3.11 – ресурси окремих вимог складаються, 

надбудовуються за відповідними осями. 

 

Рисунок 3.11 – Ресурсні профілі вимог проекту (три вимоги) 
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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. 

3.12а); 

2) ситуація, коли обмеження проекту з ресурсів повністю 

задовольняють відповідні вимоги, існує резерв за ресурсами, існує 

критичний ресурс (рис. 3.12б). З точки зору теорії обмежень це – 

субоптимальне рішення.  

За необхідності подальшого удосконалення (наприклад, скорочення 

термінів чи вартості проекту)  за принципами теорії обмежень необхідно 

вирішити, як максимально використати обмеження системи, а за 

неможливості, зняти обмеження, наприклад: 

− збільшити обсяг ресурсів проекту; 

− замінити ресурс проекту на аналог; 

− змінити обсяг ресурсу вимоги за результатами переговорів зі 

стейкхолдерами проекту. 

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

формулою (3.28). Якщо після цього критичним стає інший ресурс проекту, 

алгоритм повторюється. 

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

3.12в); 

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

(рис. 3.12г); 

5) в проекті відсутні ресурси, необхідні для виконання вимог (рис. 

3.12д); 
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6) субоптимальне рішення з резервом (рис. 3.12е).  

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. 

 

а) б)

в) г)

д) е)
 

Рисунок 3.12 – Ресурси проекту та його обмеження: - потрібні 

ресурси; - наявні ресурси 

 

Розроблений підхід також можна використовувати під час виконання 

процесів моніторингу та планування проекту. Обсяг вимог, який повинен 

бути виконаний за планом, визначається за рекомендаціями [12]. 

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.  

Нещодавно було представлено на розгляд та обговорення чергове 

видання стандарту PMBOK – PMBOK Guide Seventh Edition Exposure Draft 

[116]. 
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 Суттєвою зміною представленої «чернетки» стандарту у порівнянні 

з попередніми версіями є 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 стандарт підкреслює, 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 [116, 182]. 

 З точки зору нової версії стандарту – цінність, включаючи цінність з 

точки зору замовника, є кінцевим показником успіху та рушієм проектів. 

Цінність орієнтується на наслідки результату, а не лише на результат, та 

може бути визначена як у кількісній, так і у якісній формі.  

У контексті проектів проектні команди мають максимально 

збільшувати цінність для замовника, надаючи необхідну функціональність 

та використовуючи якомога менше ресурсів. Іншими словами, проект 

повинен надавати лише ті функції, можливості чи технічні характеристики, 

які потрібні для задоволення замовника, використовуючи лише ті ресурси, 

за які клієнт готовий платити [16]. 

Відзначимо, що запропонований підхід може бути розширений до 

рівня планування і моніторингу цінності. Основу для такої трансформації 

задано авторами у роботі [4], де показано, що якщо метод освоєного обсягу 

EVM дозволяє відстежувати прогрес проекту з точки зору виконання його 

робот вчасно і в межах бюджету, а метод освоєних вимог ERM пов’язує 

певні вимоги з роботами проекту і дає змогу проводити моніторинг 

виконання саме вимог, то перехід до моніторингу цінності забезпечує 

можливість враховувати, зокрема, нематеріальні, «якісні» вимоги. Також 
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авторами запропоновано механізм відстеження досягнення планової 

цінності проекту та відповідну низку показників. 

Теоретичною базою для вказаної трансформації, окрім вже вказаного 

PMBOK Guide Seventh Edition Exposure Draft може бути, наприклад, 

стандарт P2M [115]  (з точки зору якого проект – це захід, орієнтований на 

створення цінності, що базується на певній місії, здійснюється в 

домовлений період часу і в обмеженнях у вигляді ресурсів і зовнішніх 

обставин) або стандарт зі сталого управління проектами GPM Global P5 

[183] (який надає перелік проектних характеристик для оцінювання його з 

точки зору відповідності принципам сталого розвитку).  

Таким чином, адаптувавши викладені вище матеріали до планування 

та моніторингу цінності в проекті, можна отримати відповідні ресурсні 

профілі цінності та здійснювати контроль змін та досягнення цінностей у 

відповідності до наявного обсягу ресурсів. 

Запропонований підхід на етапі ініціації проекту дозволяє визначити, 

чи достатньо наявних  ресурсів для виконання вимог або досягнення 

цінності проекту, та, за необхідності, отримати субоптимальні 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. 

 

3.5 Програмні засоби моніторингу цінності як інструмент адаптації 

до змін у вимогах стейкхолдерів проектів 

 

Вхідними даними для проведення аналізу є значення запланованої 

цінності проекту, що повинна бути досягнутою на момент звіту та 

фактична цінність проекту, яку дійсно досягнуто на момент звіту. 

Результатом використання методу моніторингу цінності вимог повинні 
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стати отримані значення відхилення у досягненні цінності за розкладом  

індексу досягненні цінності за розкладом. 

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 дійсна 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. 

Надалі необхідно визначити, яким чином буде оцінюватись 

досягнення цінності під час виконання проекту (певної роботи або групи 

робот). Для цього пропонується, використовувати фактичні дані або 

адаптовані правила EVM: 

− правило 50/50. Цінність вважається досягнутою на 50 %, коли 

відповідні роботи розпочалися; останні 50 % вважаються досягнутими 

лише після завершення робіт; 

− правило 20/80. Цінність вважається досягнутою на 20 %, коли 

відповідні роботи розпочалися; останні 80 % вважаються досягнутими 

лише після завершення робіт; 

− правило 0/100. Цінність вважається досягнутою лише після 

завершення робіт; 

− за фактичним обсягом цінності (інструменти запропоновано в пп 

3.1-3.3). 

Отже, можна отримати план досягнення цінності вимог 

стейкхолдерів проекту і відстежувати його виконання у часі. Так, на 

рисунку 3.13 показано, що у момент часу Т спостерігається випередження 

графіку досягнення цінності вимог у проекті. 
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Процесну модель методу моніторингу досягнення цінності вимог у 

проекті показано на рисунку 3.14. 

Час

Цінність

EVal PVal

SVal

TStart Finish  

Рисунок 3.13 – Моніторинг цінності проекту 

 

A1

Вибір методу 

оцінювання 

цінності вимог

A2

Оцінювання 

вимог

A3

Побудова плану 

досягення 

цінності вимог

A4

Моніторинг 

фактичного 

досягення 

цінності

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 3.14 – Процесна модель методу моніторингу досягнення цінності 

вимог у проекті 

 

3.6 Висновки до третього розділу 

 

1. Розроблено загальний підхід до оцінювання цінності вимог 

стейкхолдерів проектів та програм. 
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2. Запропонованом 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 

аналіз для визначення цінності фінансових вимог. 

3. Запропоновано уніфіковані моделі та методи оцінювання цінності 

вимог стекхолдерів проектів та програм . 

4. 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. 

5. 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. 

6. Розроблено програмні засоби моніторингу цінності як інструмент 

адаптації до змін у вимогах стейкхолдерів проектів. 

7. Визначено концептуальний підхід до підтримки прийняття рішень 

з управління вимогами та цінністю в проектах. 

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

33-35].  
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РОЗДІЛ 4 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ 

МЕТОДОЛОГІЇ СТЕЙКХОЛДЕР- ТА ЦІННІСНО-

ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА 

ПРОГРАМАМИ 

 

4.1 Місце запропонованого методологічного підходу в архітектурі 

процесів PMBOK Guide 6th Edition 

 

Цей підрозділ присвячено узагальненню викладених в розділах 2 та 3 

підходів і їх імплементації до архітектурі процесів PMBOK Guide 6th 

Edition. 

Далі наведено опис галузей знань, до процесів яких внесено зміни. 

Так, в таблиці 4.1 наведено зміни у галузі знань «Управління змістом 

проекту», у таблиці 4.2 – описано новий процес – Створення RBS. Зміни 

виокремлено курсивом. 

Таблиця 4.1 – Зміни у галузі знань «Управління змістом проекту» 

Галузь знань Ініціація Планування Виконання Моніторинг і 

контроль 

Закриття 

Управління 

змістом 

проекту 

 5.1 Планування 

управління 

змістом 

5.2 Збір вимог 

5.3 Визначення 

змісту 

5.4 Створення 

WBS 

5.4а Створення 

RBS  

 5.5 

Затвердження 

змісту 

5.6 Контроль 

змісту 

 

 

 

Перелік процесів галузі складатиме: 

5.1 Планування управління змістом – процес створення плану 

управління змістом, документує, яким чином зміст проекту і продукту 

буде визначатися, підтверджуватися та контролюватися. 
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5.2 Збір вимог – процес визначення, документування та управління 

потребами і вимогами зацікавлених сторін для досягнення цілей проекту. 

5.3. Визначення змісту – процес розробки докладного опису проекту 

і продукту. 

5.4 Створення ієрархічної структури робіт (WBS) – процес поділу 

результатів проекту та робіт проекту на менші компоненти, якими легше 

управляти. 

5.4а Створення ієрархічної структури вимог (RBS) – процес аналізу, 

декомпозиції і агрегації вимог проекту  для створення їх чіткої 

структури. 

5.5 Підтвердження змісту – процес формалізованої приймання 

отриманих результатів проекту (вимог проекту). 

5.6 Контроль змісту – процес моніторингу стану змісту проекту і 

продукту (стану виконання вимог проекту), а також управління змінами 

базового плану зі змісту. 

Таблиця 4.2 – Створення RBS 

Створення RBS 

Входи: 

План управління проектом 

Документи проекту 

Фактори середовища 

підприємства 

Активи процесів організації 

Інструменти: 

Експертні оцінки 

Декомпозиція 

Агрегація 

Виходи: 

Базовий план з вимог 

Оновлення документів проекту 

 

В таблиці 4.3 наведено зміни у галузі знань «Управління розкладом 

проекту», у таблиці 4.4 – описано новий процес – Визначення 

взаємозв’язку операція-вимога. 

Перелік процесів галузі складатиме: 
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6.1 Планування управління розкладом – процес, який встановлює 

політики, процедури і документацію з планування, розробки, управління, 

виконання і контролю за розкладом проекту. 

Таблиця 4.3 – Зміни у галузі знань «Управління розкладом проекту» 

Галузь знань Ініціація Планування Виконання Моніторинг і 

контроль 

Закриття 

Управління 

розкладом 

проекту 

 6.1 Планування 

управління 

розкладом проекту 

6.2 Визначення 

операцій 

6.3 Визначення 

послідовності 

операцій 

6.3а Визначення 

взаємозв’язку 

операція-вимога 

6.4 Визначення 

тривалості операцій 

6.5 Розробка 

розкладу 

 6.6 Контроль 

розкладу 

 

 

6.2 Визначення операцій – процес  визначення і документування 

конкретних дій, які необхідно виконати для створення результатів проекту. 

 

Таблиця 4.4 – Визначення взаємозв’язку операція-вимога 

Визначення взаємозв’язку 

операція-вимога 

Входи: 

План управління проектом 

Документи проекту 

Фактори середовища 

підприємства 

Активи процесів організації 

Інструменти: 

Експертні оцінки 

4R&WS 

Виходи: 

Матриця контрольних точок 

вимог 

Оновлення документів проекту 

 



196 
 

 

6.3 Визначення послідовності операцій – процес визначення і 

документування зв'язків між операціями проекту. 

6.3а Визначення взаємозв’язку операція-вимога – процес визначення 

взаємозв’язків між WBS та RWS – роботами та вимогами, виконання яких 

підтримують вимоги. 

6.4 Оцінка тривалості операцій – процес оцінки кількості робочих 

періодів, необхідних для завершення окремих операцій з урахуванням 

оцінки ресурсів. 

6.5 Розробка розкладу – процес аналізу послідовностей операцій, їх 

тривалість, потреб в ресурсах і обмежень розкладу для створення моделі 

розкладу проекту з метою виконання проекту, а також моніторингу та 

контролю. 

6.6 Контроль розкладу – процес моніторингу статусу проекту 

(зокрема, статусу виконання вимог) для актуалізації розкладу проекту і 

управління змінами базового розкладу. 

В таблиці 4.5 наведено зміни у галузі знань «Управління вартістю 

проекту». 

 

Таблиця 4.5 – Зміни у галузі знань «Управління вартістю проекту» 

Галузь знань Ініціація Планування Виконання Моніторинг і 

контроль 

Закриття 

Управління 

вартістю 

проекту 

 7.1 Планування 

управління 

вартістю 

7.2 Оцінка 

вартості 

7.3 Визначення 

бюджету 

 7.4 Контроль 

вартості 

 

 

Перелік процесів галузі складатиме: 

7.1 Планування управління вартістю – процес, який визначає, яким 

чином вартість проекту буде оцінюватися, включатися в бюджет, 

управлятися, відстежуватися і контролюватися. 



197 
 

 

7.2 Оцінка вартості – процес наближеної оцінки грошових ресурсів, 

необхідних для виконання робіт (вимог) проекту. 

7.3 Визначення бюджету – процес консолідації оціночних вартостей 

окремих операцій або пакетів робіт (вимог) для створення авторизованого 

базового плану з вартості (базового плану з вартості за вимогами). 

7.4 Контроль вартості – процес моніторингу статусу проекту 

(виконання вимог) для актуалізації вартості проекту і управління змінами 

базового плану з вартості. 

В таблиці 4.6 наведено зміни у галузі знань «Управління ресурсами 

проекту», у таблиці 4.7 – описано новий процес – Оцінка ресурсів вимоги. 

 

Таблиця 4.6 – Зміни у галузі знань «Управління ресурсами проекту» 

Галузь знань Ініціація Планування Виконання Моніторинг і 

контроль 

Закриття 

Управління 

ресурсами 

проекту 

 9.1 Планування 

управління 

ресурсами  

9.2 Оцінка 

ресурсів 

операцій 

9.2а Оцінка 

ресурсів вимоги 

9.3 

Придбання 

ресурсів 

9.4 Розвиток 

команди 

9.5 

Управління 

командою 

9.6 Контроль 

ресурсів 

 

 

Перелік процесів галузі складатиме: 

9.1 Планування управління ресурсами – процес, який визначає, яким 

чином здійснювати оцінку, придбання, управління і використання 

матеріальних і кадрових ресурсів проекту. 

9.2 Оцінка ресурсів операції – процес оцінки ресурсів команди, типу 

і кількості матеріалу, обладнання та витратних матеріалів, необхідних для 

виконання робіт проекту. 

9.2а Оцінка ресурсів вимоги – процес оцінки ресурсів команди, типу і 

кількості матеріалу, обладнання та витратних матеріалів, необхідних 

для виконання робіт проекту, націлених на виконання певної вимоги. 
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9.3 Придбання ресурсів – процес залучення членів команди, засобів, 

обладнання, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для виконання робіт 

проекту. 

9.4 Розвиток команди – процес вдосконалення компетенцій, 

взаємодії членів команди, а також загальних умов роботи команди для 

поліпшення виконання проекту. 

9.5 Управління командою – це процес відстеження діяльності членів 

команди, забезпечення зворотного зв'язку, вирішення проблем і управління 

змінами в команді з метою оптимізації виконання проекту. 

9.6 Контроль ресурсів – процес забезпечення того, що призначені і 

виділені для проекту матеріальні ресурси доступні відповідно до плану, а 

також моніторингу для порівняння запланованого і фактичного 

використання ресурсів і виконання необхідних коригувальних дій. 

 

Таблиця 4.7 – Оцінка ресурсів вимоги 

Оцінка ресурсів вимоги 

Входи: 

План управління проектом 

Документи проекту 

Фактори середовища 

підприємства 

Активи процесів організації 

Інструменти: 

Експертні оцінки 

4R&WS 

Оцінка «знизу-вгору» 

Аналіз даних 

Наради 

Виходи: 

Основа для оцінок 

Оновлення документів проекту 

 

В таблиці 4.8 наведено зміни у галузі знань «Управління ризиком 

проекту», у таблиці 4.9 – описано новий процес – Визначення 

взаємозв’язку вимога-ризик. 

Перелік процесів галузі складатиме: 



199 
 

 

11.1 Планування управління ризиками – процес, який визначає, яким 

чином слід здійснювати заходи з управління ризиками проекту. 

11.2 Ідентифікація ризиків – процес виявлення індивідуальних 

ризиків проекту, а також джерел сукупного ризику проекту та 

документування їх характеристик. 

11.2а Визначення взаємозв’язку вимога-ризик – процес визначення 

взаємозв’язків між ієрархічними структурами вимог та ризиків. 

 

Таблиця 4.8 – Зміни у галузі знань «Управління ризиком проекту» 

Галузь знань Ініціація Планування Виконання Моніторинг і 

контроль 

Закриття 

Управління 

ризиком 

проекту 

 11.1 

Планування 

управління 

ризиками 

11.2 

Ідентифікація 

ризиків 

11.2а 

Визначення 

взаємозв’язку 

вимога-ризик 

11.3 Якісний 

аналіз 

ризиків 

11.4 

Кількісний 

аналіз 

ризиків 

11.5 

Планування 

реагування 

на ризики 

11.6 

Здійснення 

реагування 

на ризики 

11.7 

Моніторинг 

ризиків 

 

 

11.3 Якісний аналіз ризиків – процес розстановки пріоритетів щодо 

індивідуальних ризиків проекту для подальшого аналізу або дії, що 

виконується шляхом оцінки ймовірності виникнення та впливу ризиків, а 

також інших характеристик. 
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Таблиця 4.9 – Визначення взаємозв’язку вимога-ризик 

Визначення взаємозв’язку 

вимога-ризик 

1 Входи: 

План управління проектом 

Документи проекту 

Фактори середовища 

підприємства 

Активи процесів організації 

2 Інструменти: 

Експертні оцінки 

4R&WS 

3 Виходи: 

Оновлення документів проекту 

 

11.4 Кількісний аналіз ризиків – процес чисельного аналізу 

сукупного впливу ідентифікованих індивідуальних ризиків проекту та 

інших джерел невизначеності на цілі проекту в цілому. 

11.5 Планування реагування на ризики – процес розробки варіантів, 

вибору стратегій і узгодження дій щодо схильності сукупного ризику 

проекту, а також щодо індивідуальних ризиків проекту. 

11.6 Здійснення реагування на ризики – процес виконання 

узгоджених планів реагування на ризики. 

11.7 Моніторинг ризиків – процес моніторингу виконання 

узгоджених планів реагування на ризики, відстеження ідентифікованих 

ризиків, виявлення та аналізу ризиків і оцінки результативності процесу 

управління ризиками на протязі всього проекту. 

В таблиці 4.10 наведено зміни у галузі знань «Управління 

зацікавленими сторонами проекту». 

Таблиця 4.10 – Зміни у галузі знань «Управління зацікавленими сторонами 

проекту» 

Галузь знань Ініціація Планування Виконання Моніторинг 
і контроль 

Закриття 

Управління 
зацікавленими 
сторонами 
проекту 

13.1 
Ідентифікація 
зацікавлених 
сторін 

 

13.2 
Планування 
залучення 
зацікавлених 
сторін  

13.3 
Управління 
залученням 
зацікавлених 
сторін 

13.4 
Моніторинг 
залучення 
зацікавлених 
сторін 
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13.1 Ідентифікація зацікавлених сторін – процес регулярного 

виявлення зацікавлених сторін проекту, а також аналізу і документування 

значимої інформації про їхні інтереси, залучення, взаємозалежності, вплив 

і потенційний вплив на успіх проекту, визначення взаємозв’язку вимога-

стейкхолдер. 

13.2 Планування залучення зацікавлених сторін – процес розробки 

підходів до залучення зацікавлених сторін проекту на підставі їхніх 

потреб, очікувань, інтересів і потенційного впливу на проект. 

13.3 Управління залученням зацікавлених сторін – процес  

комунікацій і роботи з зацікавленими сторонами з метою відповідності їх 

потребам і очікуванням, реагування на проблеми і сприяння відповідному 

залученню зацікавлених сторін. 

13.4 Моніторинг залучення зацікавлених сторін – процес 

моніторингу взаємин зацікавлених сторін проекту. 

На рисунку 4.1 представлено схему взаємозв’язків процесів PMBOK 

Guide 6th Edition (зеленим показано нові процеси, помаранчовим – 

процеси, до яких внесено зміни; номери процесів частково наведені вище і 

відповідають нумерації процесів PMBOK Guide 6th Edition). 

 

4.2 Функціональне моделювання процесів стейкхолдер-

орієнтованого управління 

 

У другому розділі даної роботи розроблено методологічний підхід до 

стейкхолдер-орієнтованого управління портфелями, програмами та 

проектами. Для практичного його втілення доцільно розробити 

функціональні моделі відповідних процесів.  
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7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

9.2

10.14.2

9.2а

4.1 13.1

5.1

5.2
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5.4

5.4а

6.1 6.2

6.3 6.4

6.5

6.3а

9.1 9.4

8.2 9.5

4.3

4.4

13.3 10.2

12.2 11.6

11.1 11.2

11.3 11.4

11.5

11.2а

12.1

13.2

5.5 5.6

4.5

4.6

13.4

12.3

11.7

10.3

6.6

7.4

8.3

9.6

4.7

 

Рисунок 4.1 – Оновлена схема взаємозв’язків процесів PMBOK Guide 6th 

Edition 

 

Функціональне моделювання – це процес моделювання функцій, 

виконуваних системою / об'єктом, шляхом створення структурованого 

графічного зображення, що показує що, як і ким робиться в рамках 

функціонування об'єкта і об'єктів, що зв'язують ці функції, з урахуванням 

наявної інформації. 
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Метою створення функціональної моделі процесу є точна 

специфікація всіх функцій, здійснюваних в рамках процесу вищого рівня 

ієрархії, а також характеру взаємозв'язків між ними. Будучи побудованою, 

така модель здатна забезпечити повне уявлення, як про функціонування 

обстежуваного процесу, так і про всі потоки інформації. 

На рисунку 4.2 представлено контекстну модель процесу 

Стейкхолдер-орієнтоване управління. 

A0

Стекхолдер-
орієнтоване 
управління

Документи проектів

Результати 
аналізу та 

рекомендації

Інструменти 
процесів

Меенеджер 
проекту, 

програмне 
забезпечення

 

Рисунок 4.2 – Контекстна модель процесу Стейкхолдер-орієнтоване 

управління в нотації IDEF0 

Далі розглянуто декомпозицію процесу (рис. 4.3) першого рівня. 

A1

Створення 
ієрархічної 
структури 
програми 

(портфелю) та їх 
проектів 

A2

Створення 
ієрархічних 
структур 4R

A3

Формування 
матриць 

контрольних 
точок

A4

Визначення 
взаємозв’язку 

вимога-
стейкхолдер

A5

Аналіз 4R&WS

Документи проекту

WBS проектів

Ієрархічні структури

Структура програми/портфелю

Документи проекту

Реєстр стейкхолдерів

Матриці контрольних точок

Вектор взаємозв'язку
Результати 
аналізу та 

рекомендації

Документація за вимогами 
програми/портфелю

Документація за вимогами 
проектів

Плани управління змістом 
проектів

Описи змісту проектів

Інструменти процесів

Менеджер проекту, програмне забезпечення  

Рисунок 4.3 – Декомпозиція першого рівня моделі процесу Стейкхолдер-

орієнтоване управління в нотації IDEF0 
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Стрілки типу «управління», «входи», «виходи» далі розгалужуються, 

стрілки типу «механізм» тунельовані, і не відображаються на діаграмах 

нижчого рівня. 

Подальшу декомпозицію представлено на рисунках 4.4 – 4.7. 

 

A11

Створення 
структури 
програми/
портфелю

A12

Створення 
ієрархічних 

структур робіт 
проектів

Документація за вимогами проектів
WBS проектів

Документація за 
вимогами програми/

портфелю

Плани управління змістом проектів

Описи змісту проектів

Декомпозиція, експертне 
оцінювання, агрегація

Структура програми/портфелю

 

Рисунок 4.4 – Створення ієрархічної структури програми (портфелю) 

 

Процес А1. Створення ієрархічної структури програми 

(портфелю) та їх проектів  

А11. Створення ієрархічної структури програми (портфелю) – 

агрегація проектів, субпортфелів, підпрограм до структури програми 

(портфелю). Для програми агрегація здійснюється за умови спільної мети й 

умов виконання окремих складових. Для портфелю агрегація здійснюється 

для зручності управління.  

А12. Створення ієрархічних структур робіт (WBS) – процес поділу 

результатів проекту та робіт проекту на менші компоненти, якими легше 

управляти. 

Входами процесу є: 

Документація  за вимогами. Детальний опис вимог містить опис 

того, яким чином окремі вимоги відповідають певній бізнес-потребі. 
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Плани управління змістом проектів – документи, що описують, як 

будуть визначатися, розроблятися і перевірятися роботи, які необхідно 

виконати для отримання результату із зазначеними характеристиками, і 

задають дії з управління змістом проекту. 

Опис змісту проектів. Опис змісту проектів описує роботи, які 

будуть виконані, і роботи, що виключено зі змісту. 

Виходами процесу є: 

Структура програми/портфелю. Це перелік проектів, субпортфелів, 

підпрограм, узгоджений ієрархічно. 

Ієрархічна структура робіт проектів. Для декомпозиції компонентів 

ІСР верхнього рівня потрібно поділити робіти за кожним результатом або 

на основоположні компоненти, де компоненти ІСР є піддаються перевірці 

продукту, послуги або результати. 

ІСР може бути структурована у вигляді схеми, організаційної 

діаграми або іншим методом, що відображає ієрархічність розбиття. 

Перевірка правильності декомпозиції вимагає посвідчення в тому,  що 

компоненти ІСР найнижчого рівня – це саме ті компоненти, які необхідні і 

достатні для створення відповідних результатів більш високого рівня. Різні 

результати можуть мати різні рівні декомпозиції. 

У міру декомпозиції робіт можливість планування, управління і 

контролю робіт розширюється. Однак надмірна декомпозиція може 

привести до непродуктивних витрат.  

ІСР відображає всі роботи, пов'язані з продуктом і проектом, 

включаючи работи з управління проектом. Весь зміст робіт на найнижчих 

рівнях має згортатися в більш високі рівні, щоб нічого не було пропущено 

і не виконувалася зайва робота. 

Управлінням процесу є: 

Декомпозиція – метод, який передбачає розбиття змісту і результатів 

проекту на більш дрібні і більш керовані елементи. 
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Пакет робіт – це робота, розташована на найнижчому рівні 

ієрархічної структури робіт, для якої можлива оцінка вартості і тривалості, 

а також управління ними. 

A21

Створення 
ієрархічної 

структури ризиків

A22

Створення 
ієрархічної 
структури 
ресурсів

A23

Створення 
ієрархічної 
структури 

відповідальності

A24

Створення 
ієрархічної 

структури вимог

Реєстр ризиків 
проектів

Організаційні структури виконавців проектів

Документація за вимогами проектів

A25

Архівація 
ієрархічних 

структур

Ієрархічна структура ризиків

Ієрархічна структура ресурсів

Ієрархічна структура відповідальності

Ієрархічна структура вимог

Ієрархічна структура ризиків; 
ресурсів; відповідальності; 

вимог проектів

План управління ресурсамипроектів

Оцінка ресурсів проектів

План управління ресурсамипроектів

План управління ресурсамипроектів

Декомпозиція, агрегація, експертне оцінювання

  

Рисунок 4.5 – Створення ієрархічних структур 4R 

На рівень декомпозиції часто впливає ступінь контролю, необхідного 

для результативного управління проектом. Рівень деталізації пакетів робіт 

різниться в залежності від масштабу і складності проекту. Декомпозиція 

всієї сукупності робіт проекту до пакетів робіт зазвичай включає в себе 

наступні операції: 

− визначення та аналіз результатів і відповідних робіт; 

− структурування та організацію ІСР; 

− декомпозицію верхніх рівнів ІСР на деталізовані компоненти 

нижчих рівнів; 

− розробку і присвоєння ідентифікаційних кодів компонентів ІСР; 

− перевірку прийнятності ступеня декомпозиції результатів. 

Агрегація – процес об'єднання елементів (проектів, субпортфелів, 

підпрограм) в одну систему (портфель, програму). 
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Експертне оцінювання – процес отримання оцінки наявності та виду 

взаємозв’язків окремих елементів ієрархічних структур на основі думки 

експертів. 

Процес А2. Створення ієрархічних структур 4R 

А21. Створення ієрархічної структури ризиків.  Ієрархічна структура 

ризиків – це ієрархічне представлення ризиків проекту з розбивкою за 

категоріями та типом, що використовується під час планування робіт 

проекту та управління ними. Кожний наступний рівень (нижчий) являє 

собою більш докладний опис ризику до тих пір, доки інформація не стає 

достатньо детальною для використання спільно з WBS для оцінки, 

планування, моніторингу та контрою ризику. 

Загальноприйнятим способом структурування категорій ризиків є 

використання ієрархічної структури ризиків (risk breakdown structure, 

RBS), яка являє собою ієрархічне уявлення потенційних джерел ризику. 

RBS допомагає команді проекту учітівать в повному обсязі джерела, з 

которнх можуть виникати індивідуальні ризики проекту. Це може бути 

корисним при ідентифікації ризиків або в процесі розподілу за категоріями 

ідентифікованих ризиків. В межах програми/портфелю може 

використовуватися типова ієрархічна структура ризиків, яка 

застосовується у всіх проектах, або ж може існувати кілька RBS для різних 

типів проектів, або ж команда проекту може розробити адаптовану RBS. У 

тих випадках, коли RBS не використовується,  може бути застосувано 

звичайну структуру категоризації ризиків, яка може приймати форму 

простого переліку категорій або структури, заснованої на цілях проекту. 

А22. Створення ієрархічної структури ресурсів. Ієрархічна структура 

ресурсів – це ієрархічне представлення кадрових, фінансових та 

матеріальних  ресурсів проекту з розбивкою за категоріями та типом, що 

використовується під час планування робіт проекту та управління ними. 

Кожний наступний рівень (нижчий) являє собою більш докладний опис 
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ресурсу до тих пір, доки інформація не стає достатньо детальною для 

використання спільно з WBS для оцінки, планування, моніторингу та 

контрою роботи. 

А23. Створення ієрархічної структури відповідальності. Ієрархічна 

структура відповідальності  – це ієрархічне представлення відповідальних 

осіб проекту, що використовується під час планування робіт проекту та 

управління ними. Кожний наступний рівень (нижчий) ґрунтується на  

нижчому рівені OBS проекту (організаційна ієрархічна структура 

(organizational breakdown structure, OBS). OBS схожа на WBS, але 

організована не за результатами проекту, а відповідно до наявної 

структурою підрозділів організації (відділів, груп або команд)), доки 

інформація не стає достатньо детальною для використання спільно з WBS 

для оцінки, планування, моніторингу та контрою робіт. 

А24. Створення ієрархічної структури вимог. Ієрархічна структура 

вимог – це ієрархічне представлення вимог проекту з розбивкою за 

категоріями та типом, що використовується під час планування робіт 

проекту та управління ними. Кожний наступний рівень (нижчий) являє 

собою більш докладний опис вимоги до тих пір, доки інформація не стає 

достатньо детальною для використання спільно з WBS для оцінки, 

планування, моніторингу та контрою виконання вимоги. 

А25. Архівація ієрархічних структур. Архівація отриманих 

ієрархічних структур для використання при подальшому аналізі та як 

активів програми / портфелю / проекту. 

Входами процесу є: 

Реєстр ризиків проекту. До реєстру ризиків вносяться детальні 

відомості про ідентифікованих індивідуальних ризики проекту. Результати 

якісного аналізу ризиків, планування реагування на ризики, здійснення 

реагування на ризики і моніторингу ризиків вносяться до реєстру ризиків у 

міру проведення зазначених процесів на всьому протязі проекту. Реєстр 
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ризиків може містити обмежену або розширену інформацію, в залежності 

від змінних проекту, таких як масштаб і складність. 

По завершенні процесу ідентифікації ризиків зміст реєстру ризиків 

може включати в себе, серед іншого: 

− перелік ідентифікованих ризиків. У реєстрі ризиків кожному 

індивідуальному ризику проекту присвоюється унікальний ідентифікатор. 

Опис ідентифікованих ризиків дається настільки детально, наскільки це 

необхідно, щоб забезпечити їх однозначне розуміння. Щоб відрізнити 

ризики від їх причин і наслідків, може використовуватися структурований 

опис ризиків. 

− потенційних власників ризику. У тих випадках, коли потенційного 

власника ризику було визначено в результаті процесу ідентифікації 

ризиків, власник ризику реєструється в реєстрі ризиків. Це потім 

підтверджується в ході процесу якісного аналізу ризиків. 

− перелік можливих заходів реагування. У тих випадках, коли 

потенційні мери реагування на ризики були визначені в результаті процесу 

ідентифікації ризиків, вони реєструються в реєстрі ризиків. Це потім 

підтверджується в ході процесу планування реагування на ризики. 

Для кожного ідентифікованого ризику, в залежності від формату 

реєстру ризиків, передбаченого планом управління ризиками, може бути 

вказана додаткова інформація. Перелік може включати в себе наступні 

складові: коротке найменування ризику, категорію ризику, поточний 

статус ризику, одну або кілька причин, один або кілька наслідків для цілей 

проекту, тригери ризиків (події або умови, які показують, що скоро 

можливе настання ризику), посилання операції WBS й інформацію щодо 

термінів (коли ризик був ідентифікований, коли можна очікувати настання 

ризику, коли він втратить значимість, і крайні терміни для прийняття 

заходів). 
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План управління ресурсами проекту. План управління ресурсами є 

компонентом плану управління проектом, який містить керівні вказівки 

щодо порядку категоризації, розподілу, управління та вивільнення ресурсів 

проекту. Даний план з урахуванням особливостей проекту може 

розділятися між планом управління командою і планом управління 

матеріальними ресурсами. 

План управління ресурсами може включати, серед іншого, наступні 

розділи: 

− ідентифікація ресурсів. Метод ідентифікації та визначення 

кількісного складу команди і необхідними матеріальними ресурсами. 

− придбання ресурсів. Вказівки про порядок придбання команди і 

матеріальних ресурсів для проекту. 

− ролі та сфери відповідальності. Роль – це функція, прийнята 

співробітником або призначена співробітникові проекту. 

− повноваження. Право використовувати ресурси проекту, приймати 

рішення, приймати результати і впливати на інших членів команди для 

виконання робіт проекту. 

− відповідальність. Призначені обов'язки і робота, яку член команди 

проекту повинен виконати для завершення операцій проекту. 

− компетентність. Навички та здібності, необхідні для виконання 

призначених операцій в рамках обмежень проекту. 

Оцінка ресурсів операцій. Результати процесу оцінки ресурсів 

команди, типу і кількості матеріалів, обладнання та витратних матеріалів, 

необхідних для виконання робіт проекту.  

Організаційна діаграма проекту – графічне представлення складу 

команди проекту і відносин підзвітності між її членами. Залежно від вимог 

проекту вона може бути формальною або неформальною, докладною або 

узагальненою. 
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Документація за вимогами описує, яким чином окремі вимоги 

відповідають бізнес-потреби в проекті. Вимоги можуть бути спочатку 

описані високорівнево, а потім поступово деталізуватися в міру набуття 

нової інформації про них. До включення в базовий план вимоги повинні 

стати такими, що є однозначними (вимірюються та перевіряються), 

відстежуються, є повними, не суперечять одна одній і прийнятні для 

ключових зацікавлених сторін. 

Формат документа за вимогами може варіюватися від простого 

документа, що перераховує всі вимоги, які розділені на категорії по 

зацікавленим сторонам і пріоритетам, до більш ретельно опрацьованих 

форм, що містять резюме для керівництва, докладний опис і додатки. 

Виходами процесу є: 

Ієрархічна структура ризиків; ресурсів; відповідальності; вимог 

проектів. 

Управлінням процесу є: 

Декомпозиція (за різними типами ієрархічних структур проектів). 

Експертне оцінювання – процес отримання оцінки характеристик 

окремих елементів ієрархічних структур на основі думки експертів. 

Процес А3. Формування матриць контрольних точок 

А31. Формування матриці контрольних точок ризиків. Існує область 

перетину ієрархічної структури робіт та ризиків проекту. Ця область 

формує матрицю контрольних точок ризиків. В полі матриці здійснюється 

співставлення певного ризику (елемент ієрархічної структури ризиків) з 

роботою (елемент WBS), що знаходится під впливом цього ризику. 

А32. Формування матриці контрольних точок ресурсів. Існує область 

перетину ієрархічної структури робіт та ресурсів проекту. Ця область 

формує матрицю контрольних точок ресурсів. В полі матриці здійснюється 

співставлення певного ресурсу (елемент ієрархічної структури ресурсів) з 

роботою (елемент WBS), що використовує цей ресурс. 
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А33. Формування матриці контрольних точок відповідальності. Існує 

область перетину ієрархічної структури робіт та відповідальності проекту. 

Ця область формує матрицю контрольних точок відповідальності. В полі 

матриці здійснюється співставлення певної відповідальної особи (елемент 

ієрархічної структури відповідальності) з роботою (елемент WBS), що 

контролює ця особа. 

А34. Формування матриці контрольних точок вимог. Існує область 

перетину ієрархічної структури робіт та вимог проекту. Ця область формує 

матрицю контрольних точок вимог зацікавлених сторін. В полі матриці 

здійснюється співставлення певної вимоги (елемент ієрархічної структури 

вимог) з роботою (елемент WBS), що виконується для здійснення цієї 

вимоги. 

А35. Архівація матриць контрольних точок. Архівація отриманих 

матриць  для використання при подальшому аналізі та як активів програми 

/ портфелю / проекту. 
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Рисунок 4.6 – Формування матриць контрольних точок 
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Входами процесу є: 

Ієрархічна структура робіт проектів (описано вище). 

Ієрархічна структура ризиків проектів (описано вище). 

Ієрархічна структура ресурсів проектів (описано вище). 

Ієрархічна структура відповідальності проектів (описано вище). 

Ієрархічна структура вимог проектів (описано вище). 

Виходами процесу є: 

Матриця контрольних точок ризиків.  

Матриця контрольних точок ресурсів.  

Матриця контрольних точок відповідальності.  

Матриця контрольних точок вимог. 

Управлінням процесу є: 

Експертне оцінювання – процес отримання оцінки характеристик 

взаємозв’язків окремих елементів ієрархічних структур на основі думки 

експертів. 

Процес А4. Визначення взаємозв’язку вимога-стейкхолдер 

Формування вектору, який пов’язує зацікавлені сторони проекту та 

їх вимоги (елементи ієрархічної структури вимог). 

Входами процесу є: 

Ієрархічна структура вимог проектів (описано вище). 

Виходами процесу є: 

Вектор взаємозв’язку вимога-стейкхолдер. 

Управлінням процесу є: 

Експертне оцінювання – процес отримання оцінки характеристик 

взаємозв’язків вимога-стейкхолдер. 

Процес А5. Аналіз 4R&WS 

А51. Вибор рівня для аналізу. Здійснюється вибор рівня для аналізу. 

Аналіз може проводитися для окремого етапу проекту, проекту, 

субпортфелю, підпрограми, програми, портфелю.  
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А52. Агрегація даних для обраного рівня. За допомогою матриць 

контрольних точок здійснюється агрегація даних до обраного рівня. 

А53. Проведення аналізу 4R&WS. Запропонований у другому розділі 

підхід дозволяє відстежувати динаміку виконання проекту за факторами 

моделі 4R & WS, а також класифікувати ці фактори за п’ятьма напрямами 

(як окремо за кожним напрямом, так і за різними їх комбінаціями). 

Зокрема, така класифікація стейкхолдерів проекту надасть інформацію 

щодо ресурсного та ризикового навантаження вимог певного 

стейкхолдера, що дасть змогу більш ґрунтовно планувати стратегії 

взаємодії зі стейкхолдерами проекту та управляти вимогами зацікавлених 

сторін. 

A51

Вибор рівня для 
аналізу

A52

Агрегація даних 
до обраного 

рівня

A53

Проведення 
аналізу 4R&WS

Обраний рівень

Результати 
аналізу та 

рекомендації

Ієрархічна структура ризиків; 
ресурсів; відповідальності; 

вимог проектів

WBS проектів

Структура 
програми/
портфелю

Експертне 
оцінювання

4R&WS

Матриці контрольних точок

 

Рисунок 4.7 – Аналіз 4R&WS 

Входами процесу є: 

Ієрархічна структура робіт проектів (описано вище). 

Структура програми/портфелю (описано вище). 

Ієрархічна структура робіт проектів (описано вище). 

Ієрархічна структура ризиків проектів (описано вище). 
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Ієрархічна структура ресурсів проектів (описано вище). 

Ієрархічна структура відповідальності проектів (описано вище). 

Ієрархічна структура вимог проектів (описано вище). 

Матриця контрольних точок ризиків.  

Матриця контрольних точок ресурсів.  

Матриця контрольних точок відповідальності.  

Матриця контрольних точок вимог. 

Виходами процесу є: 

Результати аналізу 4R&WS та відповідні рекомендації. 

Управлінням процесу є: 

Експертне оцінювання для вибору рівня для аналізу. 

Метод 4R&WS. 

 

4.3 Функціональне моделювання процесів стейкхолдер- та ціннісно-

орієнтованого управління 

 

У третьому розділі даної роботи розроблено методологічний підхід 

до стейкхолдер- та ціннісно- орієнтованого управління портфелями, 

програмами та проектами. Для практичного його втілення доцільно 

розробити функціональні моделі відповідних процесів.  

На рисунку 4.8 представлено контекстну модель процесу 

Стейкхолдер- та ціннісно- орієнтоване управління. 

A0

Стекхолдер- та 
ціннісно- 

орієнтоване 
управління

Документи 
проектів

Результати 
моніторингу 
цінності та 

рекомендації

Інструменти 
процесів

Меенеджер 
проекту, 

програмне 
забезпечення

 

Рисунок 4.8 – Контекстна модель процесу Стейкхолдер- та ціннісно- 

орієнтоване управління в нотації IDEF0 



216 
 

 

 

Далі розглянуто декомпозицію процесу (рис. 4.9) першого рівня. 

 

A1

Створення 
ієрархічної 

структури вимог 
програми 

(портфелю) та їх 
проектів 

A2

Категоризація 
вимог

A3

Визначення 
цінності вимог

A4

Агрегація вимог 
та надання 

рекомендацій 
щодо планування 
та/або виконання 

проекту

Документи проекту

Ієрархічні структури вимог

Документи проекту

Категоризовані вимоги

Кількісна оцінка
цінності вимог

Результати 
моніторингу цінності 

та рекомендації

Документація за вимогами 
програми/портфелю

Документація за вимогами 
проектів

Плани управління змістом 
проектів

Описи змісту проектів

Інструменти процесів

Менеджер проекту, програмне забезпечення

Структура програми/портфелю

Поточний стан стекходдера (інтергальний показник)

Прогнозний стан стейкхолдера на основі результатів проекту (інтергальний показник)

 Рисунок 4.9 – Декомпозиція першого рівня моделі процесу процесу 

Стейкхолдер- та ціннісно- орієнтоване управління в нотації IDEF0 

 

Стрілки типу «управління», «входи», «виходи» далі розгалужуються, 

стрілки типу «механізм» тунельовані, і не відображаються на діаграмах 

нижчого рівня. 

Подальшу декомпозицію представлено на рисунках 4.10 – 4.13. 

A11

Створення 
структури 
програми/
портфелю

A12

Створення 
ієрархічних 

структур вимог 

Документація за вимогами проектів
Ієрархічні структури 

вимог

Документація за 
вимогами програми/

портфелю

Плани управління змістом проектів

Описи змісту проектів

Декомпозиція, експертне 
оцінювання, агрегація

Структура програми/портфелю
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Рисунок 4.10 – Створення ієрархічної структури вимог програми 

(портфелю) 

Процес А1. Створення ієрархічної структури вимог програми 

(портфелю) та їх проектів  

А11. Створення ієрархічної структури програми (портфелю) – 

агрегація проектів, субпортфелів, підпрограм до структури програми 

(портфелю). Для програми агрегація здійснюється за умови спільної мети й 

умов виконання окремих складових. Для портфелю агрегація здійснюється 

для зручності управління.  

А12. Створення ієрархічних структур вимог. Ієрархічна структура 

вимог – це ієрархічне представлення вимог проекту, що використовується 

під час планування робіт проекту та управління ними. Кожний наступний 

рівень (нижчий) являє собою більш докладний опис вимоги до тих пір, 

доки інформація не стає достатньо детальною для використання спільно з 

WBS для оцінки, планування, моніторингу та контрою виконання 

вимоги.процес поділу результатів проекту та робіт проекту на менші 

компоненти, якими легше управляти. 

Входами процесу є: 

Документація  за вимогами. Детальний опис вимог містить опис 

того, яким чином окремі вимоги відповідають певній бізнес-потребі. 

Плани управління змістом проектів – документи, що описують, як 

будуть визначатися, розроблятися і перевірятися роботи, які необхідно 

виконати для отримання результату із зазначеними характеристиками, і 

задають дії з управління змістом проекту. 

Опис змісту проектів. Опис змісту проектів описує роботи, які 

будуть виконані, і роботи, що виключено зі змісту. 

Виходами процесу є: 

Структура програми/портфелю. Це перелік проектів, субпортфелів, 

підпрограм, узгоджений ієрархічно. 
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Ієрархічна структура вимог проектів.  

Управлінням процесу є: 

Декомпозиція – метод, який передбачає розбиття змісту і результатів 

проекту на більш дрібні і більш керовані елементи. 

Агрегація – процес об'єднання елементів (проектів, субпортфелів, 

підпрограм) в одну систему (портфель, програму). 

Експертне оцінювання – процес отримання оцінки наявності та виду 

взаємозв’язків окремих елементів ієрархічних структур на основі думки 

експертів. 

Процес А2. Категоризація вимог 

На вищій відносно проекту рівень ієрархії вимог (рівень програми 

або портфелю) передаються вимоги з другого рівня ієрархічної структури 

вимог проекту. 

При цьому на другому рівні 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 є 

загальноприйняті методи оцінки їх досягнення (наприклад, метод 

освоєного обсягу і запропонований нами 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; 

− 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 
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фінансового стану стейкхолдера внаслідок виконання проекту. Вони, як і 

попередня група вимог, відносяться до вимог до результату проекту. 

Входами процесу є: 

Документи проекту, зокрема, документація  за вимогами. Детальний 

опис вимог містить опис того, яким чином окремі вимоги відповідають 

певній бізнес-потребі. 

Виходами процесу є: 

Категоризовані вимоги. 

Управлінням процесу є: 

Експертне оцінювання – процес віднесення окремих елементів 

ієрархічних структур вимог до тієї чи іншої категорії вимог на основі 

думки експертів. 

Процес А3. Визначення цінності вимог 

А31. Визначення планового абсолютного показника цінності вимоги. 

Цей процес включає, зокрема, визначення для кожної вимоги показника 

(зазвичай, інтегрального), який її характеризує. Для вимог, які можуть бути 

визначені кількісно, цей показник визначається 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 (пп. 3.2). Для вимог, які оцінюються якісно, 

пропонується підхід, що викладено в пп. 3.3. 

Декомпозицію процесу представлено на рисунку 4.12. 

Плановий абсолютний показник цінності вимоги визначається через 

порівняння: 
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− поточного стану стейкхолдера (розраховується поточний 

показник); 

− прогнозного стану стейкхолдера (розраховується показник за 

умови виконання проекту). 

A31

Визначення 
планового 

абсолютного 
показника 

цінності вимоги

A32

Визначення 
планового 
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цінності вимоги

A33

Визначення 
суб’єктивної 

оцінки цінності 
вимоги 

стейкхолдерами 
проекту

A34

Визначення  
оцінки цінності 

вимоги за 
проектом

Поточний стан 
стекходдера 

(інтергальний 
показник)

Прогнозний стан 
стейкхолдера на 

основі результатів 
проекту 

(інтергальний 
показник)

ΔF

V

Val

Valп

 

Рисунок 4.11 – Декомпозиція процесу Визначення цінності вимог 
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Рисунок 4.12 – Декомпозиція процесу Визначення планового абсолютного 

показника цінності вимог 
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Входами процесу є: 

Поточний стан стекходдера (інтергальний показник). 

Прогнозний стан стейкхолдера на основі результатів проекту 

(інтергальний показник). 

Виходами процесу є: 

Плановий абсолютний показник цінності вимоги. 

Управлінням процесу є: 

Методичні рекомендації, які представлено в розділі 3. Зокрема, 

моделі для фінансових вимог представлено в підрозділі 3.2, уніфіковані 

моделі – в підрозділі 3.3 

А32. Визначення планового відносного показника цінності вимоги 

Процес визначення планового відносного показника цінності вимоги 

як відношення зміни показника Fi (зазвичай, інтегрального), який 

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

до  максимально бажаного рівеня змін показника Fi для j-го стейкхолдера. 

Входами процесу є: 

Плановий абсолютний показник цінності вимоги. 

Виходами процесу є: 

Відносний показник цінності вимоги. 

Управлінням процесу є: 

Методичні рекомендації, які представлено в розділі 3.  

А33. Визначення суб’єктивної оцінки цінності вимоги 

стейкхолдерами проекту.  

Визначається за допомогою врахування показника, що характеризує 

важливість вимоги для певного стейкхолдера. 

Входами процесу є: 

Відносний показник цінності вимоги. 

Виходами процесу є: 
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Відносний показник цінності вимоги з уразуванням важливості 

вимоги для певного стейкхолдера. 

Управлінням процесу є: 

Методичні рекомендації, які представлено в розділі 3.  

А34. Визначення  оцінки цінності вимоги за проектом.  

Визначається за допомогою врахування показника, що характеризує 

важливість стейкхолдера в проекті. 

Входами процесу є: 

Відносний показник цінності вимоги з уразуванням важливості 

вимоги для певного стейкхолдера. 

Виходами процесу є: 

Оцінка цінності вимоги за проектом 

Управлінням процесу є: 

Методичні рекомендації, які представлено в розділі 3.  

Процес А4. Агрегація вимог та надання рекомендацій щодо 

планування та/або виконання проекту 

А41. Вибор рівня для аналізу. Здійснюється вибор рівня для аналізу. 

Аналіз може проводитися для окремого етапу проекту, проекту, 

субпортфелю, підпрограми, програми, портфелю.  
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Результати 
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Ієрархічні 
структури вимог

Структура 
програми/
портфелю

Експертне 
оцінювання

Матриці контрольних точок

Ресурсні профілі вимог
Моніторинг 

цінності

 

Рисунок 4.13 – Функціональна модель процесу Агрегація вимог та надання 

рекомендацій щодо планування та/або виконання проекту 
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Входами процесу є: 

Ієрархічні структури вимог. 

Структура програми/портфелю. 

Виходами процесу є: 

Обраний рівень для аналізу. 

Управлінням процесу є: 

Методичні рекомендації, які представлено в підрозділі 3.4 

А42. Агрегація даних для обраного рівня. За допомогою матриць 

контрольних точок здійснюється агрегація даних до обраного рівня. 

Використуваються: 

− матриці контрольних точок вимог. Існує область перетину 

ієрархічної структури робіт та вимог проекту. Ця область формує матрицю 

контрольних точок вимог зацікавлених сторін. В полі матриці 

здійснюється співставлення певної вимоги (елемент ієрархічної структури 

вимог) з роботою (елемент WBS), що виконується для здійснення цієї 

вимоги. 

− ресурсни профілі вимог. Для кожної вимоги існує вектор ресурсів, 

необхідних для її виконання Отже, для кожної вимоги існує дуга поверхні, 

яка проходить через точки відповідних ресурсних обмежень – ресурсний 

профіль вимоги (підрозділ 3.4). 

У свою чергу, наявні ресурси проекту також можна представити у 

вигляді певної поверхні. 

Використовуються 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). 
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На площині профілі вимог можуть бути представлені як ряди 

діаграми – 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 на певний момент часу. 

Входами процесу є: 

Обраний рівень для аналізу. 

Матриці контрольних точок вимог. 

Ресурсни профілі вимог. 

Виходами процесу є: 

Агреговані дані для обраного рівня. 

Управлінням процесу є: 

Методичні рекомендації, які представлено в підрозділі 3.4. 

А43. Рекомендації щодо планування та/або виконання проекту. 

Запропонований підхід на етапі ініціації проекту дозволяє визначити, чи 

достатньо наявних  ресурсів для виконання вимог або досягнення цінності 

проекту, та, за необхідності, отримати субоптимальні 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. 

Входами процесу є: 

Агреговані дані для обраного рівня. 

Виходами процесу є: 

Агреговані дані для обраного рівня. 

Управлінням процесу є: 

Методичні рекомендації, які представлено в підрозділі 3.4. 
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4.4 Область використання та обмеження запропонованої методології 

 

Запропоновані методологічні підходи щодо стейкхолдера- та 

ціннісно-орієнтованого проектного управління, взагалі, можуть бути 

використаними для будь-яких проектів, портфелів та програм. Але 

найбільш ефективними вини будуть для проектів (та програм/портфелів, 

складовими яких ці проекти є) з такими характеристиками: 

− багатостейкхолдерні проекти; 

− середньо- та довготривалі проекти; 

− проекти, для яких з високою ймовірністю вимоги стейкхолдерів 

можуть змінюватися; 

− проекти¸ для яких результати складно визначити в грошовій 

формі. 

Найбільш типовою сферою використання запропонованої 

методології, на наш погляд, є проекти та програми територіального 

розвитку, особливості яких представлено в підрозділі 2.1 даної роботи. 

Вхідні дані для аналізу отримуються з досить типової інформації та 

документації, що створюється на етапі планування проекту. Більш 

докладно вимоги шодо вихідних даних, необхідних для реалізації 

складових запропонованої методології представлено в попередніх 

підрозділах, зокрема: 

− у підрозділі 4.2 – для стейкхолдер-орієнтованого підходу (входи 

відповідних процесів); 

− у підрозділі 4.3 – для ціннісно-орієнтованого підходу (входи 

відповідних процесів). 

Там же наведено результати (виходи процесів) використання 

методології. 
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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:  

1) для стейкхолдер-орієнтованого підходу (рис. 4.14, 4.15). 

 

Рисунок 4.14 – Діаграма Ганта проекту з впровадження стейкхолдер-

орієнтованого підходу 

 

Рисунок 4.15 – Мережевий графік проекту з впровадження стейкхолдер-

орієнтованого підходу 
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Преставлено 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. 

2) для ціннісно-орієнтованого підходу (рис. 4.16, 4.17). 

Преставлено 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. 

 

Рисунок 4.16 – Діаграма Ганта проекту з впровадження ціннісно-

орієнтованого підходу 

 

Рисунок 4.17 – Мережевий графік проекту з впровадження ціннісно-

орієнтованого підходу 

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

окремими характеристиками робіт (вимог) проектів (описано в підрозділах 

2 та 3). Достовірність оцінки зв’язків може оцінюватися, зокрема, за 
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допомогою методів проведення та обробки експертного оцінювання. 

Приклад використання представлено в другому підрозділі даної 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. 

 

4.5 Висновки до четвертого розділу 

1. Визначено місце запропонованого методологічного підходу в 

архітектурі процесів PMBOK Guide 6th Edition . 

2. Проведено функціональне моделювання процесів стейкхолдер-

орієнтованого управління. Зокрема, визначено необхідні вихідні дані 

(входи процесів) та результати використання стейкхолдер-орієнтованого 

управління (виходи процесів).  

3. Проведено функціональне моделювання процесів ціннісно-

орієнтованого управління. Зокрема, визначено необхідні вихідні дані 

(входи процесів) та результати використання ціннісно-орієнтованого 

управління (виходи процесів). 

4. 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. 

5.  Визначено область використання та обмеження запропонованої 

методології , запропоновано інструменти визначення фінансових та 

часових витрат на впровадження відповідних підходів. 

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

42, 43].  
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РОЗДІЛ 5 ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОЛОГІЇ 

СТЕЙКХОЛДЕР- ТА ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ 

 

5.1 Практична реалізація методу освоєних вимог як складової 

стейкхолдер-орієнтованого підходу до управління проектами в рамках 

стратегії регіонального розвитку Запорізької області 

 

Запропоновані в роботі моделі та методи було реалізовано в рамках 

стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 

року [184]. 

В рамках цієї стратегії стратегічне бачення та місія сформульовани 

таким чином: 

Стратегічне бачення: Запорізький край – історико-культурна столиця 

південно-східної України, регіон з безпечними умовами та високою якістю 

життя, сприятливим бізнес-середовищем та високо-технологічною 

економікою, конкурентоспроможною в національному та світовому 

просторі. 

Місія: збереження та ефективне використання людського, 

економічного, історико-культурного, освітньо-наукового, природно-

ресурсного, рекреаційно-туристичного потенціалу регіону для зростання 

якості життя мешканців, забезпечення гармонійного розвитку всіх громад 

регіону.  

Стратегічне бачення досягатиметься через досягнення стратегічних 

цілей, а обрані стратегічні цілі буде реалізовано через систему 

оперативних цілей. 

Серед стратегічних цілей зазначимо ціль 2 – Конкурентоспроможна 

економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у 
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національному та глобальному просторі, яку планується досягти завдяки, 

зокрема, досягнення оперативних цілей та виконання відповідних завдань: 

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). 

Запорізька область є одним з найбільш розвинених промислових 

регіонів України із високим виробничим та експортним потенціалом. За 

обсягом реалізованої промислової продукції регіон у 2018 році посідає 

третє місце в Україні (після Дніпропетровської та Донецької областей). 

Частка промисловості Запорізької області у 2018 році склала 8,4 % у 

загальних обсягах реалізованої продукції промисловості України. 

Структура промисловості Запорізької області є 

висококонцентрованою, близько 40 % у ній припадає на металургію та 

понад 21 % на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря. Такий сегмент, як машинобудування (майже 13 %) (за умови 

вибору інноваційного вектору розвитку) у перспективі дозволить набути 

статусу високотехнологічного смарт-регіону та отримати міжгалузевий 

мультиплікативний ефект. 

Оцінюючи науково-дослідний та інноваційний потенціал області в 

розрізі видів та підвидів економічної діяльності, а також враховуючи 

розвиненість необхідної інфраструктури, потенціал суміжних галузей, 

інвестиційну привабливість тощо, основу для смарт-спеціалізації регіону у 

перспективі можуть сформувати такі види економічної діяльності: 
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виробництво ендопротезів з молібденового і титанового складів; 

виробництво електрообладнання (електродвигунів, генераторів, 

трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури; 

виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв); 

виробництво машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства; виробництво двигунів та запчастин до гвинтокрилів; 

У цьому напрямку індустріально-технологічний розвиток економіки 

регіону можливий завдяки підтримці видів економічної діяльності, які 

характеризуються високим інноваційним потенціалом та зростаючою 

віддачею (високою доданою вартістю), збільшенню і диверсифікації 

високотехнологічного експорту, формуванню регіональної інноваційної 

системи (наука – освіта – бізнес), сприянню реалізації проєктів у сфері 

екологічно безпечних та енергоефективних технологій. 

На сьогодні в області однією з найбільших проблем є необхідність 

зменшення рівня енергоємності виробництва на основі реалізації 

енергозберігаючої моделі розвитку промисловості, що передбачає 

розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, 

диверсифікацію енергопостачання, а також формування ефективної 

структури енергогенеруючих потужностей у промисловому виробництві. 

Тобто, економіка регіону потребує оновлення на базі створення 

високоефективних високотехнологічних та наукомістких промислових 

підприємств, продукція яких буде конкурентоздатною як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринку. 

Очікувані результати: 

− розвиток видів економічної діяльності, які визначені смарт-

спеціалізацією регіону; 

− модернізація виробничих потужностей промислових підприємств, 

створення нових потенційно прибуткових, наукомістких та 

високотехнологічних промислових виробництв; 
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− оптимізація структури промислового виробництва на базі розвитку 

тих видів діяльності, які здатні забезпечити підвищення експортного 

потенціалу економіки регіону; 

− підвищення інвестиційної привабливості регіону; 

− підвищення конкурентоспроможності та розширення ринків збуту 

виробленої продукції та наданих послуг; 

− зменшення рівня енергоємності виробництва на основі 

розширення використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, 

диверсифікації енергопостачання, оптимізації структури 

енергогенеруючих потужностей у промисловому виробництві; 

− покращення екологічної ситуації в регіоні на основі розвитку 

екологоефективних технологій промислового виробництва. 

Індикатори: 

− обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн; 

− частка реалізованої інноваційної промислової продукції, %; 

− кількість підприємств, які функціонують у видах економічної 

діяльності смарт-спеціалізації в регіоні, одиниць; 

− кількість впроваджених інноваційних технологічних процесів у 

промисловості, одиниць; 

− частка підприємств, які реалізують інноваційні проєкти, %; 

− кількість освоєних нових видів продукції у промисловості, 

одиниць; 

− кількість організацій, які виконують наукові і науково-технічні 

роботи, одиниць; 

− частка виробництва експортної високотехнологічної продукції, %; 

− кількість реалізованих інвестиційних проєктів з 

енергоефективності, одиниць; 
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− обсяги та темпи зростання виробництва електричної енергії з 

нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, кВт. год та %; 

− частка відновлюваних джерел енергії у структурі споживання 

паливно-енергетичних ресурсів області, %. 

У стратегії зазначено потенційно можливі сфери реалізації проектів: 

− створення сприятливого інституційного середовища для залучення 

інвестицій та організація заходів з просування видів економічної 

діяльності, смарт-спеціалізації; 

− стимулювання інвестицій у модернізацію та технічне 

переоснащення техніко-технологічної бази промислового виробництва та 

особливо у створення нових високотехнологічних підприємств; 

− налагодження співпраці громадських організацій, органів 

місцевого самоврядування з європейськими організаціями та фондами, що 

займаються фінансовою підтримкою регіонального розвитку; 

− налагодження взаємодії дрібних промислових виробників з 

великими торгівельними мережами; 

− стимулювання внутрішньогалузевої та міжрегіональної співпраці 

щодо виробництва високотехнологічної продукції; 

− сприяння просуванню та розширення ринків збуту продукції 

підприємств галузей смарт-спеціалізації, особливо експортоорієнтованої. 

Програма 2 [185] прямо відповідає Стратегічній цілі 2 

«Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на засадах 

смарт-спеціалізації) у національному та глобальному просторі». 

Досягнення цієї цілі у 2021-2023 роках передбачається реалізувати 

через 4 відповідних напрями: 

− напрям 2. А. Індустріально-технологічний розвиток економіки на 

інноваційних засадах; 

− напрям 2. В. Розвиток бізнес-екосистеми регіону; 

− напрям 2. С. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу; 
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− напрям 2. D. Модернізація транспортно-логістичної 

інфраструктури в умовах зовнішніх викликів. 

Досягнення цієї цілі на 2021-2023 роки передбачається реалізувати 

через 20 проєктів, зокрема «Розробка та серійне виробництво 

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

перспективних модифікацій літаків (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Склад програми розвитку регіону (фрагмент) [185] 

В рамках дослідження метод освоєних вимог було впроваджено, 

зокрема, під час виконання цього. 

Далі представлено перелік робіт з розробки базових технологій, які 

необхідно розробити для створення авіаційного двигуна нового покоління 

АИ-28 та відповідних виконавців (стейкхолдерів): 

1. Розробка методики з експрес-оцінки аеродинамічної стійкості 

консольних лопаток осьового компресора до дозвукового решітчастого 

флатера на різних режимах роботи ГТД: Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України м. Харків; Інститут 

проблем міцності  ім. Г. С. Писаренка НАН України м. Київ; 

2. Розробка методів і програм щодо підвищення аеродинамічної 

ефективності компресорів і турбін:  Інститут технічної механіки, НАН 

України, м. Дніпропетровськ; 
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3. Розробка методів і програм щодо підвищення аеродинамічної 

ефективності компресорів і турбін : Інститут технічної механіки НАН 

України м. Дніпропетровськ; 

4. Розробка програмно-методичного забезпечення та 

експериментальні дослідження перспективних багаторядних плівкових 

схем охолодження лопаток високотемпературних турбін: Інститут 

технічної теплофізики, НАН України м. Київ, Відділ високотемпературної 

термогазодинаміки; 

5. Розробка програмно-методичного забезпечення та 

експериментальні дослідження перспективних багаторядних плівкових 

схем охолодження лопаток високотемпературних турбін: Інститут 

технічної теплофізики, НАН України м. Київ, Відділ високотемпературної 

термогазодинаміки; 

6. Розробка та випробовування перспективних високоефективних 

теплообмінників для ГТД: Інститут технічної теплофізики, НАН України 

м. Київ,Відділ високотемпературної термогазодинаміки; 

7. Розробка комплексу програм для теоретичного проектування 

ГТД: НТЦ Інженерної академії України, (ІПМаш НАН України, НАКУ 

«ХАІ», НТУ «ХПІ», м. Харків); 

8. Розробка програмно-методичного забезпечення для 

аеродинамічної оптимізації ступенів газових турбін ГТД на основі 

використання 3D моделей течії в'язкого газу і методів оптимального 

просторового профілювання лопаткових апаратів. Проведення досліджень 

за аеродинамічною модернізації ступенів газових турбін ГТД: Інститут 

проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків; 

9. Розробка методики розрахунку і програмних комплексів для 

розрахунків тривимірних в'язких течій радіально-осьових турбін. 

Проектування проточних частин радіально-осьових турбомашин (на основі 
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розвитку програмного комплексу «FlowER»): Інститут проблем 

машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, м. Харків; 

10.  Розробка методики та комплексу динамічних математичних 

моделей авіаційних ГТД: Інститут технічної механіки НАН України, м. 

Дніпропетровськ 

11.  Розробка та впровадження програмного комплексу діагностики 

для обліку виробітку ресурсу ГТД: Національний аерокосмічний 

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

12. Тривимірний гідрогазодинамічний розрахунок камери згоряння з 

метою підвищення її ККД: Національний аерокосмічний Університет 

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» м. Харків 

13. Розрахунок емісій шкідливих речовин і змішування 

паливоповітряної суміші в камерах згоряння наземних ГТД: Національний 

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

14. Розробка методик та програм для тривимірних аеродинамічних 

розрахунків компресорів і турбін ГТД: Інститут технічної механіки НАН 

України, м. Дніпропетровськ; Дніпропетровський національний 

університет м. Дніпропетровськ; 

15. Розробка методики та програми для розрахунку систем захисту 

ГТД від обмерзання Інститут технічної механіки: НАН України м. 

Дніпропетровськ; Дніпропетровський національний університет, м. 

Дніпропетровськ; 

16.  Розробка програм для спільного гідравлічного і теплового 

розрахунку деталей турбін і компресорів : Інститут проблем 

машинобудування ім.А.М. Підгорного НАН України, м. Харків; 

НТУ«ХПІ», м. Харків; 

17. Розробка програмно-методичного забезпечення теплового 

розрахунку охолодження опор турбін и компресорів: НТУ «ХПІ», м. 

Харків; 
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18. Розробка методики та програми розрахунку льотно-технічних 

характеристик проективних літальних апаратів із перспективними 

двигунами: Державний науково-дослідний інститут авіації, м. Київ; 

Інститути НАН України; 

19. Створення банку даних сучасних авіаційних матеріалів 

(випробування зразків на мало-циклову втому, тріщиностійкість, тривалу 

міцність). Придбання матеріальної частини, установок і програмного 

забезпечення: Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН 

України, м. Київ; 

20. Розробка нових видів жаростійких і теплозахисних покриттів, 

керамічних матеріалів. Відпрацьовування технології їхнього застосування 

у вузлах ГТД (турбіна,  камера згоряння) з ресурсом не менше ніж 20000 

годин: Інститут технічної теплофізики НАН України м. Київ; Інститут 

електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України м. Київ; Придніпровська 

ДА БА, м. Дніпропетровськ; 

21.  Розробка сучасних жароміцних та жаростійких 

монокристалічних ливарних сплавів для робочих і соплових лопаток 

турбіни ФТІМС: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН 

України, м. Київ; 

22. Розробка сучасних сталей, технологій, нормативно-технологічної 

документації на виробництво заготовок для  високошвидкісних 

теплостійких підшипників (у тому числі суміщених з опорою) авіаційних 

двигунів нового покоління згідно з Т37541318.35. 0098 і 

Т37541318.35.0099: ДП «УкрНДІспецсталь», м. Запоріжжя;  Інститут 

проблем матеріалознавства НАН   України ім. І. М. Францевича; 

23. Розробка матеріалів і технології нанесення ущільнювальних 

покриттів, що приробляються, для статорних деталей компресорів і турбін: 

Інститути НАН України;  Придніпровська ДА БА, м. Дніпропетровськ; 
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24. Розробка матеріалів і технології щодо застосування 

ерозійностійких покриттів для лопаток компресорів:  Інститути НАН 

України, НТУ «КПІ» м., Київ;  НТУ «ХПІ» м., Харків; 

25. Розробка композитних матеріалів і технології виготовлення 

деталей авіаційних ГТД з цих матеріалів:  Інститут проблем 

матеріалознавства НАН України ім. І. М. Францевича; 

26. Розробка зносостійких покриттів і технології їхнього 

застосування для контактних пар лопаток турбін, що працюють при 

температурі 1200... 1300°С: Інститут електрозварювання  ім. Є. О. Патона 

НАН України, м. Київ; 

27. Розробка зносостійкого покриття та технології його нанесення 

для зміцнення гребінців лабіринтових ущільнень, що працюють із 

врізанням у стільникові елементи: Інститут електрозварювання  ім. Є. О. 

Патона НАН України, м. Київ; 

28. Розробка матеріалу з абразивними включеннями та технології 

нанесення його на торець робочої лопатки турбіни, що забезпечує 

зменшення радіального зносу лопатки при врізанні в керамічне покриття: 

Інститут електрозварювання  ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ; 

29. Розробка методів з'єднання (зварювання) окремих лопаток у 

сектори, а також з'єднання окремих секторів у суцільний сопловий апарат: 

Інститут електрозварювання  ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ;  

30. Розробка технології відновлення деталей ГТД із титанових і 

жароміцних нікелевих сплавів методами зварювання та пайки, зварювання 

тертям: Інститут електрозварювання  ім. Є. О. Патона НАН України, м. 

Київ; 

31. Розробка технології підвищення механічних властивостей 

інструмента із твердого сплаву для обробки деталей ГТД із нікелевих і 

титанових сплавів: Інститут електрозварювання  ім. Є. О. Патона НАН 

України, м. Київ; 
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32. Дослідження процесу та розробка технології одержання 

заготовок для лопаток ГТД методом ізотермічної екструзії з метою 

підвищення механічних властивостей заготовок: Національний технічний 

університет України «КПІ» м. Київ; Запорізький національний технічний 

університет м. Запоріжжя; Інститути НАН України; 

33. Розробка технології фінішної обробки криволінійних поверхонь 

(лопатки відцентрових компресорів ГТД) із титанових і нікелевих сплавів 

на 5-ти координатних обробних центрах із застосуванням пластмасових 

щіток із включенням абразиву: Національний технічний університет 

України «КПІ», м. Київ; Запорізький національний технічний університет, 

м. Запоріжжя; Інститути НАН України. 

Організаційну структуру проекту представлено на рисунку 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2 – Організаційна схема управління проектом 

 

Розробка двигуна є дуже наукоємним та трудомісткім процесом, так 

як всі роботи та результати виконаних робіт повинні відповідати 

стандартам, авіаційним правилам та забезпечити високу надійність та 

довговічність знов створеного двигуна. У процесі створення двигуна 
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залучається багато співвиконавців робіт, які розробляють та доводять 

окремі вузли та агрегати двигуна. Всі вузли та агрегати двигуна проходять 

велику кількість спеціальних стендових випробувань і лише за 

позитивними результатами цих випробувань двигун випробовують у 

складі літака. 

ДКР виконується згідно діючої нормативної ДСТУ 3974-2000 

«Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила 

виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення», ОСТ 1 

02501-84 «Газотурбінні двигуни літальних апаратів. Порядок виконання 

робіт на стадії розробки» та ОСТ 100188-89 «Двигуни газотурбінні. 

Номенклатура документів. Стадії розробки, порядок узгодження». 

Двигун повинен мати Сертифікат типу відповідності вимогам 

Європейських авіаційних правил CS-E і АП-33, з поправками, діючими на 

дату подання заявки на сертифікат типу. Двигун повинен мати Сертифікат 

типу Державіаслужби України.  

У процесі попередніх, спеціальних та сертифікаційних випробувань 

авіаційного двигуна напрацювання повинна досягати від 9000 до 10000 

годин, напрацювання основних деталей до 20000 циклів, у відповідності з 

вимогами до ресурсними показниками. 

Загальна кількість спеціальних випробувань перевищує 45. Для 

виконання всіх видів випробувань зазвичай потрібно від 8 до 10 двигунів. 

Льотні випробування по тривалості займають від 300 до 350 годин. 

Загальна кількість сертифікаційних документів, у тому числі 

сертифікаційних запитів на проведення сертифікаційних випробувань та 

сертифікаційних звітів в процесі сертифікації двигуна досягає 250 

одиниць.  

Через такі жорсткі вимоги до розробки та виготовлення авіаційних 

двигунів етап інвестиційного проекту (розроблення) розрахований на 6 

років. 
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Аналіз основних зацікавлених сторін проекту представлено в таблиці 

5.1, графічну його інтерпретацію – на рисунку 5.3. 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для побудови матриці Мітчела для проекту 

створення АИ-28 

№ Зацікавлена сторона Влада Інтерес 

1 Державний науково-дослідний інститут авіації м. Київ; 1 3 

2 Дніпропетровський національний університет м. 

Дніпропетровськ 
1 3 

3 ДП «УкрНДІспецсталь», м. Запоріжжя; 1 3 

4 Замовники зовнішні 10 1 

5 Запорізький національний технічний університет м. Запоріжжя; 1 3 

6 Інститут НАН України 2 3 

7 Міністерство економіки 9 10 

8 Міністерство фінансів 9 10 

9 Національний аерокосмічний Університет ім. М. Є. Жуковського 

«ХАІ» м. Харків 
1 3 

10 Національний технічний університет України «КПІ»м. Київ;  1 3 

11 НТУ«ХПІ» м. Харків 1 3 

12 Придніпровська ДА БА м. Дніпропетровськ 1 3 

13 Укроборонпром (держава) 10 10 

14 Компанія UNIS а.s., Чеська Республіка 1 8 

15 ПАТ ФЕД 4 8 

16 ДП "Івченко-Прогрес" 4 10 

17 АТ "Мотор Січ" 5 10 

18 ДП "Антонов" 6 10 

 

Рисунок 5.3 – Матриця Мітчела для проекту створення АИ-28 
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Аналіз проведено за методикою Мітчела з використанням 

експертного опитування, в якому прийняли участь члени команди проекту, 

працівники Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне 

конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О. Г. Івченка.  

В ході виконання дослідження побудовано комп’ютерну модель 

проекту в середовищі MS Project (фрагмент діаграми Ганта проекту та його 

мережевий графік представлено на рисунках 5.4 та 5.5 відповідно). 

 

 

Рисунок 5.4 – Діаграма Ганта для проекту створення АИ-28 

Зокрема, це дає змогу отримати інформацію щодо очікуваної 

тривалості і вартості проекту в цілому та його основних етапів (рис. 5.6). 

 

Рисунок 5.5 – Дані щодо тривалості та вартості проекту 

(модель MS Project) 
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Рисунок 5.6 – Мережевий графік для проекту створення АИ-28 

 

Використовуючи метод освоєних вимог та відповідний 

інструментарій, отримано  інформацію щодо виконання вимог основних 

стейкхолдерів. 

Для кожного з вісімнадцяти стейкходрерів (табл. 5.2) 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; 
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− фактичний обсяг ресурсів у грошовому вимірі, затрачений на 

виконання проекту на певний момент часуза результатами моніторингу; 

− відхилення за розкладом з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів проекту.  

− індекс за розкладом з точки зору виконання вимог стейкхолдерів 

проекту.  

Приклад розрахунків для ДП «Івченко-Прогрес» представлено на 

рисунку 5.7.  

 

 

Рисунок 5.7 – Результати моніторингу вимог для ДП «Івченко-Прогрес» 

 

Показано результати розрахунків показників методу освоєних вимог 

та графічні індикатори, що свідчать про критичність відхилення у 

виконанні вимог певного стейкхолдера. 

Загальні розрахунки за всіма стейкхолдерами проекту представлено 

на рисунку 5.8 – показано розрахований індекс за розкладом з точки зору 

виконання вимог стейкхолдерів проекту (строки матриці – номери робіт у 

ІСР проекту, стовбці – номери стейкхолдерів). 

Середній показник задоволеності вимог стейкхолдерів на момент 

розрахунку (звіту за освоєним обсягом вимог) складає 47%: 
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Рисунок 5.8 – Результати моніторингу вимог стейкхолдерів проекту 

 

𝑆𝑃𝐼𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝑆𝑃𝐼𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
, 

𝑆𝑃𝐼𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ 𝑆𝑃𝐼𝑅𝑖
18
𝑖=1

𝑛
= 0,47, 

де SPIRi – індекс за розкладом з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів проекту для i-го стейкхолдера; 

n – кількість сейкхолдерів у проекті. 

У таблиці на рисунку 5.9 показано фактичний стан виконання робіт 

проекту на момент розрахунку (звіту за освоєним обсягом вимог). 

Припустимо, що є ліміт фінансування на виконання вимог. 

Необхідно розподілити їх таким чином, щоб досягнути 

максимального задоволення стейкхолдерів. 
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Рисунок 5.9 – Фактичний стан виконання робіт проекту на момент 

розрахунку 

 

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
___

,     (5.1) 

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: 
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  −





→

i i

sReiERiER

iPRiER

iERiER

maxSPIR j

.      (5.2) 

де jSPIR
– 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 (5.1-5.2) використовуються, коли є припущення, що 

фактичний обсяг ресурсів, спрямований на виконання вимог, 

дорівнюватиме плановому. У інших випадках необхідно внести 

коректування, враховуючи співвідношення 

CPIR

ER
sRe = . 

Для проекту, що розглядається, було вирішено задачу (5.1). Отримані 

рекомендації щодо розподілу ресурсів (рис. 5.10) 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). 

Отже, запропонований інструментарій дозволяє в умовах обмежених 

ресурсів розподілити їх таким чином, щоб максимізувати задоволення 

зацікавлених сторін проекту.  

Таким чином, вдалося в межах обмеженого бюджету досягти 

максимального задоволення зацікавлених сторін проекту.  
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Рисунок 5.10 – Рекомендації щодо фінансування проекту 

Надалі розглянемо окремі показники методу освоєних вимог та 

продемонструємо, яким чином метод реалізовано у середовищі MS Project: 

1. PR – запланований обсяг вимог, який повинен бути виконаним на 

певний момент часу (плановий показник). При належному плануванні цей 

показник у грошовій формі повинен дорівнювати базовій вартості 

запланованих робіт на період часу, що розглядається. Форму 

представлення показника PR у MS Project представлено на рисунку 5.11. 

 

Рисунок 5.11 – Формалізація показника PR у MS Project 
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2. ER – фактичний обсяг вимог, який виконано на певний момент часу. 

Цей показник визначається за результатами моніторингу, отже, не має 

формули розрахунку (рис. 5.12). 

 

Рисунок 5.12 – Формалізація показника ER у MS Project 

3. AC – фактичний обсяг ресурсів у грошовому вимірі, затрачений на 

виконання проекту на певний момент часу. Ця величина також 

визначається за результатами моніторингу, але середовище MS Project має 

показник, що її характеризує – це фактична вартість виконаних робіт (рис. 

5.13). 

 

Рисунок 5.13 – Формалізація показника AC у MS Project 
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4. SR – відхилення за розкладом з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів проекту (SR  = ER – PR). Позитивне значення є 

сприятливим, негативне – несприятливим. Нульове відхилення свідчить 

про виконання планових показників (рис. 5.14). 

 

Рисунок 5.14 – Формалізація показника SR у MS Project 

5. CR – відхилення за вартістю з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів проекту (CR = ER – AC). Позитивне значення є 

сприятливим, негативне – несприятливим. Нульове відхилення свідчить 

про виконання планових показників (рис. 5.15). 

 

Рисунок 5.15 – Формалізація показника CR у MS Project 
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6. SPIR – індекс за розкладом з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів проекту (SPIR = ER / PR). 

Значення показника, вище за одиницю є сприятливим, нижче – 

несприятливим. 

Значення показника, яке дорівнює одиниці, свідчить про виконання 

планових показників (рис. 5.16). 

7. CPIR – індекс відхилення за вартістю з точки зору виконання вимог 

стейкхолдерів проекту (CPIR = ER / AC). 

Значення показника, вище за одиницю є сприятливим, нижче – 

несприятливим. 

 

 

Рисунок 5.16 – Формалізація показника SPIR  у MS Project 

 

Значення показника, яке дорівнює одиниці, свідчить про виконання 

планових показників (рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 – Формалізація показника CPIR  у MS Project 

Для сумарних задач проекту абсолютні показники PR, ER та AC 

розраховуються як сума показників за роботами відповідного рівня (рис. 

5.18). 

 

Рисунок 5.18 – Формалізація сумарних показників PR, ER та AC 

 

Показники SR, CR, SPIR та CPIR за сумарними задачами 

розраховуються за тими ж формулами, що використовуються для 

елементарних задач (рис. 5.19). 
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Рисунок 5.19  – Формалізація сумарних показників SR, CR, SPIR та CPIR 

MS Project містить кілька таблиць, які можуть застосовуватися для 

представлення проектних даних за різними напрямами. У більшості 

випадків таблиці вже мають всі необхідні поля, проте будь-яку 

налаштовану таблицю можна змінити або створити нову таблицю, яка буде 

містити необхідні дані. 

Було створено таблицю «Вимоги», загальний вид якої представлено 

на рисунку 5.20.  

 

 

Рисунок 5.20 – Поля таблиці «Вимоги» 
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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 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. 

На рисунку 5.21 представлено умовний проект, модель якого було 

побудовано у середовищі MS Project.  

 

 

 

Рисунок 5.21 – Діаграма Ганта умовного проекту 

 

Результати розрахунків за методом освоєних вимог у проекті 

(результуюча таблиця «Вимоги») показано на рисунку 5.22. 
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Рисунок 5.22 – Таблиця «Вимоги» для умовного проекту в MS Project 

 

Таким чином, розроблено інструментарій для використання методу 

освоєних вимог для проектів, які плануються та виконуються за допомогою 

програмного забезпечення MS Project, що сприятимете підвищенню 

ефективності моніторингу вимог зацікавлених сторін проекту. 

 

5.2 Методологічний підхід до стейкхолдер-орієнтованого управління 

портфелями, програмами та проектами: формалізація зв’язків  

 

У попереднему підрозділі  апробовано 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 (рис. 5.23). 
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Рисунок 5.23 – Модифікована ієрархія проектів, портфелів та програм 

 

На рисунку для кожного з проектів її доповнено областю перетину 

ієрархічної структури робіт (WBS) та вимог (RBS) цього проекту. 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. 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. 

Розглянемо умовну ієрархічну структуру, представлену на рисунку 

5.24. 

Програма складається з трьох проектів, представлено найвищій 

рівень ІСР для кожного з них – це третій рівень ієрархічної структури. 
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Рисунок 5.24 – Ієрархічна структура програми 

 

Припустимо, що в програмі використовується три типи ресурсів 

(resource1, resource2, resource3), які розподілено між роботами третього 

рівня наступним чином: 

 

3,005,00

2,04,00

1,002,0

055,01,0

4,005,0

005,02,0

3 =Resource ; 

 

і програма  реалізує дві вимоги стейкхолдерів (requirement1, requirement2), 

виконання яких розподілено між елементарними роботами проектів так: 

 

1,00

025,0

025,0

6,00

05,0

3,00

3 =tRequiremen . 

 

Зв’язки між елементами третього та другого рівня описує матриця 

М32: 
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100000

011000

000111

32 =M . 

 

В свою чергу, зв’язки між другим та першим елементів задає вектор 

М21: 11121 =M . 

Аналіз проекту проводимо для другого рівня: розподіл ресурсів для 

другого рівня:  

3,000

3,04,02,0

4,06,08,0

3,000

2,04,00

1,002,0

055,01,0

4,005,0

005,02,0

100000

011000

000111

3322 === ResourseMResource ;  

 

− розподіл вимог стейкхолдерів для другого рівня: 

 

1,00

05,0

9,05,0

1,00

025,0

025,0

6,00

05,0

3,00

100000

011000

000111

3232 === tRequiremenMRquirement ; 

 

− співвідношення вимог стейкхолдерів і ресурсів для другого рівня : 

 

39,054,072,0

35,05,05,0

3,000

3,04,02,0

4,06,08,0

1,009,0

05,05,0
33 === ResoursetRequeremenRRес

T

.  

Таким чином, визначається ресурсне навантаження певної вимоги: 

перша вимога споживає 0,5 першого ресурсу; 0,5 другого ресурсу і 0,35 
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третього ресурсу; для другої вимоги значення споживання ресурсів, 

відповідно, 0,72, 0,54 і 0,39. 

Матриця RRec не враховує розподілу «спільних» ресурсів між 

окремими вимогами. З іншого боку, сума за стовбцями цієї матриці 

характеризує ефективність використання певного ресурсу щодо виконання 

вимог стейкхолдерів. Так, показник ефективності використання resource1  

складає 1,32, resource2 – 1,04, resource3 – 0,74. 

Для врахування спільного використання ресурсів розрахуємо 

ресурсонавантаженість окремо за requirement1: 

 

000

15,02,01,0

2,03,04,0

 

 

та requirement2: 

 

03,000

000

36,054,072,0

. 

 

Спільні ресурси визначаються наступною матрицею, кожен з 

елементів якої визначається як мінімальний з елементів двох попередніх 

матриць: 

 

000

000

2,03,04,0

. 

 

Отже, requirement1 споживає ресурси 
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000

15,02,01,0

1,015,02,0

, 

 

а requirement2 –  

03,000

000

26,039,052,0

. 

Співвідношення вимог стейкхолдерів і ресурсів для другого рівня з 

урахуванням спільного використання ресурсів (за умови рівномірного їх 

розподілу):  

 

29,039,052,0

25,035,03,0
. 

 

Аналогічно можна отримати  матрицю взаємозв’язку вимог і осіб, 

відповідальних за їх виконання ( RRes) та матрицю взаємозв’язку вимог і 

ризиків, що виникають при їх виконанні ( RRis). 

Відзначимо, що існуючи методи моделюють лише взаємозв’язки між 

роботами та ресурсами проекту, окремо відокремлюючи часові ресурси. 

Практичною реалізацією таких методів є програмне забезпечення для 

управління проектами – наприклад, MS Project, OpenProj, Gantter для 

традиційного проектного менеджменту, Jira і Trello – для гнучких 

методологій розробки.  

MS Project дозволяє задати три типи ресурсів (рис. 5.25) та закріпити 

їх за роботами проекту, тривалість яких встановлюється окремо (рис. 5.26).  

Відмінною рисою запропонованого методу є його адаптивність під 

традиційні процеси проектного управління, що спрощує отримання 

вихідних даних та надалі надасть змогу використовувати стандартне 

програмне забезпечення для практичної реалізації методу. 
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Рисунок 5.25 – Лист ресурсів проекту 

 

Рисунок 5.26 – Діаграма Ганта проекту 

 

Моделювання зв’язків 4R & WS для використання на практиці 

запропонованих моделі та відповідних методів можна здійснити, 

використовуючи програмні інструменти проектного менеджменту, 

зокрема, MS Project.  

Так, на рисунку 5.27  представлено інформацію щодо робот проекту 

та діаграму Ганта умовного проекту. У стандартну форму таблиці задач 

проекту додано стовбці для елементів ієрархічних структур 

R(equirement)BS, R(isk)BS, R(esponsibility)BS, R(esourse)BS.  

Надалі до комп’ютерної моделі  можна додати блок, який пов’язує 

зацікавлені сторони проекту (множина Stakeholders) та їх вимоги. На 

рисунку  5.28  представлено доповнену таблицю взаємозв’язків WBS, 

R(equirement)BS, R(isk)BS та R(esponsibility)BS в MS Project – додано 

інформацію щодо зацікавлених сторін проекту. 
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Рисунок 5.27 – Представлення взаємозв’язків елементів ієрархічних в MS 

Project 

 

 

Рисунок 5.28 – Представлення взаємозв’язків 4R & WS в MS Project 

 

5.3 Методологічний підхід до ціннісно-орієнтованого управління 

портфелями, програмами та проектами: моніторинг цінності вимог  

 

Для демонстрації практичної реалізації розробленого підходубуло 

проведено відповідні розрахунки. 

На моделі певного проекту, розробленій в середовищі MS Project, 

було визначено планові показники досягнення цінності для кожної роботи 

проекту: 
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− планову цінність вимог стейкхолдерів, що забезпечує кожна робота 

(в даному проекті використано метод безпосереднього оцінювання з 

врахуванням вартості виконання робіт); 

− планову цінність вимог стейкхолдерів, що забезпечує кожна робота 

на момент звіту (цінність вимог стейкхолдерів, яка повинна бути виконаною 

на момент звіту за  планом). 

Відповідну інформацію внесено до полей Val та PVal моделі (рис. 

5.29). 

Визначено, що оцінювання досягнення цінності здійснюється за 

фактичними даними щодо виконання проекту. 

Розраховано показники SVal та SPIVal, додано графічний індикатор, 

який показує, в яких межах знаходиться SPIVal. 

Таким чином, за допомогою розроблених інструментів MS Project 

розраховано показники фактичного досягнення цінності вимог певного 

проекту. 

Для кожної роботи проекту розраховано відхилення у досягненні 

цінності за розкладом SVal та індекс досягнення цінності за розкладом 

SPIVal. Інтерпретація отриманих результатів здійснюється за допомогою 

таблиці 5.3. 

Розраховано 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. 

Індикатори на рисунку 5.29 вказують на «проблемні» роботи, за 

якими треба вжити корегувальні дії. 
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Таблиця 5.3 – 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) 

 

 

Рисунок 5.29 – Результати програмного використання методу моніторингу 

цінності вимог 

Існуючи методи  контролю в проектах здебільшого сконцентровані 

на моніторингу вартості та тривалості. Програмне забезпечення для 

планування і контролю проектів, відповідно, вирішує аналогічні задачі. 

Типовим представником згаданих методів є метод освоєного обсягу, який 

дозволяє відстежувати прогрес проекту з точки зору виконання його робот 

вчасно і в межах бюджету, але не дає можливості у явному вигляді 

відстежувати виконання вимог стейкхолдерів. 

Запропонований у даному дослідженні ціннісний підхід знімає 

обмеження методу моніторингу вимог щодо необхідності визначення 

обсягу вимог у грошовій формі та надає можливість враховувати 

особистісну оцінку вимог та ресурсів певним стейкхолдером.  
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В таблиці 5.4 наведено порівняльну характеристику можливостей 

MS Project з розробленим додатковим функціоналом та базової версії MS 

Project з іншими поширеними програмними засобами управління 

проектами. 

Таблиця 5.4 – 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 + + - + 

Освоенний об'єм + + + + 

Освоєні вимоги (грошова форма) + - - - 

Моніторинг досягнення цінності  + - - - 

 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

використання розроблених інструментів MS Project надає можливість 

визначити стан виконання проекту (або його певних робіт) щодо 

досягнення цінностей його зацікавлених сторін. Так, наприклад, 

інформація щодо робіт з відставанням у графіку досягнення цінностей 

надає можливість ґрунтовного ресурсного планування в умовах 

обмеженості ресурсів. 
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5.4 Висновки до п’ятого розділу 

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. 

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

33].  
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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 

аналіз для визначення цінності фінансових вимог. 

Визначено місце запропонованого методологічного підходу в 

архітектурі процесів PMBOK Guide 6th Edition. 

Проведено функціональне моделювання процесів стейкхолдер-

орієнтованого управління. Зокрема, визначено необхідні вихідні дані 
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(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 стекхолдерів 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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the target audience of the end users as stakeholder in the development and 

integration of the innovative TIEX system with the cluster analysis method. 

Forum for young researches «Young researchers in the global world: vistas and 

challenges», Kharkiv: O.M. Beketov KNUUE in Kharkiv, 2015. P. 128-131 

48. Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. 

Наукомерический анализ развития теории стейкхолдеров как фактора 

обеспечения качества высшего образования. Международная научно-

практическая конференция «Математическое моделирование процессов в 

экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», 

Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды. Харьков: ХНУРЭ, 2015. С. 35-39. 
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Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

1. V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи 

розвитку сучасної науки», 24-25 вересня 2020 р., м. Київ – заочна участь; 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами 

(ММП-2020)», 14-18 вересня 2020 р., м. Коблево – очна участь; 

3. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 

16 вересня 2020 р., м. Тернопіль – заочна участь; 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами 

(ММП-2019)», 9-13 вересня 2019 р., м. Коблево – очна участь; 

5. XV міжнародна науково-практична конференція «Управління 

проектами у розвитку суспільства. Тема: Управління проектами в умовах 

переходу до поведінкової економіки», 18-19 травня 2018 р., м. Київ – 

заочна участь; 

6. IX Міжнародна науково-практична конференція магістрантів, 

аспірантів та науковців, 11-12 жовтня 2018 р., м. Одеса – заочна участь; 

7. XIV міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку 

суспільства», 19-20 травня 2017 р., м. Київ – очна участь; 

8. «Управління проектами: проектний підхід в сучасному 

менеджменті»: VIІI Міжнародна науково-практична конференція фахівців, 

магістрантів, аспірантів та науковців, 12-13 жовтня 2017 р., м. Одеса – 

заочна участь; 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами 

(ММП-2017)», 13-15 вересня 2017 р., м. Коблево – очна участь; 
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10. «Якість, стандартизація, контроль: теорія і практика»: 16-та 

Міжнародна науково-практична конференція, 20-23 вересня 2016 р., 

м. Одеса – заочна участь; 

11. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами 

(ММП-2016)», 13-15 вересня 2016 р., м. Коблево – очна участь; 

12. VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

проектами: інновації, нелінійність, синергетика», 9-10 грудня 2016 р., 

м. Одеса – заочна участь; 

13. ХIII міжнародна конференція «Управління проектами у 

розвитку суспільства», 13-14 травня 2016 р., м. Київ – очна участь; 

14. ХII міжнародна конференція «Управління проектами розвитку 

в умовах нестабільного оточення», 22-23 травня 2015 р., м. Київ – заочна 

участь; 

15. Forum for young researches «Young researchers in the global 

world: vistas and challenges», 25 травня 2015 р., м. Харків – очна участь; 

16. Міжнародна науково-практична конференція «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами 

(ММП-2015)», 14-20 вересня 2015 р., м. Коблево – очна участь; 
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Додаток В 

Акти впровадження результатів дисертації 
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