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ПЕРЕДМОВА 

 
Умови господарювання вимагають наявності на підприємстві 

менеджера, здатного впевнено вести його до накопичення  
конкурентних переваг та отримання перемоги над конкурентами. 
Господарські негаразди, банкрутства суб’єктів господарювання  у 
межах української економіки змушують зробити  висновок про 
відсутність подібних менеджерів. У країнах світу існує подібна 
проблема, яку там пов’язують з нестачею капіталу для підготовки чи 
найму відповідного фахівця. Така причина є характерною і для 
макроекономічних процесів в Україні, але має місце і те, що 
переважна більшість менеджерів у своїх діях та при прийнятті певних 
господарських рішень базуються свідомо чи ні на досвіді 
адміністративно-командної економіки, інтуїтивно відтворюючи 
методи, характерні для цього періоду. 

Сучасний господар-власник в Україні не завжди володіє 
необхідним управлінським та функціональним професіоналізмом, але 
часто має вагомі, інколи необмежені повноваження та нестримне  
бажання особисто брати участь в усіх аспектах управлінської 
діяльності підприємства. Такий підхід не варто вважати 
обґрунтованим, він шкодить економічним інтересам господарської 
системи, не забезпечує ефективності її присутності на ринку. 
Зауважимо, що почуття власника на відміну від управління не є 
інстинктом. У практиці  господарювання керівник-власник вимушено 
стає фахівцем з будь-яких питань, у тому числі і головним фахівцем з 
управління. Замикаючи на собі усі важливі управлінські зв’язки, він 
намагається підвищити рівень контролю за діяльністю власного 
підприємства. 

Разом з тим, контролювати усе самостійно неможливо. Адже це 
невідворотно призводить до похибок, а відповідальність за них часто 
покладається на інших менеджерів, підлеглих. Звідси зумовлюється 
висновок, що система управління на підприємстві потребує змін, 
починається авральне звільнення персоналу та його поповнення. 
Низька господарська ефективність таких заходів пояснюється тим, що 
новим працівникам, і, у першу чергу, менеджерам, потрібен час, щоб 
зорієнтуватися у роботі, у своїх функціях, ознайомитися з 
показниками діяльності та перспективними планами і прогнозами. 
Невдачі на цьому шляху зумовлюють у власника-керівника почуття 
глибокого розчарування, породжують подальші необґрунтовані 
рішення. 
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Рівень та ефективність управлінської діяльності пов’язаний з 
функціональними галузями знань, що зумовлює необхідність 
перманентного підвищення рівня підготовки відповідних фахівців. 
Реалії ринкових відносин зумовлюють такий стан речей, коли 
власнику (за його баченням та ментальним переконанням) недоцільно 
регулярно вкладати кошти (яких завжди обмаль) в оновлення кадрів. 
Отже, на практиці виявляється відсутність зацікавленості переважної 
частини менеджменту у підвищенні рівня управлінської підготовки. 
Варто пам’ятати, що процеси управління являють собою сукупність 
особистісних якостей, які дозволяють за їх реалізації у господарській 
діяльності  підприємств забезпечити збалансованість між інтересами 
власника, колективу, узгодити їх з  інтересами органів місцевої влади, 
програмами соціально-економічного розвитку регіону. Світовий 
досвід управління, здійснення господарської діяльності, не завжди 
критично сприймається, а звідси виникає ще більше проблем, що 
гальмують інтеграційні та глобалізацій ні процесі на макрорівні. 

У зв’язку з цим,  гостро постає питання щодо комплексного 
розв’язання складних управлінських проблем, де найбільшої ваги 
набувають проблеми управління проектами. 

Управління проектами забезпечує злагоджену взаємодію 
учасників тієї чи іншої діяльності, що складає зміст будь-якого 
проекту. З цього приводу ще К. Маркс зазначав, що скрипач керує сам 
собою, а оркестр потребує диригента [59]. Отже, говорячи про 
економічні аспекти, зазначимо, що продукт чи послуга, які 
створюються та просуваються на ринок до кінцевого споживача 
зусиллями багатьох учасників, потребують скоординованих дій – 
управління проектами.  

Варто зауважити, що з ускладненням господарської діяльності 
ускладнюється і зміст проектів, які реалізують підприємства. Це, 
відповідно, ускладнює як механізми управління проектами, так і його 
окремі складові.  

Крім того, управління проектами ми розглядаємо як царину 
глибоких професійних знань, майстерності фахівців, знання 
специфічних особливостей об’єктів управління, основ права. 

Стосовно проектів, основним завданням управління ними є 
досягнення прогнозованого результату шляхом задоволення потреб 
замовника (власника). Менеджери відповідних рівнів (а йдеться про 
абсолютно усі рівні, що виокремлюються у проекті) через власну 
діяльність, на підставі поточних планів, визначають виробничі функції 
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кожного учасника, обсяги робіт, напрями координації зусиль на 
окремих напрямах, опрацьовують систему мотивації учасників. Отже, 
управління проектами – це управління організацією діяльності і 
учасниками її здійснення. 

Реалізація будь-якого проекту має забезпечити задоволення 
потреб гіпотетичних споживачів та забезпечити власникам економічні 
вигоди, серед яких  найбільшого значення має прибуток. Вирішуючи 
ці завдання, менеджери будь-якого рівня мають постійно керуватися 
економічними розрахунками, а на їх підстави ухвалювати 
обґрунтовані рішення. 

Значна увага менеджерів у ході реалізації проектів має бути 
спрямованою на забезпечення захисту від певних ризиків. Серед 
низки ризиків варто виокремити ризик втрати чи відсутності 
конкурентних переваг. Саме пошук шляхів та резервів зміцнення 
конкурентного статусу підприємства, що реалізує проект, зазвичай 
призводить до зростання суспільної продуктивності праці, посиленню 
людського чинника, гуманізації суспільства,  прояву креативності не 
лише серед менеджерів, але і серед пересічних підлеглих. Це дає 
підстави розглядати процеси управління проектами як  раціонально 
організовані дії, що ґрунтуються на соціально-економічних складових 
механізму економії живої праці. 

Менеджер проекту має володіти не лише сукупністю фахових 
знань, але і низкою природних якостей, серед який варто зазначити 
впевненість у своїй справі. Відповідальність за її результати, вміння 
керувати колективом. Менеджер будь-якого рівня у процесі реалізації 
проекту має значні повноваження, делеговані йому власником 
(замовником) проекту, здійснює керований вплив на поведінку 
підлеглого йому колективу. Вплив менеджера на керований ним 
колектив буде ефективним у разі, коли управління здійснюється на 
підставі застосування науково обґрунтованих методів, оптимальному 
мотиваційному механізмі та  на власному прикладі керівника. У 
багатьох економічних джерелах, джерелах, присвячених проблемам 
менеджменту, наголошується і на тому, що менеджер – це ще і 
досвідчений оратор. Отже, можемо з впевненістю констатувати, що 
ефективність реалізації проекту поряд з іншими чинниками 
визначається і рівнем ораторського мистецтва менеджера будь-якого 
рівня. Крім того, менеджер має бути і  уважним слухачем, незалежно 
від того, хто до нього звертається. Важко не погодитися з такою 
думкою. 
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Як і у будь-яких господарських процесах, для оцінки діяльності 
менеджера проекту варто використовувати два критерії: 
результативність та ефективність. Розглянемо їх детальніше. Так, 
результативність – це  досягнення прогнозованого результату з 
мінімальними понесеними витратами (наприклад, за рахунок високої 
продуктивності досягається більший обсяг виконання робіт, а витрати  
виявляються меншими за заплановані бюджетом проекту). 
Ефективність діяльності менеджера проекту проявляється через 
обґрунтоване визначення цілей та пріоритетів щодо їх реалізації, що 
сприяє концентрації сукупних зусиль. Зауважимо, що у переважній 
більшості відомих економічних джерел критерії результативності та 
ефективності  діяльності менеджеру проекту будь-якого рівня не 
розмежовуються. 

Спираючись на відомі теорії і концепції управління, кожен 
менеджер має усвідомити, що потрібно забезпечити наукову 
організацію спільної праці, адже саме це сприяє швидкому зростанню 
її продуктивності. З цього приводу ще Ф. Тейлор вважав, що шляхом 
ґрунтовних досліджень варто виявити оптимальні прийоми виконання 
окремих робіт і виробничих операцій для кожного складового 
елементу виробничого процесу, забезпечити стандартизацію 
діяльності [82; 83; 85; 86]. Крім того, Ф.Тейлор сформулював основні 
принципи управління, де зазначав, що наукові підходи мають 
поступитися місцем традиційним навичкам, що забезпечить зростання 
продуктивності виробництва, розвиток кожного окремого працівника 
та зростання його добробуту [84]. 

Значний внесок у розвиток теорії управління зробив А. Файоль 
[87; 88]. Виокремлені ним принципи мають бути адаптованими до 
практики управління проектами.  

Ефективність реалізації будь-якого проекту залежить від 
неухильного дотримання певних функцій. Так, Барнард Ч. визначив 
наступну низку формальних принципів, що забезпечують 
функціонування проекту [97]: 
- чіткий розподіл обов’язків та відповідальності у структурі 

менеджменту; 
- досягнення прямолінійності зв’язків, стислих за змістом, що 

забезпечує оперативність рішень та зменшує кількість похибок; 
- безперервність дії встановлених зв’язків, навіть за відсутності того 

чи іншого менеджера; 
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- забезпечення достатнього рівня компетенції менеджерів, їх 
професіоналізм; кожна посадова особа у царині  своєї компетенції 
діє у межах свої прав, обов’язків та відповідальності. 
Отже, реалізація зазначених принципів дозволяє ухвалювати 

рішення, що ґрунтуються на системному аналізі та системному 
проектуванні. 

Динамізм сучасного суспільства, розвиток виробництва, 
ускладнення та глобалізація соціальних проблем  потребують 
подальшого опрацювання теорії управління проектами, методі та 
методології їх реалізації. Саме розвиток  менеджменту, нові знання 
виступають як сучасна методологія, що є ефективною для 
застосування у процесах реалізації проектів, дозволяє досягати успіху 
у складних умовах, що динамічно розвиваються, розв’язувати 
комплексні, багатоаспектні та мультигалузеві завдання. 

Головною відмінністю управління проектами від традиційного 
менеджменту є колективне моделювання зміни ситуації, де задіяні усі 
функції управління, а вектор таких змін спрямований на забезпечення 
ефективності реалізації будь-якого проекту. 

Зауважимо, що при цьому жодна функція не має переваг перед 
іншою, жоден структурний підрозділ у межах проекту не є 
пріоритетним. Тому лише збалансована горизонтально-вертикальна 
динамічна  структура зможе вирішувати завдання, передбачені 
проектом.  При цьому якості окремих представників менеджменту не 
варто розглядати як домінуючі, адже лише колективне розуміння 
економічних явищ і процесів, що відбуваються у ході реалізації 
проекту, забезпечують його ефективність. 
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Тема 1.  Загальна  характеристика  управл іння  
проектами  

 
1.1 Проект як об’єкт управління 

 
Проект – це комплексний, такий що не  повторюється 

одномоментний захід, обмежений за часом, бюджетом, ресурсами, а 
також чіткими рекомендаціями з виконання, опрацювання під потреби 
замовника. 

Отже, основна мета проекту – задоволення потреб замовника. 
Стосовно змісту понять «проект» та «управління проектами», 

зауважимо, що сучасна концепція управління проектами базується на 
такому розумінні поняття «проект», де він розглядається не лише як 
об’єкт управління, що має певні специфічні властивості, але і як 
загальна характеристика сутності, як базова властивість управління 
проектом. 

Існує органічний зв’язок між проектом як задуманим планом і 
проектом як ініціативою, що спрямована на досягнення чітко 
визначеної мети. Для забезпечення зв’язку між проектом  як 
попередньо опрацьованим планом та проектом як процесом реалізації 
такого плану, єдності між проектом та процесами управління ним, під 
проектом варто розуміти системний комплекс планових документів, 
які охоплюють технічні, технологічні, фінансові, організаційні та інші 
аспекти, які розглядаються як комплексно-системна модель дій, 
спрямованих на досягнення оригінальної мети. 

Звідси вибігає, що проект не варто розуміти як особливий вид 
діяльності з управління будь-яким об’єктом, за своєю сутністю це 
всебічний план, наочна модель дій, а його розробка та наступна 
реалізація являє собою зміст управління проектом. 

Оскільки потреби кожного суб’єкту господарювання значні, а 
можливості обмежені, то учасники ринку постійно відчувають нестачу 
коштів для створення нового продукту, розширення, реконструкції та 
технічного переозброєння виробництва. Постає питання щодо 
залучення коштів, які зазвичай називають інвестиціями. 

А опрацювання проекту, пошук ресурсів для його реалізації та 
контроль за ходом виконання, як і будь-яке економічне явище чи 
процес вимагають керованості, управління, побудови ефективної 
системи менеджменту. 

Основними цілями вивчення курсу є: 
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1) обґрунтування доцільності проект; 
2) пошук шляхів вирішення проблеми вибору економічно 

доцільних джерел інвестування проектів та ефективного використання 
інвестицій; 

3) опрацювання інвестиційної політики підприємства; 
4) ознайомлення з методами структуризації проекту; 
5) опанування методів планування ресурсів, витрат, бюджету; 
6) оцінка ефективності та контроль реалізації різноманітних 

проектів. 
Основні завдання дисципліни: 
1) набуття навичок опрацювання моделі проекту та його 

практичної реалізації; 
2) оволодіння методикою до проектних досліджень; 
3) оволодіння методикою оцінки економічної ефективності 

проектів; 
4) 3набуття навичок планування ресурсів, витрат, бюджету; 
5) набуття навичок управління якістю проектів; 
6) набуття навичок управління ризиками у проектах; 
7) набуття навичок формування і розвитку проектної команди; 
8) набуття навичок програмно-інформаційного забезпечення 

процесу управління проектами. 
Причини незадовільного інвестиційного клімату в Україні: 
1) високий рівень інфляції; 
2) економічна, політична і соціальна нестабільність. 
3) деструктуризація економіки; 
4) недосконалість ринкової інфраструктури. 
Основними характеристичними рисами управління проектами є: 
1) специфічність цілей; 
2) визначена тривалість; 
3) неповторність; 
4) комплексність; 
5) гнучкість; 
6) здатність до змін. 
Переваги проектного менеджменту: 
а) результативність; 
б) взаємозв’язок із замовниками; 
в) робота у команді; 
г) сінергізм (від грецької «synergeia» – співробітництво, 

співдружність) – реакція на комбіновану дію двох або декількох 
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чинників, яка характеризується тим, що ця дія перевищує окрему дію 
кожного чинника (компонента); 

д) можливість контролю виконання. 
Основні умови управління проектами: 

1) наявність концепції проекту; 
2) дослідження можливостей проекту; 
3) планування; 
4) ресурсне забезпечення; 
5) реалізація проекту; 
6) прийняття (оцінка результатів провадження). 
Отже, проект – це те, що певним чином замислюється або 

планується; це задача з певними вихідними даними й очікуваними 
результатами (цілями), обумовлюють спосіб її розв’язання. 

Управління проектами – це дисципліна, що поєднує у собі як 
спеціальні знання, так і знання з інших сфер і галузей. При цьому 
спеціальні знання відбивають особливості тієї галузі діяльності, до 
якої належать проекти (будівельні, інноваційні, екологічні тощо). 

Управління проектами – мистецтво керівництва людськими та 
матеріальними ресурсами упродовж життєвого циклу проекту, 
здійснюване за допомогою системи сучасних методів і техніки 
управління з метою досягнення визначених проектом результатів 
щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, якості і задоволення 
учасників проекту. 

Світова господарська практика засвідчує, що нині формується  
новий вид менеджера – менеджера проекту. Вважається, що такі 
менеджери проектів краще пристосовуються до нових умов. 

В Америці усе більше робіт зорієнтовано на проект, з його 
початковою, середньою та завершальною стадіями.  З’являються 
самостійні структури, що пропонують послуги з формування 
допроектної документації та подальшого супроводу реалізації 
проекту, адже господарська діяльність дедалі перетворюється у  низку  
незалежних проектів. 

Отже, нині управління проектами посідає місце традиційного 
функціонального менеджменту. 

Управління проектом здавна було стилем ведення бізнесу у 
будівельній індустрії, у контрактах Міністерства оборони США, у 
Голівуді, а також на крупних консалтингових фірмах. Сьогодні 
управління проектом  розповсюджується на багато інших сфер 
діяльності. Проектні групи сьогодні переймаються практично усім: від 




