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ВСТУП 
 

Актуальність дослідження. Розвиток сучасної економіки сприяє      

зростанню конкуренції між компаніями, що працюють в умовах постійних         

динамічних змін у зовнішньому середовищі, і тому все більше організацій          

сьогодні будують свою діяльність на основі проектного підходу – це          

дозволяє їм бути більш гнучкими, ставити чіткі цілі та досягати їх,           

підвищувати прозорість усіх видів діяльності організації і збільшувати рівень         

залучення учасників проекту до процесу. Ефективність та розвиток        

підприємств залежить від їх здатності генерувати та реалізовувати різні         

ініціативи: випускати нові продукти, вдосконалювати технології,      

запроваджувати нові, прогресивніші способи організації виробництва,      

продажу та взаємодії з клієнтами. В цих умовах актуалізується пошук нових           

сучасних технологій управління, прикладом яких є «гнучкі методології», які         

сьогодні по праву вважаються зручним та універсальним механізмом        

оптимізації управлінської діяльності. До «гнучких методологій» як правило        

відносять вже звичні усім Agile, Scrum, Kanban, які, хоч і прийшли з ІТ             

сфери, сьогодні ефективно використовуються у різних сферах, пов’язаних з         

управлінням організаціями та управлінням проектами. Їх застосування на        

практиці має певні особливості, і тому вивчення різних аспектів їх          

запровадження на прикладі конкретного підприємства є актуальним і досить         

затребуваним для розвитку теорії та практики менеджменту. 

Метою даного дослідження є розкриття особливості застосування       

сучасних технологій управління проектами та гнучких методологій на        

прикладі діяльності ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ». 

Відповідно до мети, були поставлені наступні завдання: 

1. Висвітлити сутність проектного управління, визначити його      

принципи та завдання; 

2. Охарактеризувати етапи управління проектами на підприємстві; 
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3. Визначити роль та місце сучасних технологій в управлінні        

проектами на підприємстві; 

4. Дати характеристику ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ»; проаналізувати     

основні показники його діяльності; 

5. Описати стан і ступінь використання сучасних технологій у        

діяльності ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

6. Запропонувати шляхи оптимізації розвитку та діяльності ТОВ       

«ОНІКС-СИСТЕМЗ», надати рекомендації щодо оптимізації використання      

сучасних технологій на підприємстві.  

Об’єкт дослідження: ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ». 

Предмет дослідження: сучасні технології в управлінні проєктами на        

підприємстві ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ». 

Методологія і методи дослідження. Робота написана з врахуванням        

принципів науковості, об’єктивності, системності, єдності теоретичного та       

практичного. Специфіка об’єкта і предмета дослідження обумовили       

використання таких методів як абстрактно-логічний і системно-структурний,       

порівняльний аналіз та групування, економіко статистичні методи       

експертних оцінок, графічні методи, метод SWOT-аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у роботі          

був зроблений комплексний аналіз діяльності підприємства ТОВ       

«ОНІКС-СИСТЕМЗ», на основі якого запропоновані шляхи оптимізації       

системи управління підприємством та надані рекомендації щодо більш        

ефективного використання сучасних технологій у діяльності ТОВ       

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів,        

висновків та списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ 

 

1.1 Проєктне управління: сутність, принципи та завдання 

 

Основою управління проєктами є управління цілями організації, що        

дозволяє компанії успішно конкурувати, швидко реагувати на зовнішні та         

внутрішні зміни та економити час та гроші. Постійна увага керівника проєкту           

приділяється трьом аспектам: часу, бюджету та якості роботи. 

Тріада проєкту - (час, бюджет і зміст роботи, акцент на якості деяких            

джерел) є основними обмеженнями для проєкту [18]. 

Ось декілька найпопулярніших формулювань концепції управління      

проєктами (UE) (управління проєктами). 

1. Американський інститут управління проєктами, Сполучені Штати       

надають таке визначення [33]: "UE - мистецтво управління та координації          

людських та матеріальних ресурсів протягом усього життєвого циклу        

проєкту, застосовуючи для проєкту систему сучасних методів та методів         

управління - визначені результати з точки зору складу роботи та обсягу,           

вартості, якості та задоволеності, досягнуті учасниками проєкту". 

2. Англомовна асоціація менеджерів проєктів: "Керівництво Східного       

партнерства вчасно виконало проєкт у межах встановленого бюджету        

відповідно до технічних специфікацій та вимог. Керівник проєкту відповідає         

за досягнення цих результатів" [52]. 

3. DIN 69 901, Німеччина: "UE - це єдність управлінських завдань,           

організації, обладнання та інструментів для реалізації проєкту". 

Управління проєктами - це процес управління командою та ресурсами         

проєкту за допомогою конкретних методів, що завершують проєкт і         

досягають його мети [15]. 

Використання UE дійсно необхідно і залежить від основних факторів,         

таких як: 
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 - обсяг проєкту, обсяг робіт, витрати 

 - складність проєкту 

 - кількість та взаємозв'язок внутрішніх та зовнішніх учасників проєкту 

- ймовірність змін як у самому проєкті, так і в його структурі, умовах,              

середовищі та необхідності швидкого реагування; 

 - наявність конкурентів 

- переконання керівництва у необхідності конкретної організаційної        

структури та особи, відповідальної за загальну роботу над проєктом [10]. 

Кожен найменший проєкт вимагає застосування методів Східного       

партнерства та визначення відповідальної особи за проєкт. Для малих та          

середніх одиничних проєктів можливе використання різних методів UE без         

спеціальних апаратних засобів, даних та програмних засобів. Деякі        

інструменти можуть бути успішно використані в середніх та великих         

мультипроєктах без створення конкретної проєктної організації. Весь арсенал        

«Східного партнерства», включаючи команду проєкту, слід застосовувати до        

великих, складних та цінних мегапроєктів, коли вартість успіху проєкту         

висока, а витрати Східного партнерства повністю виправдані [11]. 

Зміст роботи з UE складається з об'єктів та процесів для створення цих            

об'єктів. Тематична область проєкту поділяється на під-об'єкти та процеси в          

його структурній моделі на декількох рівнях. Оскільки цілі проєкту можуть          

змінюватися під час його реалізації, і виявлені помилки потребують         

виправлення, систематичне управління змінами є важливим для планування        

змін, контролю за їх виконанням та впливу на терміни, вартість та інші            

характеристики проєкту. 

Окрім розбиття проєкту, необхідно визначити роботу та процеси, які         

необхідно виконати для досягнення результатів проєкту, та визначити їх         

порядок. 

Методи управління проєктами включають створення специфічної      

організаційної структури для цих цілей - проєктної організації, що означає          

«організація управління проєктами». 
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Створюється команда для управління проєктом, яку очолює керівник 

проєкту. Група складається з уповноважених представників усіх учасників 

проєкту, які здійснюють діяльність відповідно до узгодженого розподілу 

завдань. Групу моніторингу проєктів можна створити в кожній 

компанії-учасниці (особливо у випадках, коли компанія бере участь у кількох 

проєктах одночасно). 

Управління проєктами включає систематичне застосування методів 

та інструментів управління з метою отримання визначених результатів 

проєкту. 

Система управління проєктами може включати такі рівні управління        

проєктами (рис. 1.1.): Стратегічне управління (планування проєкту),       

оперативне управління (управління проєктами), технічне управління      

(реалізація проєкту) [24]. 

 

Рис.1.1. Система та рівні управління проєктами 

В рамках системи можуть використовуватися такі органи управління        

проєктами: проєктний комітет; Команда управління проєктами; Проєктний       

офіс; Офіс управління проєктами; Відділ ІТ; Органи з перегляду проєктів          

(група аудиторів проєктів, група забезпечення проєктів) [21]. 
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Стратегічне управління організовує та впроваджує проєктний комітет.       

Рекомендується залучити спонсора, клієнта, користувача продукту проєкту,       

менеджера проєкту, генерального підрядника та інших ключових учасників        

проєкту. Оперативне управління організовується та здійснюється командою з        

управління проєктами та проєктним бюро. Технічне управління       

здійснюється підрядниками для відповідних робіт. Аудитори проводять       

внутрішній та зовнішній огляд проєкту на користь команди, що управляє          

проєктом та основних учасників проєкту. 

Різниця між ролями керівників проєктів та обов'язками керівників        

функцій представлена в таблиці. 1.1. [22] 

Таблиця 1.1.  

Порівняння функцій традиційного (функціонального) і проєктного 

менеджменту [22] 

  

Мета управління проєктами: 

 - постановка цілей проєкту та усвідомлення його причин; 

 - визначення структури проєкту; 

 - визначити необхідні обсяги та джерела фінансування; 

Функціональний менеджмент  Проєктний менеджмент  

• Відповідальність за збереження  
«статус-кво»; Повноваження та 
обов'язки згідно з структурою 
управління;  

• Список завдань досить стабільний;  
• Відповідальність обмежена лише 

функціями, що задокументовані;  
• Роботи виконуються в стабільних 

організаційних структурах;  
• Список завдань, що мають бути 

виконанні є непорушним;  
• Основна ціль - покращення та 

оптимізація;  
• Критеріями успіху є досягнення 

проміжних функціональних  
результатів; Варіативність умов та 
обставин обмежена. 

• Відповідальність за зміни та 
непередбачувані обставини 

• Повноваження не окресленні чітко;  
• Список завдань часто змінюється;  
• Відповідальність за группу 

міжфункціональних завдань;  
• Робота в структурі, яка працює 

протягом проектного циклу;  
• Поширеність інноваційної 

діяльності, що не є стандартними 
практиками;  

• Основна ціль - вирішення 
оперативних завдань та ускладнень;  

• Головний критерій успіху - це 
досягнення кінцевих цілей;  

• Невизначеність та мінливість 
властива діяльності.  
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 - підбір акторів; 

 - підготовка та укладення договорів; 

 - встановлення термінів; 

 - Розробка плану реалізації проєкту; 

- Розрахунок необхідних ресурсів; - Підготувати кошторис витрат та          

бюджет проєкту; 

 - моніторинг прогресу проєкту; - нагляд за проєктом [11]. 

Розробка методів управління проєктами: 

1. Методи управління мережею (широко використовуються з 1970-х        

років. XX століття); 

2. Організація роботи над проєктом (використовується з 1975 р.); 

3. Управління календарем (використовується з 1975 р.); 

4. Логістика (використовується з 1975 р.); 

5. ППС для комп’ютерів (з 1980-х років); 

6. Стандартне управління (з 80-х років 20 століття); 

7. Структурне управління (з 1980-х років); 

8. Управління ресурсами (з 1980-х років); 

9. Системний підхід (особливо для завершальної фази проєкту) - з 1985           

р .; 

10. Планування та розробка особливо складних проєктів - з 1985 р .; 

11. Поступова організація проєктної роботи - з 1985 р .; 

12. Імітаційне моделювання - з 1990 р .; 

13. Системний підхід до всього проєкту - з 1990-х років; 14. Філософія            

управління проєктами - з 1995р. [45] 

Причини появи управління проєктами: 

1. Темпи змін у галузі прискорюються, тому управління проєктами є          

успішним способом змагатися за зміни. 

2. Ринкові умови стають дедалі вибагливішими, проєкти - більшими та          

такими, що вимагають більшої професійності в управлінні. 
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3. Дуже часто діяльність менеджерів пов’язана з реалізацією проєктів,         

але управління проєктами відрізняється від інших видів управлінської        

діяльності і вимагає навичок, інструментів, організаційної структури тощо. 

4. Проблеми інтеграції різних компаній та видів діяльності у реалізацію          

проєктів зростають [12]. 

Управління проєктами включає різні моделі участі в управлінні        

проєктами: 

- Основна схема. Керівник проєкту діє як представник або представник           

клієнта і не несе фінансової відповідальності за прийняті рішення. Будь-яка          

організація, яка бере участь у проєкті, може виступати агентом. Керівник          

відповідає за координацію та управління розробкою та реалізацією проєкту.         

Договірні відносини існують лише між представником та замовником.        

Головною перевагою цієї схеми є об’єктивність управління. Основним        

недоліком є передача всіх ризиків замовнику. - Розширена схема управління.          

Керівник проєкту бере на себе відповідальність за проєкт у рамках          

фіксованої кошторисної ціни. Він забезпечує управління та координацію        

етапів проєкту відповідно до угоди, підписаної між ним та учасниками          

проєкту як частина пакету. Менеджером може бути організація, яка не бере           

участі у проєкті. Зазвичай це підрядник, принаймні консультант - інженерний          

кабінет. У цій системі ризик лежить на підприємці [21]. 

- Спрощена схема управління. (Система під ключ) Ця схема          

найчастіше використовується в будівельних проєктах. Керівник проєкту -        

проєктно-будівельна компанія. Відповідальність менеджера визначена у      

зазначених витратах на проєкт. Відповідальна особа забезпечує доставку        

об’єкта дизайну під ключ відповідно до договору. 

- Адміністрація. Основна мета адміністрування полягає в тому, щоб          

адміністратор проєкту взяв на себе відповідальність за оперативне        

управління, що звільняє час для керівника проєкту, не звільняючи його від           

обов'язків [21]. 
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Діяльність управління проєктами як самостійна галузь управління       

формувалася одночасно у двох напрямках у 1950-х роках: 

1) Планування мережі - CPM (критичний метод) або CPA, PERT; 

2) Структурування - С / СРЕС або С / SСSС (соst / sсhеdule соntrоl              

sуstеm сritеria). [14] 

Перший напрямок було започатковано в хімічній, суднобудівній та        

енергетичній галузях. Він зосередився на простих предметах, і основною         

роботою було керувати термінами роботи. Друге походить від оборонної         

промисловості. Основна увага була приділена трьом параметрам:       

навантаженню, організації та витратам. 

Завданням управління проєктами є досягнення поставлених цілей за        

обсягом, часом, вартістю (бюджетом) та якістю. 

Основні цілі проєкту досягаються за допомогою певних процесів        

управління. У зв'язку з цим розрізняють такі підходи, які доповнюють один           

одного: 

 - класичний; 

 - через цикл вирішення проблем; 

 - відповідно до життєвого циклу управління проєктами. [24] 

Класичний підхід, запропонований Генрі Файолем у 1949 р., Має п’ять          

основних функцій управління - чотири прямі та одну інтегративну.         

Забезпечується наступне впровадження функцій у процесі управління       

реалізацією проєкту: 

- планувати обсяг роботи, необхідної для реалізації проєкту та          

досягнення його цілей; 

 - організація ресурсів для їх реалізації в межах бюджету та термінів; 

 - впровадження розробленої програми дій; 

 - контроль за виконанням плану або його коригування за необхідності; 

 - вести команду, яка бере участь у реалізації. [33] 

Управління проєктами як цикл вирішення проблем. Дуже часто проєкт         

виникає у відповідь на існуючі в компанії проблеми. 



16 
 

Потім для здійснення слід виконати наступні кроки (рис. 1.2): 

 

  

Рис.1.2. Кроки реалізації проєкту як циклу вирішення проблеми 

[22] 

Першим кроком є розробка альтернативних рішень (кроки 1–5). 

Другим кроком є прийняття рішення (крок 6). 

Третій крок - це впровадження (кроки 7 - 10). 

Часто виконання певних завдань тісно пов’язане з фазами життєвого         

циклу управління проєктами. 

Керівники проєктів по-різному розглядають проблеми життєвого      

циклу. На них сильно впливає характер та характеристики проєкту та його           

зміст. Згідно з одним із найпоширеніших підходів, життєвий цикл         

поділяється на чотири основні фази: 

 - формулювання проєкту; 

 - планування; - реалізація; 

 - завершення. [22] 
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Відповідно до рамки знань з управління проєктами PMBOK,        

управління проєктами - це застосування знань, навичок, інструментів та         

методів для проєктних операцій з метою задоволення вимог проєкту [24]. 

Управління проєктами здійснюється з використанням процесів, що       

використовують конкретні знання, навички, інструменти та методологію       

управління проєктами, які отримують вхідні дані та дають результати в          

процесі, тобто H. Управління проєктами базується на технологічному        

підході. 

Успіх процесного підходу до формування та управління бізнесом,        

якого дотримуються в сучасному світі, значною мірою обумовлений тим, що          

компанії можуть зосередитися на такому важливому аспекті бізнесу, як         

кінцевий продукт; H. Надання якісного продукту замовнику за короткий час          

та з мінімальними витратами. Крім того, модель самої системи, блоком          

управління якої є процес, характеризується динамічною поведінкою та більш         

гнучкою реакцією на зовнішні та внутрішні зміни. 

Процес - серія дій, що приносять результати. 

Процес - це низка взаємопов’язаних ресурсів та видів діяльності, які          

мають чітко визначені вхідні та вихідні дані і тим самим створюють додану            

вартість. 

Перевагою технологічного підходу є також безперервність управління,       

що забезпечується на межі взаємодії окремих підпроцесів з урахуванням їх          

взаємодії. 

Згідно з концепцією технологічного підходу, проєкт - це єдиний         

процес, що складається з ряду скоординованих, взаємопов’язаних       

підпроцесів. 

Управління проєктами як процес передбачає досягнення мети       

відповідно до певних вимог з урахуванням меж часу, витрат та показників           

якості. 

З точки зору процесуального підходу, доцільно призначити дві групи         

процесів, пов'язані з проєктом [35]: 
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1) процес управління проєктами; 

2) процеси життєвого циклу проєкту. 

Процеси можна розділити на п'ять основних груп, що реалізують різні          

адміністративні функції: 

1) Початковий процес - прийняття рішень на початку проєкту; 

2) Процеси планування (процес планування) - визначення цілей        

проєкту та критеріїв успіху та розробка планів роботи для їх досягнення; 

3) Процес виконання (Process Execution) - - Координація людей та          

інших ресурсів для реалізації плану; 

4) Процес моніторингу та управління (аналіз процесу, контроль        

процесу) - визначення дотримання плану та реалізації проєкту [16]. 

Встановлення цілей та критеріїв успіху та прийняття рішень щодо         

необхідності застосування коригувальних дій, встановлення необхідних      

коригувальних дій, координація, затвердження та застосування; 

5) Процес закриття - формалізація реалізації проєкту та належне його          

здійснення. 

Американський інститут управління проєктами розробив програму      

сертифікації, яка визначає етичний кодекс та професійний досвід, а також          

досвід, відомий як Орган знань з управління проєктами (PMBOK). PMBOK          

складається з десяти функцій (областей знань) [30]: 

• Управління інтеграцією проєктів. Інтеграція означає агрегування,        

консолідацію, артикуляцію та різні заходи інтеграції для успішного        

управління очікуваннями зацікавлених сторін та задоволення конкретних       

вимог. 

• Управління структурою проєкту. Управління вмістом відноситься до         

процесів, за допомогою яких ви можете сканувати, фільтрувати та групувати          

проєкт цих і лише необхідних завдань 

Керівнику проєкту за успішне завершення проєкту. Управління вмістом        

проєкту безпосередньо пов’язане з визначенням та контролем того, що         

(вміст) буде та не буде включено. 
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• Управління часом проєкту. При управлінні умовами проєкту, а          

точніше час від часу, більш широке поняття стосується процесів, за          

допомогою яких проєкт буде завершено вчасно. 

• Управління витратами проєкту. Управління витратами проєкту        

стосується процесів, пов’язаних із плануванням та складанням бюджету, а         

також управління витратами, які забезпечують завершення проєкту в межах         

затвердженого бюджету. 

• Управління якістю проєкту. Управління якістю проєкту стосується         

процесів та різноманітних заходів організації, що впроваджує, підходів та         

керівних принципів у галузі якості, цілей, завдань та сфер відповідальності          

на місцях. якості у такий спосіб - проєкт повинен відповідати вимогам, щодо            

яких він був ініційований [40]. 

• Проєкт управління людськими ресурсами. Процеси управління        

людськими ресурсами в організації включають підходи до управління та         

керівництва проєктною командою. Команда проєкту - це група фахівців, для          

яких визначені певні ролі та відповідальність за реалізацію проєкту.         

Професійний та кількісний склад команди проєкту може часто змінюватися         

під час реалізації проєкту. Правильно розподіливши ролі та обов'язки         

проєкту між членами команди проєкту, усі члени команди можуть бути          

залучені до фази планування та прийняття рішень проєкту [28]. 

• Управління комунікацією проєкту. Процеси управління       

комунікаціями використовуються для забезпечення формування, підготовки,      

розповсюдження, архівування, передачі, отримання та своєчасного      

використання проєктної інформації. Керівники проєктів витрачають більшу       

частину часу проєкту на спілкування з членами команди та іншими          

учасниками проєкту (внутрішньо, постійними працівниками в управлінні або        

зовні). Ефективність спілкування полягає в тому, що воно виступає в якості           

зв’язку між різними суб’єктами, які беруть участь у даному проєкті. 

• Управління ризиками проєкту. Процеси управління ризиками        

проєкту включають планування управління ризиками, виявлення та аналіз        
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ризиків, розробку методів реагування на ризик, контроль, моніторинг та         

управління ризиками під час впровадження. реалізація проєкту. За        

допомогою процесів управління проєктними ризиками керівники проєкту       

намагаються збільшити ймовірність виникнення та впливу (впливу) вигідних        

ризиків (подій) на проєкт та ймовірність виникнення та впливу ( вплив)           

несприятливих ризиків (подій) на проєкт на момент його реалізації.         

зменшити. 

• Управління закупівлями проєктів. Процеси управління поставками        

проєкту включають придбання або придбання певних необхідних одиниць        

(продуктів, послуг, результатів, документів), розроблених зовнішніми      

(договірними) органами щодо тієї, в якій реалізується проєкт. Організація, в          

якій реалізується проєкт, може виступати покупцем або продавцем цих         

підрозділів [41]. 

• Управління зацікавленими сторонами проєкту. Як частина процесів         

управління очікуваннями зацікавлених сторін 

Учасники проєкту розуміють це як спілкування між командою проєкту         

та зацікавленими сторонами, а також працюють задля задоволення їхніх         

потреб та вирішення нових питань, які можуть призвести до змін у проєкті.            

Встановивши правильні стосунки між усіма, хто бере участь у проєкті,          

керівник проєкту може збільшити шанси на успіх. 

Ці функції поділяються на дві групи - основні функції: управління          

вмістом проєкту, управління витратами проєкту, управління часом проєкту,        

управління якістю, а також додаткові функції - інші 6 функцій [11]. 

Як бачимо, основні функції PMBOK визначаються цілями, за які         

відповідає керівник проєкту, а також об’єктами, за які здійснюється         

діяльність менеджера. Однак в назві всіх цих функцій є загальне слово           

управління, яке, в свою чергу, передбачає реалізацію в них таких функцій           

управління, як організація, планування, контроль та мотивація. Іншими        

словами, керівник проєкту повинен виконувати основні адміністративні       
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функції, пов'язані з конкретними цілями та об'єктами проєктів, які він          

очолює. 

Функції управління проєктами також називаються областями знань в        

управлінні проєктами. 

Зона знань управління проєктами (Project Management Knowledge Zone)        

- спеціальна область управління проєктами, що визначається його вимогами         

до знань і описується з точки зору її компонентів: процесів, практик, входів,            

результатів, інструментів та методів. 

 

1.2 Етапи організації управління проєктами на підприємстві 

 

Ідея та проєкт, що її реалізує, є цінною реалізацією. Для того, щоб            

реалізувати проєкт потрібен, курс чітко визначених етапів його розробки.         

Етапи проєктного циклу різняться залежно від сфери діяльності та прийнятої          

системи організації роботи, але кожен проєкт, як і план, незалежно від           

складності та обсягу ресурсів, необхідних для його реалізації, обов'язково         

включає два етапи: коли проєкту ще не існує і коли його вже немає . 

Початком проєкту вважається момент, коли народжується ідея,       

особливо якщо для цього потрібен детальний пошук. Для ділових людей          

початок проєкту - це швидше початок його реалізації та інвестицій [47]. 

По закінченню проєкту думки розходяться. До цього часу вважалося,         

що кінець існування проєкту - це закінчення роботи з його реалізації, тобто            

запуску об’єкта, початку його експлуатації та використання результатів        

проєкту [36]. Однак за останні роки погляд на цю проблему змінився через            

усвідомлення того, що загальна вартість проєкту значною мірою залежить від          

періоду використання його результатів до виведення його з експлуатації. 

Для організації, яка починає роботу над проєктом, цікавий не сам          

проєкт, а результат його реалізації, продукт, буде отриманий, прибуток, який          

організація отримає від проєкту. Для інших організацій, які беруть участь у           

проєкті як підрядники певних етапів або робіт, кінець проєкту найчастіше є           
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кінцем їх роботи. Кінець проєкту також може розглядатися як закінчення          

роботи з його реалізації, тобто реалізації проєкту; досягнення бажаних         

результатів, завершення проєктного фінансування; початок роботи із       

внесення до проєкту значних змін, які не передбачені змістовною концепцією          

виведення з експлуатації об’єктів проєкту. 

Підсумовуючи вищевикладене, ми можемо надати таке визначення       

терміну «життєвий цикл проєкту (проєктний цикл)»: це період від появи          

проєкту до його закриття. 

Концепція життєвого циклу проєкту є важливою для дослідження та         

аналізу проблем, пов'язаних з фінансуванням робіт та прийняття відповідних         

управлінських рішень під час їх реалізації. Реалізація проєкту вимагає         

певного комплексу заходів, пов’язаних з оцінкою техніко-економічного       

обґрунтування проєкту, його техніко-економічним обґрунтуванням,     

технічною та детальною розробкою проєкту, діяльністю за контрактом,        

плануванням ресурсів та безпосередньою роботою над проєктом, закупівлею        

матеріалів та обладнання, матеріалізацією проєкту та введенням об’єктів в         

експлуатацію. Цей список дизайнерської діяльності показує їх       

різноманітність [32]. 

Проєкт можна розбити на два великі робочі блоки: основні напрямки          

діяльності проєкту та підтримка. 

Основна діяльність проєкту включає належну ретельність; планування;       

підготовка технічної, проєктної та кошторисної документації; тендери та        

укладення контрактів; матеріалізація проєкту (будівельно-монтажні роботи);      

пусконалагоджувальні роботи; доставка проєкту; його функціонування;      

оцінка; ремонт; розвиток виробництва; розбирання обладнання (закриття       

проєкту). 

Реалізація проєкту включає організаційну, юридичну, фінансову,      

матеріально-технічну, комерційну (маркетингову), особисту та інформаційну      

діяльність. Цей список є неповним, тому загалом неможливо розподілити         

твір чітко і однозначно в логічній послідовності з часом. 
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Кожен проєкт передбачає конкретні стадії розвитку, які зазвичай        

називають фазами або етапами. Основні етапи є загальними для всіх          

більш-менш виконаних проєктів; вони логічно випливають із сучасного        

механізму економіки країни. У кожному проєкті можна виділити наступні         

етапи: передінвестиційний, реалізаційний та операційний: Поняття стадій       

проєктного циклу є одним із найважливіших для менеджера, оскільки ці          

етапи визначають завдання та діяльність менеджера, використовувані методи        

та засоби. 

Керівники проєктів по-різному розбивають свій життєвий цикл на        

етапи. Наприклад, проєкти розробки програмного забезпечення можуть       

включати етапи поінформованості інформаційної системи, формулювання      

вимог, проєктування системи, кодування, тестування, інформаційне      

забезпечення. В інвестиційних проєктах виділяють етапи ідентифікації,       

підготовки, оцінки, матеріалізації чи будівництва, експлуатації та оцінки        

результатів. 

Преінвестиційна фаза поєднує в собі вивчення прогнозів та напрямків         

розвитку компанії, регіону та країни; аналіз умов реалізації первісного плану;          

розробка концепції проєкту; розробка бізнес-плану та попереднє       

техніко-економічне обґрунтування інвестицій - оцінка прибутковості      

проєкту; вибір та обґрунтування місця розташування проєкту; екологічне        

обґрунтування; аналіз та експертиза; рішення про початкове інвестування;        

розробка початкового плану реалізації проєкту [21]. 

Розглянемо окремі етапи передінвестиційного етапу більш детально. 

Розробка концепції проєкту. На цьому етапі встановлюються кінцеві        

цілі проєкту та визначаються шляхи їх досягнення. У той же час вони            

пропонують можливість альтернативних наборів цілей, які, крім       

економічних, враховували також політичні, соціальні та технічні фактори.        

Важливою вимогою при визначенні цілей проєкту є можливість їх кількісно          

визначити за розміром, графіком, доходом тощо. 

Техніко-економічне обґрунтування проєкту передбачає коротке     
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(попереднє) техніко-економічне обґрунтування. Розглянемо дві-три     

альтернативи, розроблені на попередньому кроці. Кожен з них оцінюється за          

обраними критеріями. На цьому етапі встановлюються граничні умови,        

створюються конкретні цілі та обмеження, а вартість проєкту визначається з          

точністю до 25-40%. Результатом оцінки техніко-економічного      

обґрунтування проєкту є виправдання переваги однієї альтернативи над        

іншими. Приймаючи рішення розпочати роботу, пов’язану з проєктом, вони         

розглядають питання управління роботою з його реалізації. 

Початкове планування реалізації проєкту. Після визначення      

прибутковості проєкту та прийняття рішення про початок його реалізації         

готується план роботи, тобто структурно визначена послідовність етапів        

роботи, яка виконується до досягнення вже визначеного набору цілей (хто і           

що повинен бути зроблений та в які часові рамки). На основі плану роботи             

складається детальний графік роботи, який дозволяє більш точно оцінити         

витрати на проєкт. 

Інвестиційний етап включає чотири великі блоки робіт: розробка        

проєктної документації та підготовка проєкту до матеріалізації       

(будівництва); організація тендерів, укладення контрактів, організація      

закупівель та поставок; матеріалізація проєкту (будівельно-монтажні      

роботи); завершення проєкту [18]. 

Перший блок включає розробку проєкту та плану вимірювань;        

підготовка завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування;      

підготовка техніко-економічного обґрунтування; координація, експертиза та      

затвердження техніко-економічних обґрунтувань та проєктних завдань;      

прийняття остаточного інвестиційного рішення; використання ділянки під       

будівництво; підготовка замовлення на розробку проєкту виробничого       

виробництва; розробка плану реалізації проєкту. 

Другий блок включає тендери та контракти на проєктно-дослідні        

роботи; поставка обладнання та підрядні роботи; розробка планів (графіків)         

постачання обладнання. 
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Третій блок охоплює розробку оперативних планів реалізації проєкту        

(будівництва); складання різних графіків використання робочої сили, машин        

та обладнання; постачання сировини та матеріалів; матеріалізація проєкту        

(виконання будівельно-монтажних робіт); моніторинг та контроль. 

Четвертий блок включає введення в експлуатацію; доставка товару        

замовнику; демобілізація ресурсів та аналіз результатів реалізації проєкту;        

операція; оновлення та забудова; закриття проєкту (демонтаж, виведення з         

експлуатації). 

План реалізації проєкту розробляється спільно фахівцями з усіх        

зацікавлених сторін. Остаточний та затверджений план надсилається всім        

учасникам проєкту. Крім того, на цьому етапі призначаються керівники         

проєктів, формується проєктна група та вибираються експлуатаційні       

характеристики майбутніх проєктних об'єктів. 

На етапі попереднього планування проводяться геодезичні,      

інженерно-геологічні, економічні та екологічні дослідження, розробляються      

технічні умови для інженерного забезпечення робіт, отримуються необхідні        

дозволи та передбачається обсяг робіт та ресурсів, необхідних для реалізації          

проєкту. Достовірність кошторису витрат залежить більше від точності        

початкової кошторису проєкту, ніж від наступних етапів його уточнення. 

Крім того, на етапі попереднього планування затверджується обсяг        

робіт з детального проєкту, коригується та затверджується       

техніко-економічне обґрунтування, що є основою проєкту, і витрати        

переоцінюються [16].  

Контрактна фаза проєкту. Для того, щоб залучити підрядників до         

проєкту, клієнт повинен підготувати заяву про наміри спроєктувати об'єкт,         

яка визначає основні особливості та обмеження проєкту. 

Потенційні підрядники обираються відповідно до таких критеріїв: 

- технічні та функціональні особливості пропонованих передпроєктних        

рішень; 

 - показники витрат; 
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 - реальні технічні та інженерні можливості компанії; 

 - надійність компанії як партнера в раніше реалізованих проєктах; 

 - фінансове становище компанії. [13] 

За результатами тендеру клієнт укладає угоду з обраною проєктною         

організацією, що включає графік та завдання на проєктування. Потім         

відбирається та затверджується остаточна версія проєкту, техніко-економічне       

обґрунтування, технічний дизайн та детальні завдання готуються повністю.        

Вибір та реєстрація відносин з підрядниками є останнім етапом контрактної          

фази проєкту. 

Етап реалізації проєкту поділяється на дві підфази: детальний        

(робочий) дизайн та виконання; матеріалізація проєкту (будівництво). Це        

найбільш ризикована фаза, оскільки її дорого закінчувати. Підфаза        

матеріалізації проєкту включає закупівлю матеріалів та конструкцій;       

працевлаштування та навчання працівників; придбання (оренда)      

технологічного обладнання; виконання будівельних, монтажних та      

пусконалагоджувальних робіт; введення в експлуатацію готових об'єктів. 

Важливість кожної фази життєвого циклу проєкту оцінюється на основі         

вартості робочої сили: 

 - розробка концепції 2-3%; 

 - планування проєкту - 4-5; 

 - проєкт - 10-20; 

 - матеріалізація проєкту (будівництво) - 60-70; 

 - закриття проєкту - 10-12%. [12] 

Ці п’ять фаз представляють типовий життєвий цикл добре виконаного         

проєкту. На перших трьох етапах здійснюється початкова розробка, проєкт         

створюється на папері, а на четвертій і п'ятій фази проєкт здійснюється           

фізично. Рішення продовжувати реалізацію проєкту потрібно в кінці кожної з          

перших трьох фаз, а дозвіл на виготовлення та завершення - до початку            

кожної з останніх двох фаз. Усі ці етапи є своєрідним міні-проєктом з            

відповідними цілями, обмеженнями та управлінським підходом. Успішне       
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завершення кожного етапу є своєрідною віхою в проєкті, етапом у його           

реалізації. 

1.3 Роль та місце сучасних технологій в управлінні проектами на 

підприємстві 

 

Найвідоміший в управлінні проєктами - це класичний підхід. Він         

полягає в тому, що найбільш очевидним способом вдосконалення проєкту є          

розбиття процесу його реалізації на наступні фази. Традиційне управління         

проєктами базується на цій лінійній структурі. У цьому сенсі це нагадує           

комп’ютерну гру - ви не можете перейти на наступний рівень, не виконавши            

попередній [1]. 

Цей підхід фокусується на проєктах, де послідовність завдань суворо         

обмежена. Зазвичай існує п’ять рівнів класичного управління проєктами, які         

не виключають наявності додаткових рівнів. Ці етапи традиційного        

управління включають: заснування, планування, розробку, впровадження та       

тестування, моніторинг та завершення проєкту. Це означає, що це основа, на           

якій базуються методи управління проєктами. 

Різні проєкти вимагають різної кількості етапів реалізації. Іноді        

використовується "ітераційний каскад", в якому кожна фаза є підпроєктом, в          

якому завдання виконуються за фіксованими ітераціями. Однак суть        

залишається незмінною - проєкт розділений на фази із суворим виконанням          

послідовності. 

Мережеве планування та інструменти планування використовуються      

для реалізації проєктів за цим підходом. Найпопулярнішим інструментом        

планування є діаграма Ганта. Для їх створення існує безліч інструментів - від            

простих Excel та Smartsheet до професійних програмних пакетів, таких як          

Microsoft Project та Primavera. 

Ще одним визнаним методом є спритний. Не всі конструкції можуть          

бути побудовані таким чином, щоб їх можна було реалізувати за допомогою           

класичного дизайнерського підходу. У цьому випадку доречний Agile -         



28 
 
сімейство гнучких ітераційних методів управління проєктами та продуктами.        

Відповідно до цього підходу проєкт не розбивається на послідовні фази, а на            

невеликі підпроєкти, які потім об’єднуються в готовий продукт [2]. 

Тому ініціювання та планування більш високого рівня здійснюється        

для всього проєкту, а наступні фази: розробка, тестування та інші          

визначаються окремо для кожного міні-проєкту. Це дозволяє швидше        

передавати (збільшувати) результати міні-проєктів. Коли ви починаєте новий        

підпроєкт (ітерацію), ви можете вносити в нього зміни без великих витрат та            

впливу на інші частини проєкту. 

Agile - це не метод управління проєктами. Швидше це сукупність ідей           

та принципів реалізації проєктів. На основі цих принципів та найкращих          

практик вже розроблені індивідуальні гнучкі методи або, як їх іноді          

називають фреймворками (Scrum, Kanban, Crystal тощо). Ці методи можуть         

бути самими різними, але вони базуються на однакових принципах [25]. 

Ось чому Scrum, гнучкий фреймворк, створений у 1986 році,         

вважається найбільш структурованим із сімейства Agile. Він поєднує        

елементи класичного процесу та ідеї для гнучкого підходу до управління          

проєктами. Результат - дуже збалансоване поєднання гнучкості та структури. 

Відповідно до принципів Agile, Scrum ділить проєкт на частини, які          

клієнт може негайно використовувати як додаткову вартість (Backlog        

Product). Потім ці деталі визначаються пріоритетами власника товару -         

представника замовника в команді. Критичні партії спочатку відбираються        

для виконання у спринті (так звана ітерація Scrum), який триває два-чотири           

тижні. Після закінчення спринту клієнт отримує виграш у продуктивності         

продукту - критично важливі деталі, які вже можна використовувати. Потім          

команда проєкту переходить до наступного спринту. Тривалість спринту        

фіксована, але команда вибирає його самостійно на початку проєкту на          

основі проєкту та власної продуктивності [3]. 

Переконання, що проєкт відповідає вимогам замовника, полягає в        

переоцінці незадоволеного змісту проєкту та внесенні до нього змін. У цьому           
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процесі беруть участь усі: команда проєкту, Scrum Master (Scrum Master,          

керівник команди проєкту) та власник продукту. Усі учасники несуть         

відповідальність за цей процес. 

Впровадження Scrum може здатися складним - новий процес, нові ролі,          

багато делегувань, організаційна структура. Однак це гнучкий та        

структурований підхід до реалізації проєкту, коли ви не можете відхилятися          

від якогось конкретного напрямку. 

Lean додає робочий процес до політики Agile для запуску всіх ітерацій           

з однаковою якістю. 

У Lean, як і в Scrum, робота розбита на невеликі пакети доставки, які             

реалізуються окремо та незалежно. Однак у Lean існує робочий процес для           

розробки кожного пакету доставки з етапами Планування, Розробка,        

Виробництво, Випробування, Доставка та ін., Які необхідні для якісного         

впровадження проєкту. 

Завдяки худим фазам та їх гнучкості ви можете бути впевнені, що           

кожна частина проєкту буде належним чином реалізована. Lean не         

встановлює чітких меж для фаз і може виконувати кілька завдань одночасно           

в різні фази, що підвищує гнучкість і прискорює реалізацію проєкту [4]. 

Lean - це спосіб мислення, що дозволяє самостійно побудувати         

систему, яка відповідає потребам управління проєктами. 

Сам пісний виглядає абстрактно, але в поєднанні з канбаном стає          

набагато простішим у використанні. У Канбані незакінчене завдання можна         

залишити на одній із фаз, якщо його пріоритет змінився та існують інші            

невідкладні завдання. 

Канбан менш суворий, ніж Scrum - він не обмежує час спринту, не має             

жодної ролі, крім власника продукту, і дозволяє члену команди виконувати          

багатозадачність. Більше того, дискусії щодо статусу проєкту жодним чином         

не регулюються. Їх можна вільно змінювати або взагалі скасовувати. 

Для роботи з Kanban потрібно визначити фази робочого процесу. У          

Kanban вони відображаються як стовпці та картки завдань. Карта рухається          
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по етапах, як частина заводу, переходячи від машини до машини, і з кожним             

етапом ступінь завершеності зростає. Випуск - це елемент товару, готовий до           

доставки замовнику [5]. 

Kanban має чотири колонки, що підтримують всю систему: 

1) картки. Для кожного завдання буде створена окрема картка, а вся           

необхідна інформація внесена у неї. Це означає, що функціональні вимоги та           

важливі нотатки постійно доступні. 

2) Обмеження кількості завдань в даний момент. Кількість карток у          

фазі суворо регламентується. Це відразу показує, що "застрягання" в         

робочому процесі може бути швидко вирішено. 

3) Безперервний потік. Прострочені завдання додаються до ланцюжка в         

порядку черговості. Завдяки цьому робота ніколи не закінчується. 

4) Постійне вдосконалення. Виробничий процес постійно аналізується       

та проводиться пошук шляхів, що дозволять підвищити продуктивність. 

Motorola разом із Toyota також сприяли розвитку управління проєктами         

у глобальному масштабі. Інженер компанії Білл Сміт описав концепцію         

6-сигма в 1986 році. Її можна назвати більш деталізованою версією Lean, ніж            

Kanban, з більшим плануванням економного управління ресурсами,       

поліпшення якості та зменшення відходів та проблем. 

Шляхом постійного вдосконалення різних аспектів проєкту на основі        

ґрунтовного аналізу показників досягається вдоволеність споживачів      

високою якістю товарів. 6 Sigma фокусується на вирішенні проблем. Для          

цього запропоновано п’ятиступеневий процес, відомий як DMEDI [15]: 

1. Визначення (Define) - визначає зміст проєкту, збирає інформацію про          

вимоги проєкту та встановлює цілі. 

Діяльність 2 - 6 Sigma фокусується на збиранні та аналізі кількісних           

проєктних даних. Ця фаза визначає, які показники визначатимуть успіх         

проєкту, і дані повинні бути зібрані та проаналізовані. 

3. Дослідження - На етапі розвідки керівник проєкту вирішує, яким          

чином команда може досягти своїх цілей та виконати всі вимоги вчасно та в             
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межах бюджету. На цьому етапі дуже важливо, щоб керівник проєкту міг           

мислити нестандартно при вирішенні проблем, що виникли. 

4. Розвиток - Цей етап реалізує плани та рішення, прийняті на           

попередніх етапах. Важливо розуміти, що на цей момент вам потрібен          

детальний план, що містить усі дії, необхідні для досягнення поставлених          

цілей. На цьому етапі також вимірюється прогрес проєкту. 

5. Контроль - важливий етап у методології 6 сигм. Основним завданням           

є довгострокове вдосконалення процесів реалізації проєктів. Цей етап        

вимагає ретельного документування набутих знань, аналізу даних. 

6 Sigma може бути порівняно легко адаптована до потреб конкретної          

компанії чи команди. Суворою вимогою є лише точне вимірювання та          

контроль показників проєкту на етапах реалізації, оскільки без них         

неможливо постійно вдосконалювати процеси реалізації проєкту [6]. 

У 1989 р. Уряд Великобританії оцінив ефективність управління        

проєктами і було створено британську методологію "PRINCE2". Назва        

походить від абревіатури "PRojects IN Controlled Environments Version 2", що          

означає "Проєкти в контрольованому середовищі Версія 2". На відміну від          

гнучких методів, PRINCE2 не дотримується ітеративного підходу до        

проєктування. Він не охоплює конкретні аспекти управління проєктами,        

конкретні практики та інструменти управління проєктами, такі як діаграми         

Ганта, PSP тощо. PRINCE2 фокусується на аспектах управління проєктами,         

виражених у семи принципах, семи процесах та семи темах проєкту [39]: 

- Сім принципів визначають загальні принципи управління проєктами         

для 

PRINCE2 і складають основу методології; 

 - Сім процесів визначають етапи проєктного циклу. 

- сім тем - аспекти, які контролюватимуться для досягнення успіху           

проєкту. 

На початку проєкту PRINCE2 пропонує визначити три основні аспекти         

проєкту: 
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1. Бізнес-аспект (чи є користь від цього проєкту?); 

2. Споживчий аспект (який товар потрібен, чи будемо ми це робити?); 

3. Ресурсний аспект (достатньо ресурсів для досягнення мети?). 

PRINCE2 визначає структуру команди проєктів чіткіше, ніж більшість        

підходів до управління проєктами. Це пов’язано з тим, що цей метод           

орієнтований на великі державні проєкти та великі організації [7]. 

PRINCE2 можна адаптувати до проєктів будь-якого розміру та теми.         

Методологія надає конкретні рекомендації щодо зміни життєвого циклу        

проєкту, моделі та необхідних документів відповідно до потреб проєкту. 

З появою і розвитком комп'ютерів для управління проєктами стали         

використовувати спеціальне програмне забезпечення. 

Програмне забезпечення для управління проєктами - комплексне       

програмне забезпечення, що включає в себе програми для планування         

завдань, складання розкладу, контролю ціни і управління бюджетом,        

розподілу ресурсів, спільної роботи, спілкування, швидкого управління,       

документування та адміністрування системи, яке використовуються спільно       

для управління великими проєктами. 

Комп'ютерні програми управління проєктами використовують для      

вирішення наступних основних завдань: 

- структуризації і опису складу та характеристик робіт, ресурсів,          

витрат і доходів проєкту; 

- розрахунку розкладу виконання робіт проєкту з урахуванням всіх          

наявних обмежень; 

- визначення критичних операцій і резервів часу для виконання інших           

операцій проєкту; 

 - розрахунок бюджету проєкту і розподіл запланованих витрат у часі; 

- розрахунок розподілу в часі потреби проєкту в основних матеріалах і            

обладнанні; 

- визначення оптимального складу ресурсів проєкту і розподіл у часі їх            

планового завантаження; 
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- аналіз ризиків і визначення необхідних резервів для надійної          

реалізації проєкту; 

- визначення ймовірності успішного виконання директивних       

показників; 

 - ведення обліку та аналізу виконання проєкту; 

- моделювання наслідків управлінських впливів з метою прийняття         

оптимальних рішень; 

 - ведення архівів проєкту; 

 - отримання необхідної звітності по проєкту. [26] 

Існує багато різного програмного забезпечення для управління       

проєктами, найбільш популярні і відомі програми - це Microsoft Project, Time           

Line, CASuperProject, SureTrak, TeamLab, OpenProj, які відрізняються одна        

від одного функціоналом, популярністю, вартістю використання і іншими        

характеристиками. 

Сучасні технології управління проєктами: 

Microsoft Project 

Microsoft Project - це система управління проєктами та портфелями, яка          

допомагає оптимізувати робочі проєкти, ресурси і управління портфелем, а         

інтегровані засоби планування - відстежувати проєкти і тримати їх під          

контролем. Розроблено компанією Microsoft в якості додаткової платної        

програми, яка не входить в основний пакет (Word, Excel, PowerPoint та ін.).            

Так як розробником є Microsoft, то система цих програм підтримується          

тільки на Microsoft Windows, що є величезним мінусом для користувачів          

інших операційних систем. 

Project включає в себе: 

1) Управління проєктами - дозволяє швидко приступити до роботи і          

спрощує реалізацію проєктів. Вбудовані шаблони, знайомі інструменти       

планування, готові звіти, шкали часу і доступ з різних пристроїв підвищують           

ефективність роботи керівників проєктів і проєктних груп. 
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2) Управління портфелями - допоможе оптимізувати робочий портфель        

проєктів і домогтися поставлених цілей. Завдяки тісній інтеграції з Power BI           

[2] ви отримуєте розширені функції аналізу портфеля, а вбудовані звіти          

допомагають синхронізувати зусилля всіх учасників. Також дана система        

дозволяє фіксувати і оцінювати ідеї щодо проєктів на самих різних рівнях           

організації за допомогою уніфікованого процесу, в рамках якого докладні         

економічні обгрунтування і плани проєктів стікаються до керівництва на         

аналіз. 

3) Управління ресурсами - дозволяє організаціям в випеджувальному        

режимі управляти використанням ресурсів, на ранніх етапах виявляти вузькі         

місця, точно прогнозувати потреби в ресурсах, а також оптимізувати вибір          

проєктів і забезпечувати їх своєчасне виконання. 

Порівняння рішень для управління проєктами: Microsoft пропонує       

хмарні (три пакети) і локальні рішення, що відрізняються за можливостями і           

відповідно за ціною. [27] 

Таблиця 1.2 

Рішення для управління проєктами [27] 

 

Microsoft Project має 20 мільйонів користувачів, що робить його         

монополістом в області управління проєктами. Не стільки важливо які мінуси          

має дана програма, скільки практично відсутність альтернатив для        

Project 
Online 
базовий 

Project Online 
професіональний 

Project Online 
розширений 

Project 
стандартний 

Project 
професіональний 

Спільна 
робота 
учасників 
проєктної 
групи в 
хмарі через 
веб-браузер 
або 
мобільний 
додаток. 

Управління 
проєктами в 
хмарному 
середовищі за 
допомогою 
настільного 
клієнта і 
веб-браузера. 

Повноцінне 
хмарне 
рішення для 
управління 
проєктами та 
портфелями. 

Локальне 
рішення по 
управлінню 
проєктами для 
тих, кому не 
потрібні 
інструменти 
для спільної 
роботи і інші 
розширені 
функції. 

Повноцінне 
локальне рішення 
для управління 
проєктами та 
портфелями. 
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користувачів. До мінусів, зокрема можна віднести ненадійність Microsoft        

Project Server - максимально функціональний пакет програми. Дана проблема         

вирішується великою кількістю додаткових програм. Але основний мінус        

даної програми в тому, що вона працює тільки на Microsoft Windows. 

В даний момент Microsoft Project користуються такі компанії, як         

Toyota, BMW, Tesla, Intel, 21st Century Fox, Amazon, Hugo Boss і багато            

інших. 

Time Line 

Time Line (розробник - Time Line Solutions) - одна з перших в світі і              

перша в Росії програма з управління проєктами. В основі програми лежить           

Діаграма Гантта і тимчасові лінії (Time Line). 

Дуже багато компаній в нашій країні, в основному будівельні,         

починали свій шлях до впровадження систем управління проєктами саме з          

цього продукту. Цей пакет почав продаватися ще на початку дев'яностих.          

Відмінна функціональність і при цьому простота використання, зробили його         

вельми поширеним пакетом. Дуже хорошою, на ті часи, була можливість          

створення обчислюваних користувальницьких полів. Однак в даний час        

програма сильно застаріла і практично не використовується [11]. 

CASuperProject 

CASuperProject - ще одна з програм, з яких починався розвиток          

технологій управління проєктами. Випущена CA Technologies -       

американським розробником програмного забезпечення в 1995 році, а вже до          

1998 стала однією з основних. Однак програма вийшла дуже дорогою          

(близько 900 $ в місяць), складною для простого користувача і не мала            

продуманого інтерфейсу, що в подальшому призвело до відходу цієї         

програми не тільки з українського ринку, але і зі світового. 

SureTrak 

SureTrak - ще одна програма, призначена для управління проєктами.         

Вона дозволяє врахувати всі складнощі, що виникають на етапі реалізації          

проєктів, включаючи недопоставки сировини або обладнання, затримки       
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платежів, автоматично коригує графік виконання проєкту, його вартість,        

підказує виходи з критичних ситуацій і допомагає їм запобігти. 

Основні особливості програми [44]: 

- Зручне графічне представлення звітів і завдань; 

- Одночасний аналіз декількох проєктів, що використовують загальні        

ресурси; 

- Можливість передачі даних по електронній пошті; 

- Аналіз "що-якщо"; 

- Розрахунок критичного шляху; 

- Можливість вводити в залежності різні затримки; 

- Обчислення вільного, повного і негативного резервів часу; 

- Безліч графіків руху грошей і основного обсягу і інші. 

Головними плюсами програми є те, що вона дуже невибаглива до          

продуктивності комп'ютера і підтримується на Mac OS. 

Розробниками програма позиціонується як продукт початкового рівня       

для управління нескладними проєктами в невеликих компаніях. Інтерфейс -         

нескладний, хоч і цілком стандартний. Дуже добре реалізовано        

масштабування тимчасової осі при відображенні діаграми Гантта. Але        

функціоналу недостатньо, щоб зайняти більшу нішу ринку [18]. 

TeamLab 

TeamLab - сучасний безкоштовний сервіс для управління проєктами.        

Функціонал програми сильно відрізняється від Microsoft Project, але в ній всі           

необхідні звичайному користувачеві функції. TeamLab включає в себе: 

1) Управління проєктами. Цей модуль дозволяє менеджеру сформувати        

команду для спільної роботи над проєктом і розподілити завдання між          

учасниками. Кожен проєкт можна розділити на віхи - ключові етапи.          

Активність колег в рамках проєкту відображається в окремому полі, крім          

того, є можливість генерувати автоматичні звіти і отримувати їх поштою. 

2) Спільна робота. У модулі Спільна робота є всі необхідні інструменти           

для того, щоб спілкування в рамках проєкту проходило максимально         
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комфортно і, головне - продуктивно. Користувачі можуть ділитися своїми         

думками в блогах, просити поради у колег на корпоративних форумах і           

навіть організувати опитування з голосуванням, щоб дізнатися думку        

колективу. Крім того, існує можливість створення корпоративних       

фотоальбомів, ділитися закладками і навіть створити власну корпоративну        

енциклопедію Wiki. 

3) Управління документами. Можливість працювати з документами       

безпосередньо в корпоративному порталі, не звертаючись при цьому до         

сторонніх додатків - це те, чого так не вистачає більшості систем для            

спільного управління проєктами (в Microsoft Project дана функція є не у всіх            

пакетах). Teamlab дозволяє створювати, редагувати, зберігати і обмінюватися        

документами: текстовими файлами, електронними таблицями, презентаціями      

та PDF. Це можливо завдяки вбудованому онлайн редактору Teamlab, що          

володіє всіма базовими інструментами для роботи з документами в режимі          

реального часу. Програма користується в Україні великою популярністю у         

представників дрібного і середнього бізнесу, так як є безкоштовною і при           

цьому поєднує в собі всі необхідні функції [37]. 

OpenProj 

OpenProj - безкоштовний аналог Microsoft Project для Mac OS.         

Програма включає всі необхідні функції: діаграма Гантта, мережевий трафік,         

розподіл ресурсів, звіти, крім того підтримує імпорт / експорт документів          

Microsoft Project. Програма існує в двох варіаціях: платна, для спільного          

користування та безкоштовна, а саме OpenProj де є використання продукту          

тільки на своєму персональному комп'ютері. 

Програма мало в чому поступається своїм аналогам: схожий        

функціонал, максимально простий інтерфейс, безліч вкладок з розгортається        

списком, яскравий дизайн. Також програма має в собі функцію управління          

ресурсами, чим не можуть похвалитися деякі її конкуренти. 

Але не дивлячись на всі її переваги, істотним мінусом залишається          

відсутність технічної підтримки, яку мають платні програми, а також         



38 
 
мінімальна кількість навчальних посібників. Все-таки програма недостатньо       

хороша, щоб перевершити платний аналог [40]. 

Підсумовуючи необхідно сказати, що сучасні технології управління       

проєктами в даний момент не обмежуються 5-6 програмами. Їх сотні. Однак           

деякі з них знаходяться тільки на стадії розвитку (TeamLab), інші сильно           

застаріли і втратили свою нішу на ринку (Time Line, CASuperProject). У           

зв'язку з цим монополістом в даній галузі є компанія Microsoft і її програма             

Microsoft Project, що зовсім не дивно. Компанія давно знаходиться на ринку,           

її програма відмінно працює на її ж власній операційній системі Microsoft           

Windows і синхронізується з основним пакетом програм будь-якого        

користувача Windows - Word, Excel і ін. При цьому програма має набагато            

ширший функціонал, ніж у конкурентів, і, що важливо, постійну технічну          

підтримку. Microsoft Project намагається догодити і великих міжнародних        

корпорацій, і дрібним підприємствам, випускаючи різні пакети програми від         

110 грн до 30000 грн. 

Однак у цієї програми є і суттєві мінуси, такі як, наприклад,           

ненадійність роботи великих пакетів програми або не підтримка програми на          

Mac OS, Linux і інших операційних системах, крім Windows. 

Таким чином, вибір правильної методології управління проєктами       

важливий, оскільки він визначає, як команда працюватиме над проєктом.         

Система управління проєктами передбачає структури, які можуть призвести        

до успіху або провалу проєкту. Тому, вирішуючи, яку методологію         

управління проєктом застосувати до проєкту, необхідно враховувати       

простоту або складність проєкту, клієнта, наявні ресурси та обмеження         

проєкту (включаючи зміни та ризик), часові рамки, інструменти та персонал. 

Зрештою, методологію слід вибирати, виходячи з її здатності надати         

максимально можливу цінність для клієнта, принаймні впливаючи на тих, хто          

її забезпечує, наскільки вона узгоджується з організаційними цілями та         

цінностями, обмеженнями, з якими стикається команда, пов'язаними       

ризиками, розміром проєкту, вартістю та , звичайно, складність конструкції.         
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Універсальної методології не існує, є такі, які підходять для конкретного          

проєкту. Їх також можна комбінувати та модифікувати відповідно до вимог          

команди, замовника та проєкту. 

Таким чином, проаналізувавши роль та місце сучасних технологій в         

управлінні проектами на підприємстві біло з’ясовано, що вибір правильної         

методології управління проєктами важливий, оскільки він визначає, як        

команда працюватиме над проєктом. Підсумовуючи необхідно сказати, що        

сучасні технології управління проєктами в даний момент не обмежуються 5-6          

програмами. Їх сотні. Однак деякі з них знаходяться тільки на стадії розвитку            

(TeamLab), інші сильно застаріли і втратили свою нішу на ринку (Time Line,            

CASuperProject).  

 
Висновок до 1 розділу 

Аналіз наукової літератури дозволив виявити, що основою управління        

проєктами є управління цілями організації, що дозволяє компанії успішно         

конкурувати, швидко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни та економити          

час та гроші. Постійна увага керівника проєкту приділяється трьом аспектам:          

часу, бюджету та якості роботи. Тріада проєкту - (час, бюджет і зміст роботи,             

акцент на якості деяких джерел) є основними обмеженнями для проєкту. 

П’ять фаз представляють типовий життєвий цикл добре виконаного        

проєкту. На перших трьох етапах здійснюється початкова розробка, проєкт         

створюється на папері, а на четвертій і п'ятій фази проєкт здійснюється           

фізично. Рішення продовжувати реалізацію проєкту потрібно в кінці кожної з          

перших трьох фаз, а дозвіл на виготовлення та завершення - до початку            

кожної з останніх двох фаз. Усі ці етапи є своєрідним міні-проєктом з            

відповідними цілями, обмеженнями та управлінським підходом. Успішне       

завершення кожного етапу є своєрідною віхою в проєкті, етапом у його           

реалізації. 

Таким чином, проаналізувавши роль та місце сучасних технологій в         

управлінні проектами на підприємстві біло з’ясовано, що вибір правильної         
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методології управління проєктами важливий, оскільки він визначає, як        

команда працюватиме над проєктом. Підсумовуючи необхідно сказати, що        

сучасні технології управління проєктами в даний момент не обмежуються 5-6          

програмами. Їх сотні. Однак деякі з них знаходяться тільки на стадії розвитку            

(TeamLab), інші сильно застаріли і втратили свою нішу на ринку (Time Line,            

CASuperProject).  

Методологію слід вибирати, виходячи з її здатності надати        

максимально можливу цінність для клієнта, принаймні впливаючи на тих, хто          

її забезпечує, наскільки вона узгоджується з організаційними цілями та         

цінностями, обмеженнями, з якими стикається команда, пов'язаними       

ризиками, розміром проєкту, вартістю та , звичайно, складність конструкції.         

Універсальної методології не існує, є такі, які підходять для конкретного          

проєкту. Їх також можна комбінувати та модифікувати відповідно до вимог          

команди, замовника та проєкту.  

Таким чином, проведене теоретичне дослідження використання      

сучасних технології в управлінні проєктами доводить, що «гнучкі        

методології» сьогодні є найбільш ефективними в управлінні проєктами на         

підприємствах, що дозволяє більш ефективно управляти організацією в        

цілому. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ НА ПРИКЛАДI ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

2.1. Загальна характеристика ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

Onyx-Systems, центр з розробки, просування та підтримки       

інтернет-проєктів у Кропивницькому. Історія Onix бере свій початок у 2000          

році, коли троє ентузіастів технологій, Роман Серебряков, Едуард Приходкін         

та Дмитро Дурач, придумали створити власну компанію, яка пропонуватиме         

найякісніші послуги веб-розробки. Це був час, коли бізнес-процеси в Україні          

переживали значне зростання, але ІТ-досвіду в галузі передових технологій         

бракувало. Всі троє розуміли, як технологія може краще вирішити щоденні          

бізнес-завдання. 

На основі чого й було створено компанію Onix-Systems, з команди          

талановитих розробників, які прагнули стати експертами з новітніх        

технологій. Це виявляється у фокусі уваги на освіті та приділенні особливої           

уваги новим технологіям, що сприяють зростанню компанії в Інтернеті та          

розробці мобільних додатків; це ще більше посилюється, запрошуючи людей,         

однодумців, приєднатися до інноваційної команди, яка виграє від вивчення         

нових навичок. 

З початку заснування команда складалася з 8 осіб – офісний простір 80            

м² 2002 р й 200+ учасників – 6 офісних поверхів на 2020 р. 

Протягом перших двох років у Онікса було 8 чоловік, що працювали в            

невеликій орендованій квартирі. Дана передова компанія з розробки        

веб-додатків і мобільних додатків в даний час налічує понад 200          

співробітників і швидко росте. 

Ключовим інгредієнтом в досягненні успіху Onix завжди була побудова         

чесних і прозорих відносин з клієнтами і постійна підтримка постійно          

мінливих індивідуальних потреб клієнтів. Onix бере на себе консультативну         

роль, яка не обмежує гнучкість під час проєкту і дає уявлення про потенційні             
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проблеми, коли клієнт робить вибір щодо обраної технології або дисплеїв          

UX. 

Виконавча команда спрямовує Onix, приділяючи особливу увагу       

забезпеченню високої якості обслуговування клієнтів і постійно навчаючи        

членів команди забезпечувати якісне програмування з використанням вже        

існуючих і нових технологій. 

Onix надає індивідуальні послуги з розробки для клієнтів з більш ніж           

13 країн світу. Послуги графічного дизайну, веб-розробка та мобільна         

розробка стали міцною основою для професійного зростання компанії. 

Після більш ніж 16 років успішного надання послуг з розробки          

програмного забезпечення на замовлення, оволоділи високими стандартами       

обслуговування клієнтів і знають, що індивідуальне рішення є основною         

вимогою, яка може привести проєкт до успішного запуску. Спеціалісти         

компанії встановили чітко визначений цикл розробки програмного       

забезпечення, який забезпечує якість продукції, допомагає укластися в        

терміни і дотримуватися обмежень бюджету клієнта. 

Ґрунтуючись на накопиченому успішному досвіді і зусиллях з        

розбудови команди кваліфікованих фахівців, було розширено спектр послуг з         

розробки програмного забезпечення, представивши підрозділи Unity3D, IoT і        

VR в Onix. 

В даний час Onix надає широкий спектр послуг з розробки, які           

включають як добре відомі технології, так і постійно з'являються передові          

технології. В компанії є необхідний досвід в цих областях, і тримає їх у             

фокусі, оскільки вони постійно вчаться їх використовувати. 

Команди розробників і дизайнерів Onix складаються з       

експертів-ентузіастів, рівень кваліфікації яких дозволяє виконувати більше       

500 проєктів щороку. 

Onix піклується про своїх командах розробників, заохочуючи       

регулярне саморозвиток і навчання, щоб йти в ногу з новітніми технологіями,           
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підвищувати продуктивність і творчий потенціал, а також підтримувати        

стандарти якості продукції на найвищому рівні. 

Onix ніколи не перестає рости і розвивати досвід команди,         

допомагаючи їм пройти шлях від молодшого до технічного керівника і          

старшого розробника, оскільки вони постійно набувають зростаючий набір        

навичок програмування. Обладнані новітніми технологічними     

інструментами, наші розробники програмного забезпечення створюють      

настроюються веб-сайти і мобільні додатки, що відображають сучасні        

тенденції в призначеному для користувача досвід, адаптивному дизайні і         

функціях. 

Компанія компетентно створює рішення для всіх типів веб-і мобільних         

проєктів, включаючи електронну комерцію, соціальні мережі, платформи       

автоматизації бізнесу, освіту, фінанси, ЗМІ та розваги, подорожі та гри для           

мобільних додатків. Після запуску компанія надає технічну допомогу і з          

готовністю реагує на будь-які зміни та оновлення для підвищення         

продуктивності веб-сайту або мобільного додатку. 

Виконавча команда спрямовує Onix, приділяючи особливу увагу       

постійній якості обслуговування клієнтів і постійно навчаючи членів        

команди забезпечувати якісне програмування з використанням встановлених       

і нових технологій. Спеціалісти компанії вірять в свою участь в світовому           

бізнес-співтоваристві і сподіваються на співпрацю з багатьма фірмами. 

Onix-Systems є приватною компанією і пишається тим, що стабільна         

прибутковість дозволила їм придбати головний офіс, побудувати центр        

безперервного навчання і сучасні об'єкти, які можна з комфортом розширити          

на 100 розробників. 

Onix-Systems сформувала клієнтські відносини з Alternative Spaces в        

2008 році. З тих пір команда Onix створила інтегровану бізнес-платформу          

корпоративного рівня під назвою ROI Genius. Програмні засоби звітності         

Onix для соціальних мереж, маркетингу і реклами; Модулі лідогенерації і          
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управління лідами, модулі бюджетування, рішення для управління запасами і         

електронною комерцією, а також складна аналітична звітність. 

Alternative Spaces - торговий партнер в США. Компанія прагне глибоко          

зрозуміти процеси і потреби компанії і встановити тісні відносини. Onix в           

Україні, щоб забезпечити швидку і точну доставку робочого продукту. 

Альтернативні простору знаходяться в приватній власності.  

Мета Onix-Systems - залишатися в авангарді новітніх технологій і         

забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів. Співробітники     

Onix-Systems розробили бізнес-протоколи і платформи для великих       

компаній, що займаються нерухомістю, фінансових установ, а також відділів         

продажів і маркетингу як усередині країни, так і за кордоном. 

Альтернативні простору сформували стандартизовані протоколи з      

Onix, і вони стали їх офіційними представниками на ринку США. Зараз           

команда Onix / Alternative Spaces працює з англомовними компаніями з          

усього світу. 

Компанія Alternative Spaces розташована в районі затоки       

Сан-Франциско і забезпечує клієнтам Onix щоденний доступ до        

професіоналів з США, які можуть дати послідовні відповіді на їхні запитання           

і допомогти, що в кінцевому підсумку задовольнить їх потреби в          

ефективному спілкуванні з програмістами Onix. 

З того моменту, як Onix створив веб-сайт компанії, вони обслуговували          

клієнтів по всьому світу. За минулі роки були встановлені довгострокові          

партнерські відносини з багатьма клієнтами в Європі, Азії, США, Південній          

Америці та на Близькому Сході, довіру і тісні робочі відносини з якими            

зберігаються і сьогодні. 

Основні переваги компанії для працівників: 

Кар’єрне зростання. Будь-який сертифікований працівник компанії,      

може, розпочавши свою роботу з посади молодшого спеціаліста, отримати         

підвищення за запитом. 
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Англійська мова. Переважна більшість клієнтів Onix-Systems      

англомовні, тож для продуктивної співпраці та ефективного спілкування з         

ними вкрай необхідно добре володіти англійською мовою. 

Конференції. Кожен працівник у компанії має право отримати        

компенсацію для відвідування профільних конференцій (JS FEST, LvivIT        

Arena, Kyiv Project Management Day та ін.) 

Вільний графік. Співробітники можуть скоригувати восьмигодинний      

графік роботи в офісі відповідно до власного робочого ритму та відповідно           

до своїх побажань. 

Ароматна кава. Для того, щоб принести додатковий комфорт в офіс,          

облаштовані декілька кухонь, що дозволяють в будь-який час приготувати         

чашку кави або чаю та скуштувати печива чи інших смаколиків. 

Сучасний офіс. Компанія облаштувала декілька просторих сучасних       

офісів. Також відділ кадрів організовує зручне особисте робоче місце для          

кожного працівника, щоб забезпечити гідні умови праці. 

 

2.2. Аналіз планових і фактичних показників діяльності ТОВ 

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

На здатність підприємства ТОВ «Онікс-Системз» адаптуватися до змін        

у зовнішньому середовищі впливає спосіб організації підприємства, побудова        

структури управління. Організаційна структура підприємства ТОВ      

«Онікс-Системз» - це сукупність взаємозв’язків (структурних підрозділів) та        

взаємозв’язків між ними. 

На вибір організаційної структури ТОВ "Онікс-Системз" влинули такі        

чинники, як: 

 - організаційно-правова форма підприємства; 

 - сфера діяльності (вид послуг, їх назви та обсяг) 

 - масштаб підприємства (обсяг послуг, кількість працівників); 
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- ринки, на які підприємство виходить у процесі своєї господарської           

діяльності; 

 - використовувані технології; 

 - потік інформації всередині та за межами компанії; 

 - ступінь відносної доступності ресурсів тощо. 

Тут важливу роль відіграє структура організації, через яку і через яку           

відбувається ця взаємодія. Структура компанії ТОВ "Онікс-Системи" - це         

склад і пропорції внутрішніх зв'язків і відділів. Беручи до уваги обсяг           

діяльності, який полягає у наданні інтегрованих послуг ІТ-аутсорсингу,        

організаційна структура ТОВ «ONIX-SYSTEMS» наведено на рис.2.1.  

 

 

 
  

Рис. 2.1. Організаційна структура управління основного офісу ТОВ 

«ОНІКС-СИСТЕМЗ»  
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Аналіз показав, що ТОВ «Онікс-Системз» організовано згідно з        

функціональною схемою управління. Структура функціонального управління      

характеризується формуванням різних структурних відділів або підрозділів.       

Кожен такий відділ має свої обов'язки. Також для кожного такого підрозділу           

є чітко визначені і конкретні завдання. 

У цій структурі будь-який орган управління, як і підрядник, має свою           

спеціалізацію на виконанні конкретних функцій або видів організаційної        

діяльності. 

Також створюється апарат спеціалістів, які відповідають лише за        

певний напрямок роботи. 

Структура функціонального управління ТОВ «Онікс-Системз»     

базується на принципі повного управління: виконання директив та інструкцій         

функціонального органу в рамках його компетенції є обов’язковим для філій. 

Переваги структури управління ТОВ «Онікс-Системи»: 

- висока компетентність працівників, що відповідають за виконання         

своїх чітко визначених функцій та є експертами у своїй галузі; 

- спеціалізація кожного з підрозділів на виконанні конкретних видів          

управлінської діяльності, усунення дублювання, виконання управлінських      

завдань для окремих підрозділів. 

Багато факторів впливають на здоров'я та ефективність господарської        

діяльності ТОВ «Онікс-Системз». Більше того, всі фактори впливу можна         

розділити на дві категорії: зовнішній та внутрішній вплив. Завдання         

управління послугами полягає у виявленні взаємозв'язку важливості таких        

факторів та створення стратегічного плану по розвитку та розширенню у          

сегменті  інформаційних послуг. 

Для врегулювання проблем подальшого розвитку необхідно оцінити       

чинники, що впливають на діяльність ТОВ «Онікс-Системз», та провести         

SWOT-аналіз. Щоб проаналізувати вплив критичних чинників на       

гарантування стратегічного розвитку ТОВ «Онікс-Системз» побудована      

SWOT-таблиця представлена в таблиці 2.1. 
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За допомогою SWOT-аналіза встановлено, що найбільш вагомими       

перспективами для успішного зростання і досягнення стратегічних цілей        

ТОВ «Онікс-Системз» є зростання попиту платоспроможних клієнтів,       

послаблення податкових зобов’язань, участь нашої країни в міждержавних        

політичних та економічних відносинах та державна допомога в розвитку         

ІТ-сфери, оскільки це дозволить компанії розширити сферу своїх послуг.         

Ймовірність таких перспектив є досить великою. З іншого боку зменшення          

попиту клієнтів та збільшення податкового тиску ймовірно матимуть        

негативний вплив на діяльність ТОВ «Онікс-системз». Вагомий вплив також         

має політична ситуація в країні та економічні чинники, так як вони здатні            

змінити ситуацію на ринку та в свою чергу вразити мінливу економічну           

сферу. Це у свою чергу призведе до зменшення рівня прибутків та загального            

спаду фінансових показників та пошкодить виконанню стратегічних планів і         

подальшому розвитку. Негативний вплив таких чинників практично       

неможливо передбачити та порахувати незалежно від країни в якій         

розташована компанія. Лише великі корпорації, такі як Google, можливо         

уникнуть таких наслідків за рахунок величезних оборотів та розташування         

своїх юридичних представників та робочих команд по різних країнах. Хоча          

як показала ситуація з глобальною пандемією на початку 2020 року, жодна           

країна, федерація, об’єднання, компанія чи корпорація не застрахована від         

непередбачуваних наслідків змін і світовій економіці. 
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Таблиця 2.1  

Аналіз вагомості чинників щодо гарантування виконання стратегічного 

плану зростання ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» використовуючи метод 

SWOT-аналіза 
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Продовження таблиці 2.1 

 

Мінливість та вразливість відносин на ринку спонукає учасників        

бізнесу належно аналізувати економічну інформацію та приймати       

обґрунтовані рішення стосовно планових інвестицій. Отже, економічні       

характеристики підприємства, що базуються на аналізі фінансової ситуації на         

підприємстві, вважаються одним із основних інструментів визначення       

конкурентоспроможності Onyx-SYSTEMS. Перш за все, необхідно      

розрахувати основні економічні показники діяльності ТОВ «Онікс-Системи»       

згідно з таблицею. 2.2.  
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Таблиця 2.2  

Головні фінансові показники діяльності ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

Розгляд показників виявив, що ТОВ «Онікс-Системз» є рентабельним        

підприємством, адже інформація про доходи від реалізації продукції та         

чистий прибуток перевищує витрати. А саме у 2017 році чистий дохід,           

отриманий шляхом надання інформаційних послуг, склав 40 912 тис. грн, що           

є свідченням правильної стратегії розвитку. Більш того у 2019 році відбулося           

збільшення доходів на 29212 тисяч гривень, тобто ріст склав 71,40% у           

порівнянні з 2017 роком, що становило 70 125 тис. гривень. У свою чергу             

чистий прибуток є чималим, і його збільшення у 2017-2019 рр слід оцінювати            

позитивно. Тобто у 2017 році це було 3 404 000 грн, а вже в 2019 році цей                 

показник становив 7676 тис. тобто 125,50% від рівня 2017 року. Зростає і            

співвідношення середньорічної вартості основних та оборотних активів.       

Якщо у 2017 р. Ці коефіцієнти склали 12 528 та 4936 тис., то у 2019 р. їх                 

величина зросла і становила 17 488 та 8 764 тис. Відповідно. (Відбулося            

зростання відповідно на 39,59 та 77,55%). Рентабельність активів, саме той          
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показник, що відображає чи ефективна стратегія управління основними        

фондами, є досить великою і позитивною. Як показав аналіз, у 2019 році його             

вартість становить 6,96 грн., тобто 1,48 балів більше рівня 2017 року, згідно з             

детальним розглядом. Негативною зміною є сукупне зменшення       

ефективності управління оборотними активами, про що свідчать дані про         

коефіцієнт оборотності оборотних активів. Якщо в 2017 році це було 7,29           

обороту, то в 2019 році відбулося зменшення товарообороту на 19,75%. Слід           

зазначити, що ТОВ «Онікс-Системи» є прибутковим, однак у 2018 році          

наявним було зменшення прибутковості на відміну від 2017 року. 

Показники, наведені в таблиці, можуть бути використані для аудиту та          

оцінки активів та пасивів ТОВ «Онікс-Системз» на основі фінансової         

звітності. 2.3. 

Таблиця 2.3  

Оцінка майнового стану ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 
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Аналіз показав, що загальна вартість активів (активів) компанії зросла         

на 11 220 тис. у 2019 році. Порівняно з 2017 роком. Вартість основних фондів              

у 2019 році зросла на 4844 тис., а оборотних активів на 6 376 тис. 

Оборотний капітал (чистий оборотний капітал), тобто власні оборотні        

активи, що визначається як різниця між оборотними активами підприємства         

та його короткостроковими зобов'язаннями, склав у 2019 році 8 592 тис. грн.,            

тобто на 4 904 тис. грн. Більше, ніж рівень 2017 року. слід зазначити, що              

компанія є платоспроможною. Коефіцієнт довіри до дебіторської       

заборгованості, вартість якого у всіх звітних періодах є більш критичною,          

також свідчить про довіру компанії. 

Аналіз фінансового стану та стабільності ТОВ «Онікс-Системз» буде        

проведено з використанням інформації, що міститься у фінансовій звітності         

підприємства (табл. 2.4). Як видно з таблиці 2.4., ТОВ «Онікс-Системз» має           

значну фінансову стабільність. Про це свідчать основні показники фінансової         

стійкості компанії.  

Таблиця 2.4 

Оцінка фінансової стійкості ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономність, концентрація     

власного капіталу), що являє собою відношення суми власного капіталу до          
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загальної суми баланса та означає частку власності в загальній вартості          

активів, авансованих в її операціях, має значення вище критичного значення          

в 2017-2019 рр. І має значення постійне. 

Маневреність оборотних коштів характеризується часткою запасів      

(матеріальних оборотних активів) у їх загальній вартості, отже вона         

вираховується відношенням їх вартості до суми оборотних коштів. Отже у          

2017 році цей показник становив 1,05, а в 2019 році він зменшився на 0,33              

пункту і становить 0,72. Коефіцієнт фінансової залежності знаходиться в         

межах стандартного значення (<2,0), тобто частка позикових коштів у         

фінансуванні підприємства є невеликою. 

Також вагомим показником, що визначає фінансову стійкість ТОВ        

«Онікс-Системз», є коефіцієнт фінансової стійкості, що надає характеристику        

для співвідношення власних та позикових коштів і розраховується шляхом         

ділення власного капіталу на залучений капітал. Таким чином, для компанії          

більш стабільним фінансове становище було в період з січня по грудень 2017            

року, адже коефіцієнт становив 9,16 при звичному значенні > 1,0. У цілому            

маємо зазначити покращення у 2017-2019 роках фінансової стійкості        

компанії майже за всіма показниками. 

Аналіз прибутковості компанії дозволяє визначити ефективність      

інвестицій на підприємстві та раціональність їх використання в ТОВ         

"Онікс-Системз". Детальний розгляд рівня прибутковості та ефективності       

сформованих фінансових результатів підприємницької діяльності     

"Онікс-Системз" представлений в таблиці. 2.5. 

З таблиці видно, що ТОВ «Онікс-Системз» є прибутковим. Валова         

рентабельність є основним показником, який характеризує валовий прибуток.        

Саме згідно цього показника можна визначити рівень, на якому компанія          

збільшить свій операційний прибуток за рахунок зменшення       

адміністративних витрат та продажів.  
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Таблиця 2.5  

Оцінка рентабельності та прибутковості комерційної діяльності ТОВ 

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

Як бачимо, у 2019 році валова рентабельність становила 44,57%, що на           

1,55 пункту більше, ніж у 2017 році. Коефіцієнти прибутковості звичайних          

господарських операцій мають велике значення, що доводить високу        

ефективність роботи підприємства та його рентабельність. 

Отже загальна економічна прибутковість визначає ефективність ділової       

діяльності через отриманий прибуток та активи, що сприяли фінансовому         

результату. У 2017 році цей коефіцієнт становив 31,33%, а в 2019 році            

відбулося певне зростання до 39,175%, тобто на 7,82 пункту. 

Важливі показники, що співвідносять витрати та доходи компанії, це         

норми прибутку та відшкодування витрат. Також коефіцієнт покриття        
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вираховується як відношення витрат компанії, що складають вартість послуг,         

що надаються, до обсягу продажів, отриманих компанією, і показує, скільки          

компанія витрачає, щоб отримати одну гривню від послуг. Відношення         

чистого доходу до витрат характеризується нормою рентабельності витрат        

підприємства. Як наслідок, коефіцієнт покриття виробничих витрат у 2017         

році становив 0,70; у 2018 році - 0,77; у 2019 р. - 0,69. Коефіцієнти покриття               

операційних витрат стабільні в 2017-2019 роках і коливаються між 0,85-0,94          

відповідно до наданих даних. 

Отже, результати аналізу основних показників прибутковості ТОВ       

«Онікс-Системс» показують, що компанія є ефективною і покриває власні         

витрати за рахунок власних доходів, що обертається збільшенням чистого         

прибутку. Результат розгляду та аналізування фінансового стану компанії        

показали, що ТОВ «Онікс-Системи» має надзвичайно стабільну ситуацію        

щодо відношення власного капіталу до короткострокових зобов’язань.       

Майже всі розраховані показники перевищують критичне значення. 

 

2.3. Опис динаміки змін ефективності функціонування ТОВ 

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

ТОВ «Онікс-Системз» активно розгортається на міжнародному ринку і        

прагне надавати послуги споживачам у всіх географічних регіонах        

міжнародних служб аутсорсингу. Відповідно, ТОВ «Онікс-Системз» обрало       

стратегію географічного розширення на міжнародному рівні і одночасно        

розробило організаційну структуру управління на міжнародному рівні. Зміни        

в організаційній структурі, зумовлені географічним розширенням,      

спрямовані на досягнення ефективного управління незалежними філіями       

ТОВ «Онікс-Системс» у різних країнах / регіонах. 

Одним з основних етапів цього розвитку є визначення функцій, які          

координуються лище централізовано на рівні головного офісу       

(штаб-квартири) ТОВ «Онікс-Системз». 
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Найважливішою функцією міжнародної штаб-квартири ТОВ     

«Онікс-Системз» є управління грошовими потоками, яке дозволяє       

використовувати переваги законодавства країни для мінімізації податків,       

захисту від валютного ризику та доступу до унікальних або дешевих          

трудових ресурсів. ТОВ "Онікс-Системс" координує через свою       

штаб-квартиру науково-дослідні роботи, що вимагає великих фінансових       

витрат. Наслідки цих робіт у майбутньому можуть використовуватись для         

розширення міжнародних відносин та виходу на ринки з новими послугами у           

сфері ІТ. 

Є основних пункти які допомагаю визначитись з функціями філій в          

різних географічних регіонах, а саме: по-перше, це види міжнародних         

відносин, на основі яких вони повинні керуватись, і, по-друге, наявність          

потреби у координаційних роботах регіональних офісів з підрозділами        

компанії в інших країнах. 

Істотний вплив на регіональних філій ТОВ «Онікс-Системз» також        

спричиняють особливості ринку та певні завдання, з котрими зіштовхується         

компанія на певному внутрішньому ринку. Нормативні стандарти й традиції         

країни перебування водночас визначають функції регіонального офісу ТОВ        

«Онікс-Системс». 

Таким чином, існуюча структура характеризується поєднанням      

централізованого стратегічного планування на вищих рівнях управління та        

децентралізованої діяльності офісів, на рівні яких відбувається оперативне        

управління і які відповідають за прибуток. У зв’язку з передачею          

відповідальності за прибуток на рівень філій їх почали розглядати як «центри           

прибутку», активно використовуючи надану їм свободу для підвищення        

ефективності міжнародних операцій ТОВ «Онікс-Системз». 

Основою системи управління надання міжнародних ІТ-послуг є       

внутрішня система комунікацій управління. Структура ТОВ «Онікс-Системз»       

є незмінною, усі працівники рівні та добровільно згруповані відповідно до їх           

інтересів. Ці проєкти виживуть і залучать більше працівників. 
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У ТОВ «Онікс-Системз» кожен працівник сам вирішує, над яким         

проєктом йому слід працювати. Розробники починають свої проєкти та         

змагаються між собою, заманюючи колег на свій сайт. 

Кожен працівник може об’єктивно розглянути, до якого проєкту        

долучитися. Керівництво компанії повністю довіряє своїм працівникам у        

відборі проєктів та принципу невтручання в даному процесі. При цьому          

доходи кожного з них залежать від успіху компанії, а значна частина           

прибутку від міжнародної діяльності ТОВ «Онікс-Системз» спрямовується на        

зарплату працівникам. 

Прибуток, котрий є одним з основних фінансових показників та         

результатом міжнародних продажів ІТ-послуг ТОВ «Онікс-Системз»,      

забезпечує потребу в коштах не тільки самої компанії, але й країни в цілому.             

Виходячи з цього для успішної роботи підприємства, фінансовий відділ в          

ринкових умовах повинен здійснювати планування доходів. Використовуючи       

дані фінансової звітності компанії, ми проаналізуємо доходи в контексті         

видів міжнародних операцій ТОВ «Онікс-Системз» (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Динаміка доходів від здійснення міжнародних операцій  

ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» , тис.грн.  

 

З аналізу проведеного у таблиці ми бачимо, що основними напрямами          

міжнародної діяльності підприємства ТОВ «Онікс-Системс» є      
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обслуговування клієнтів міжнаціонального бізнесу. У 2019 році компанія        

загалом (від виконання всіх видів робіт) отримала 49104 тис.грн., що на           

27456 тис.грн. або на 127% більше, ніж у 2017 році. 

Дохід від міжнародних операцій це показником, що дає можливість         

провести оцінку ефективності господарської діяльності ТОВ      

«Онікс-Системс» на міжнародному ринку послуг у сфері ІТ. Аналіз обсягу          

чистого прибутку від міжнародних операцій представлений в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Динаміка прибутку здійснення міжнародних операцій 

ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» , тис.грн. 

 

Аналіз показав, що підприємство ТОВ «Онікс-Системс» змогло       

отримати прибуток від міжнародних операцій у сумі 7676 тис.грн. в 2019           

році, а отже на 4272 тисячі або на 125,50% більше, ніж в 2017 році. 

Найбільш прибутковою є міжнародна діяльність у сфері       

обслуговування міжнародних бізнес-клієнтів - 3 336 тис., а найменш         

вигідною - бухгалтерські послуги для міжнародних бізнес-клієнтів - 1 056          

тис. 

Аналіз рентабельності компанії дозволяє визначити ефективність      

міжнародної діяльності за видами аутсорсингових послуг (таблиця 2.8). 
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Таблиця 2.8  

Динаміка рентабельності здійснення міжнародних операцій ТОВ 

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» , тис.грн. 

 

Джерело: https://onix-systems.com/ 

Аналіз показав, що найвигіднішими для компанії у 2019 стали         

бухгалтерські послуги для міжнародних бізнес клієнтів динаміка       

рентабельності склала майже 27%, на другому місці з показником майже 23%           

були послуги віртуального асистента для міжнародних бізнес-клієнтів 

Водночас на майже 5% знизилась ефективність надання послуг        

маркетингової підтримки міжнародним бізнес-клієнтам Загалом,     

міжнародний бізнес ТОВ «Онікс-Системс» є прибутковим із загальним        

зростанням на 2,63 тис.грн. в 2019 році, що становить 10,95%. 

Організація інформаційного забезпечення системи для керування      

наданням послуг є особливо варливою ланкою в управлінні міжнародними         

операціями компанії. Вона полягає зборі, акумулюванні та обробці        

інформації котра необхідна для прийняття виважених управлінських рішень        

та для ефективної їх реалізації. Усі прийняті рішення потребують обробки          

величезного масиву інформації; компетенції керівника залежать у більшій        

мірі від стеку наявної та достовірної інформації з приводу ситуації, котра           

швидко змінюється, та вміння нею користуватися. 

ТОВ «Онікс-Системи» збирає та зберігає інформацію про міжнародні        

проєкти, що виконуються цією компанією, у комп’ютерній формі; про         

замовників, ринок тощо. У таких базах даних можна записати будь-які          
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інформаційні табло, і за аналогією бази даних можна вважати електронними          

бібліотеками. Такі електронні бібліотеки пропонують абсолютно нові       

інформаційні можливості: можливість відбору фактів та фрагментів тексту, а         

не цілих книг (журналів). 

Важливим джерелом інформації ТОВ «Онікс-Системз» є офіційний       

веб-сайт, який слід вважати важливим елементом комунікації з        

міжнародними замовниками. 

Веб-сайт ТОВ «Онікс-Системз» містить всю інформацію про виконані        

міжнародні проєкти, інформаційну продукцію підприємства, умови надання       

послуг. У той же час потенціальний клієнт при необхідності може зробити           

замовлення послуг безпосередньо на веб-сайті, це в значній мірі спрощує          

процес прийому замовлення та обробки інформації фахівцями. 

Тож зробимо висновок, що міжнародна система управління діяльністю        

компанії є досить ефективною. Ця система базується на розробленій моделі          

управління маркетингом продажу аутсорсингових послуг. 

 

2.4. Використання сучасних технологій в управлінні проєктами ТОВ 

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

Модель послуг ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» по розробці повністю       

прозора і ефективна. Вони збільшили команду з 8 до більш ніж 100. Щоб             

тримати процеси розробки в командах під контролем, а також забезпечувати          

задоволеність клієнтів, вони використовують як гнучкий, так і каскадний         

підхід (при необхідності). 

У разі каскадної методології замовники визначають вимоги до свого         

проєкту на початку процесу розробки. В результаті терміни і бюджет проєкту           

також визначаються на старті. Замовник отримує програмне забезпечення,        

створене відповідно до раніше обговорених вимог і баченням розвитку         

клієнта. 
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Гнучкий підхід є більш лояльним і дозволяє спеціалістам фірми, як          

клієнтові, безпосередньо і постійно брати участь в циклі розробки,         

отримувати відгуки від команди-замовника після кожного спринту, вносити        

зміни до вимог або додавати нові функції на будь-якому етапі процесу           

розробки, а також ефективно і швидко обробляти такі зміни. В результаті           

клієнт створює тісну співпрацю з командою і краще розумієте кожен етап           

розробки. 

Розробники програмного забезпечення Onix - це добре навчені і         

обдаровані професіонали, які накопичили багаторічний досвід і знання. Вони         

вірять в три ключових інгредієнта, які допомагають завершити процес         

розробки: 

1. Створення ефективних команд 

Вони вважають технологічну експертизу своїм головним пріоритетом,       

тому що тільки фахівці можуть виконувати складні завдання і своєчасно          

приносити кінцевий результат. Тому цикл розробки Onix включає в себе як           

новітні технології, так і ефективні методи впровадження. Крім того, їх          

проєкти завжди контролюються навченими менеджерами, які підтримують       

зв'язок з клієнтами і стежать за тим, щоб наше бачення і розвиток відповідали             

ідеї замовника. 

2. Поєднання гнучкості і досвіду 

Команда професійно перетворює неструктуровані ідеї в прості для        

розуміння документи технічного опису, розробляє робочі прототипи для        

детальної візуалізації концепції і шукає кращі технологічні стратегії і         

рішення. Їх мета - зробити весь процес розробки гладким і всеосяжним для            

всіх залучених сторін. 

3. Забезпечення розумного співробітництва 

Як постачальник послуг, вони гарантують високу продуктивність для        

своїх команд, нестандартні програмні рішення і увагу до всіх деталей. Всі           

проєкти проходять ретельну оцінку, розробку специфікацій, реалізацію       

відповідно до потреб бізнесу замовника, а також підтримку і оновлення коду. 
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Висновок до 2 розділу 

 

Аналіз показав, що ТОВ «Онікс-Системз» побудовано за       

функціональною схемою управління. Структура функціонального управління      

характеризується формуванням структурних підрозділів, кожен з яких має        

свої чітко визначені, конкретні завдання та обов'язки. 

У цій структурі кожен орган управління, як і підрядник, спеціалізується          

на виконанні певних видів управлінської діяльності (функцій). 

Створюється апарат спеціалістів, які відповідають лише за певний        

напрямок роботи. 

Структура функціонального управління ТОВ «Онікс-Системз»     

базується на принципі повного управління: виконання вказівок       

функціонального органу в межах його компетенції є обов’язковим для філій. 

Щоб тримати процеси розробки в командах під контролем, а також          

забезпечувати задоволеність клієнтів, вони використовують як гнучкий, так і         

каскадний підхід (при необхідності). 

У разі каскадної методології замовники визначають вимоги до свого         

проєкту на початку процесу розробки. В результаті терміни і бюджет проєкту           

також визначаються на старті. Замовник отримує програмне забезпечення,        

створене відповідно до раніше обговорених вимог і баченням розвитку         

клієнта. 
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ І ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 
 

3.1. Шляхи оптимізації розвитку та діяльності ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

Розвиток міжнародної діяльності ONIX-SYSTEMS пов’язаний із      

запровадженням затребуваного на ринку виду послуг для іноземних клієнтів,         

що є аутсорсингом управління відносинами з клієнтами (англ. Customer         

Relationship Management). Одним із пріоритетних напрямків розвитку       

підприємства «ОНІКС-СИСТЕМЗ» має включати у себе розробку стратегії        

управління міжнародними операціями в системі розвитку аутсорсингу       

управління відносинами з клієнтами. 

Міжнародний аутсорсинг управління відносинами з клієнтами ТОВ       

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» - це послуга, що полягає у передачі підприємством         

завдань з управління відносинами з клієнтами іншій організації, яка         

спеціалізується на цьому. В рамках міжнародного CRM-аутсорсингу       

надаватимуться наступні послуги: 

- розробка  стратегії управління відносинами з клієнтами; 

- розробка та оцінка стандартів якості послуг; 

- створення, аналіз та підвищення прибутковості компанії       

міжнародного клієнта 

- розробка та впровадження програм лояльності; 

- розробка, оцінка та реалізація програм, що підвищують довіру         

міжнародних клієнтів. 

Важливість такого підходу пов’язана з тим, що в більшості своїй          

міжнародна діяльність ONIX-SYSTEMS включає розробку та реалізацію       

великої кількості окремих проектів, що підвищує значення управління        

бізнес-проектами. Окрім того, чистий фінансовий результат формується в        
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результаті надання послуг іноземним підрядникам. Тому компанія повинна        

сконцентрувати свою міжнародну діяльність на співпраці з клієнтами        

інформаційних служб. 

Поліпшити якість міжнародного обслуговування споживачів та      

забезпечити підвищення ефективності діяльності ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ»      

можна, запровадивши сучасну стратегічну концепцію «управління      

міжнародними проектами». 

Дослідження показали, що управління міжнародними операціями      

базуватиметься на розподілі всіх проектів аутсорсингу на групи. Кожна група          

включатиме послуги, що відповідають взаємопов’язаним потребам покупця. 

Впровадження стратегії "управління міжнародними проектами" в      

компанії ONIX-SYSTEMS забезпечує плідну роботу менеджерів з       

урахуванням специфіки галузі та сформованої організаційної структури       

управління. Слід погодитись, що такі радикальні зміни в першу чергу          

вплинуть на зміни в організаційній структурі всього підприємства. Ці зміни          

слід обговорити більш докладно. 

Для того, щоб мати можливість швидко реагувати на зміни, що          

відбуваються в міжнародному середовищі, необхідно сконцентрувати всі       

функції управління проектами для окремих інформаційних продуктів - від         

замовлення до обслуговування - в одному центрі відповідальності, який         

відповідав би за весь рух циклу проекту. У традиційній організації          

управління ONIX-SYSTEMS функції управління розробкою та      

впровадженням окремих послуг (інформаційні продукти, розвиток ІТ)       

покладені на різні підрозділи компанії, які відповідають лише за сферу своєї           

роботи. Фактична схема управління міжнародною діяльністю ТОВ       

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» представлена на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1.  Фактична схема управління міжнародною діяльністю  ТОВ 

«ОНИКС-СИСТЕМЗ»  
 

Схема (управління проектами) міжнародних операцій, яка      

пропонується до реалізації в ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ», наведена на рис. 3.2. 

Традиційно управлінські рішення приймаються керівниками окремих      

організаційних відділів в межах виконуваних ними функцій. Покращити цю         

систему можливо за допомогою передачі керування в компетенцію керівника         

проекту, який є центром відповідальності та координатором ділових функцій         

в управлінні міжнародними операціями. Такий підхід пришвидшить та        

упростить процесс прийняття управлінських рішень. 

 

 
 Рис. 3.2. Запропонована до впровадження у ТОВ «ОНИКС-СИСТЕМЗ» 

організаційна модель управління міжнародними операціями  
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Регулювання потоку інформації та комунікації, а також визначення        

відповідальності кожного учасника процесу реалізації проекту дозволить       

керувати ONIX-SYSTEMS здійснюючи ефективне управління міжнародними      

операціями в межах кожного окремого проекту. Отже необхідно        

максимально сконцентрувати всі функції управління на окремих менеджерах        

проектів, як стратегічна відповідальність та інформаційно-комунікаційні      

центри. 

Міжнародна система управління бізнесом ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ»      

повинна бути орієнтована на довгострокові цілі підприємства, а саме: 

- збільшення кількості постійних клієнтів на міжнародному ринку         

аутсорсингу CRM; 

 - збільшення продажів міжнародних послуг із аутсорсингу CRM; 

- забезпечення стабільної конкурентної позиції на міжнародному        

ринку аутсорсингу CRM. 

У центрі орієнтованої на клієнта стратегії просування послуг ТОВ         

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» на міжнародному ринку мають бути зазначені такі        

вимоги: 

1. Використовуючи лише сучасні, перевірені, надійні та «білі» методи         

просування послуг, які є сучасними на даний момент. Це гарантія успішності           

проекту. 

2. Увага до деталей, кожен проект цінний для компанії по-своєму.          

Професійний підхід до реалізації міжнародних проектів. 

Команда фахівців завжди слідкує за тенденціями світової практики        

аутсорсингу управління відносинами з клієнтамии. 

3. Спеціалісти компанії не цураються складних завдань, тому беруться         

за будь-які проекти, незалежно від труднощів. 

4. Компанія використовує сучасні технології для розробки та реалізації         

проектів аутсорсингу CRM. 
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Важливим напрямком у розвитку міжнародної системи управління       

послугами слід вважати вдосконалення роботи із замовниками (споживачами        

послуг) ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ». 

У сучасному світі зміни настільки динамічні, що з кожним днем стає           

все важче задовольнити зростаючі потреби споживачів. Оцінка та швидке         

реагування на потреби споживачів - створює сильну конкурентну перевагу.         

Досвід зарубіжних компаній показав, що задоволеність споживачів досить        

помірна. 

Наприклад, методологія Net Promoter Score дозволяє замовнику       

дізнатися не тільки, наскільки він задоволений послугою / товаром /          

послугою та чому, а й перетворити відгуки споживачів у потужний двигун           

змін у компанії, зосереджуючи увагу на перевазі клієнта. Таким чином ви           

можете судити про готовність людини купувати знову. 

Як це можна розрахувати в ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ». Клієнтів        

просять відповісти на питання "Яка ймовірність того, що ви порекомендуєте          

компанію / послугу / бренд своїм друзям / знайомим / колегам?" За 5-бальною             

шкалою, де «0» відповідає «я ніколи не буду рекомендувати», а «5» - «я             

точно буду рекомендувати». 

В результаті на основі отриманих оцінок споживачів можна розділити         

на 3 групи: 

4-5 балів - промоутери послуги / бренду 

Послуги ", 

2-3 балів - нейтральні споживачі, 0-1 балів - критики (критики). 

Потім розраховується індекс NPS = частка прихильників та частка         

критиків. 

В ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» цю методологію слід не тільки ефективно         

впроваджувати, але вона повинна стати філософією бізнесу, якою        

поділяється кожен працівник компанії - від менеджера з продажу до          

міжнародного менеджера проектів. 
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Її суть проста і зрозуміла кожному - ONIX-SYSTEMS має змінюватися          

відповідно до потреб споживача, і не тільки «гасити пожежі» незадоволених          

споживачів, а й вирішувати проблеми, що виникли на рівні внутрішніх          

бізнес-процесів. 

Стадія 1. Робота з персоналом ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ». 

Неможливо завоювати лояльних клієнтів без підтримки та лояльності        

власних працівників. Впровадження нового стандарту відносин із клієнтами        

повинно бути зрозумілим для всіх категорій працівників компанії, це         

неможливо без прищеплення кожному працівникові ідеї орієнтованості на        

клієнта та віри в ефективність методології, ставши її "промоутером". 

Стадія 2. Збір та формування зворотного зв'язку. 

Недостатньо розпочати збір даних від клієнтів. Дуже важливо        

встановити систему контролю якості зібраного. Часто співробітники беруть        

участь у зборі інформації, яку оцінює клієнт. Не всі працівники готові           

визнати, що керівництво дізнається про них не завжди якісну роботу від           

клієнтів. І навіть відсутність негативної мотивації не гарантує повного         

зворотного зв’язку. Однак це питання часу та рівня розвитку корпоративної          

культури ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ». 

Ніяких штрафів та суджень, замість того, щоб звернути увагу на          

проблеми працівників та їх детальний розгляд - вони кидають виклик          

стереотипному мисленню та зацікавлюють працівників у зменшенні       

негативних думок та скарг. 

Стадія 3. Замикання контурів. 

Це найважливіший етап - реальні зміни в ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ».         

Часто проблемна або незручна для клієнта сфера може принести додатковий          

прибуток бізнесу. Оптимізація чи усунення - може означати, що ви не           

отримаєте такого "поганого" прибутку. Пошук золотої середини між щастям         

клієнта та прибутковістю бізнесу є результатом роботи всієї компанії, в якій           

клієнт є головним замовником та контролером NPS. 
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Тому метою міжнародної діяльності ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» є       

отримання прибутку від надання послуг CRM-аутсорсингу за умови        

утримання старих клієнтів та залучення нових клієнтів, оскільки вони         

обирають, які послуги та в якій компанії отримати. На цій підставі можна            

зробити висновок, що задоволеність споживачів є ключовим показником        

аутсорсингової компанії ONIX-SYSTEMS, яка хоче підвищити лояльність       

споживачів та поліпшити характеристики міжнародних операцій, на основі        

яких залежить успішний стратегічний розвиток підприємства на міжнародній        

арені, що залежить від ринку аутсорсингу. 

Сучасна ситуація на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу      

характеризується високим рівнем конкуренції, значним перерозподілом в       

інформаційному секторі та зниженням прибутковості компаній. Як результат,        

українські ІТ-компанії змушені максимально оптимізувати свою міжнародну       

діяльність, розробляючи та впроваджуючи нові стратегії та підходи до         

співпраці з іноземними клієнтами, що знайшло своє відображення у         

реалізації стратегії CRM [9]. 

 

3.2. Рекомендації щодо поліпшення використання сучасних технологій в 

управлінні проєктами 

 

В даний час однією з найперспективніших стратегій підвищення        

ефективності міжнародних ІТ-аутсорсерів шляхом встановлення міцних,      

довгострокових контактів із поточними та потенційними клієнтами є        

стратегія, орієнтована на клієнта, заснована на концепції CRM (Customer         

Relationship Management). 

CRM - це стратегічний підхід, спрямований на підвищення        

ефективності комерційної організації шляхом побудови та підтримки       

стабільних відносин із клієнтами та сегментами споживачів [9]. 

Метою впровадження CRM є підвищення ефективності роботи клієнта        

та підключених послуг ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» при реалізації       
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найважливіших процесів у сфері обслуговування, розвитку, придбання       

іноземних клієнтів, а також процесів, пов’язаних з управлінням портфелем         

проектів. 

Впровадження CRM у діяльність ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» дозволить       

вирішити основні проблеми та якісно змінити організацію процесу взаємодії         

із клієнтами, а саме: 

 - проводити систематичний фінансовий аналіз міжнародних клієнтів; 

 - аналізувати та організовувати клієнтську базу; 

- виявлення найбільш цінних клієнтів з точки зору прибутковості та           

виключення збиткових та недобросовісних клієнтів; 

- розробка нових продуктів та програм лояльності на основі зібраної та            

проаналізованої інформації про клієнтів. 

Сучасні CRM-системи як інструмент автоматизації CRM-стратегії 

дозволяють компаніям значно покращити обслуговування клієнтів та       

збільшити кількість міжнародних операцій. CRM-системи забезпечують      

координацію діяльності різних організаційних підрозділів компанії на основі        

загальної платформи для взаємодії з іноземними клієнтами. 

Сьогодні на ринку існує багато програмних пропозицій для        

CRM-систем: Oracle Siebel CRM, SAP CRM, Microsoft Dynamics CRM,         

BasePlan, ClientoBox, ASoft CRM, Terrasoft XRM тощо, які виконують         

оперативні, аналітичні та спільні функції. 

Як ключовий інструмент для залучення та утримання клієнтів,        

програми CRM можуть мінімізувати людський фактор у взаємодії з         

клієнтами та підвищити прозорість продажів, маркетингу та обслуговування        

клієнтів. Однак, окрім переваг використання маркетингових баз даних, слід         

звернути увагу на недоліки впровадження CRM-систем, такі як [2, с. 71]: 

- значні інвестиції в комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення,         

підключення до комп'ютера, кваліфікований персонал 

- складність збору інформації про споживачів, пов’язана з небажанням          

споживачів її надати тощо. 
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Незалежно від ступеня впровадження CRM-систем, ТОВ      

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» має побудувати організаційну структуру для реалізації       

стратегічних цілей управління міжнародними операціями. Тому ми       

пропонуємо створити в ONIX-SYSTEMS філію багатоканального      

контактного центру, основні цілі якої повинні включати: 

- поліпшення якості обслуговування споживачів через цілодобове       

обслуговування споживачів та їх сектор послуг; збільшення обсягу        

аутсорсингових послуг; 

 - підвищення обізнаності клієнтів про надані послуги. 

Наступні фактори визначають ефективність CRM-стратегії в управлінні       

міжнародними операціями ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ»: 

1. Узгодженість CRM-стратегії із загальною глобальною стратегією       

розвитку компанії на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу. 

2. Формування стратегічних цілей у рамках CRM-стратегії, які        

детально описують її та визначають завдання для різних рівнів та підрозділів. 

3. Наявність параметрів для визначення CRM-завдань та оцінки        

ефективності діяльності, орієнтованої на клієнта. 

4. Кадрова політика, прийняття, розуміння та розповсюдження кожним        

працівником компанії принципів стратегії, орієнтованої на клієнта. 

Можна зробити висновок, що розвиток міжнародної діяльності       

ONIX-SYSTEMS стабільна конкурентна позиція на ринку. 

Впровадження системи CRM у міжнародну діяльність ТОВ       

«ОНІКС-СИСТЕЗ» сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності     

на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу. Водночас усі економічні наслідки        

підвищення міжнародної конкурентоспроможності можна розділити на три       

умовні категорії: 

1) прямі економічні ефекти 

2) непрямі економічні ефекти; 3) ефекти зменшення ризику. 

Прямі економічні ефекти включають прямий вплив на прибутковість        

компанії. 
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До категорії непрямих економічних ефектів належать корпоративні       

ефекти, які важко підрахувати безпосередньо і важливі насамперед для         

акціонерів компанії. Сюди можна віднести, наприклад, збільшення вартості        

акцій на фондовій біржі в результаті більшої прозорості процесів,         

підвищення простоти управління, що важливо для залучення інтересу        

зовнішніх акціонерів. 

Можливі ефекти такого роду наведені на рисунку 3.3.  

 
Рис. 3.3. Прямі та непрямі економічні ефекти від здійснення 

міжнародних операцій від впровадження системи CRM у ТОВ 

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» 

 

Категорія зниження ризику включає ефекти запобігання впливу       

негативних факторів на розвиток компанії - зменшення ризику. У той же час            

запровадження CRM може призвести до появи нових ризиків, таких як          

зниження продуктивності праці на початковому етапі функціонування       

системи або відмова від системи багатьма працівниками. 

Щоб оцінити вплив впровадження CRM на управління міжнародними        

операціями ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ», пропонуємо використовувати метод      

аналізу кількох ключових показників до та після (а також під час) змін. Це ті              

виміри, за якими компанія ONIX-SYSTEMS буде надалі оцінювати        

ефективність своїх стосунків з міжнародними клієнтами. Деякі з цих         
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показників можуть бути визначені більшістю компаній до початку проекту.         

Було відібрано декілька специфічних для компанії показників, наприклад: 

- відсоток реакцій потенційних клієнтів на маркетингові повідомлення         

(реакція аудиторії) 

 - збільшення кількості нових клієнтів (норма прибутку) 

 - вартість замовлення; 

 - частка успішних операцій; 

 - тривалість циклу продажів; 

- середній час вирішення типових проблем службою обслуговування         

тощо. 

Ефективність впровадження стратегії CRM у міжнародних операціях       

ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ» підтверджується даними відомої консалтингової      

компанії Cominfoconsulting, яка зробила відповідний прогноз основних       

показників міжнародної діяльності: 

 - цикл продажів ІТ-продукту скорочується на 10-15% 

- обсяг перехресних продажів, у тому числі через Контакт-центр,          

збільшується на 5-10%; 

 - ефективність маркетингових кампаній зростає на 5-7%; 

- витрати на маркетинг, продаж та подальше обслуговування         

споживачів зменшуються на 30%; 

- час виконання поточної роботи скорочується на 30%; - прогнозоване           

збільшення прибутковості на 1-2% щороку. 

У той же час необхідно оцінити не тільки клієнта, але й показники            

фінансової ефективності впровадження стратегії CRM в операції       

ONIX-SYSTEMS оскільки вони мають прямий вплив на підвищення рівня         

прибутковості та стабільності, а отже, і загальної конкурентоспроможності        

компанії на ринку. 
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Висновки до 3 розділу 

 

Міжнародний ринок інформаційного аутсорсингу безперервно     

змінюється, отже йому притаманний високий рівень конкуренції. Як наслідок         

часто відбувається значний перерозподіл в інформаційному секторі та        

зниженням прибутковості деяких компаній. Як результат, українські       

ІТ-компанії мають максимально підлаштовувати та покращувати свою       

міжнародну діяльність, розробляючи та впроваджуючи нові стратегії та        

підходи до співпраці з іноземними клієнтами, що знайшло своє відображення          

у реалізації стратегії CRM. 

Щоб оцінити вплив впровадження CRM на управління міжнародними        

операціями ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ», пропонуємо використовувати метод      

аналізу кількох ключових показників до та після (а також під час) змін. Це ті              

виміри, за якими компанія ONIX-SYSTEMS буде надалі оцінювати        

ефективність своїх стосунків з міжнародними клієнтами. Деякі з цих         

показників можуть бути визначені більшістю компаній до початку проекту.         

Було відібрано декілька специфічних для компанії показників, наприклад: 

- відсоток реакцій потенційних клієнтів на маркетингові повідомлення         

(реакція аудиторії) 

 - збільшення кількості нових клієнтів (норма прибутку) 

 - вартість придбаних клієнтами послуг; 

 - частка успішних операцій; 

 - тривалість циклу продажів; 

- приблизний час необхідний для врегулювання типових проблем         

службою обслуговування тощо. 
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ВИСНОВКИ 
 

Аналіз наукової літератури дозволив виявити, що основою управління        

проєктами є управління цілями організації, що дозволяє компанії успішно         

конкурувати, швидко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни та економити          

час та гроші. Постійна увага керівника проєкту приділяється трьом аспектам:          

часу, бюджету та якості роботи. Тріада проєкту - (час, бюджет і зміст роботи,             

акцент на якості деяких джерел) є основними обмеженнями для проєкту. 

П’ять фаз представляють типовий життєвий цикл добре виконаного        

проєкту. На перших трьох етапах здійснюється початкова розробка, проєкт         

створюється на папері, а на четвертій і п'ятій фази проєкт здійснюється           

фізично. Рішення продовжувати реалізацію проєкту потрібно в кінці кожної з          

перших трьох фаз, а дозвіл на виготовлення та завершення - до початку            

кожної з останніх двох фаз. Усі ці етапи є своєрідним міні-проєктом з            

відповідними цілями, обмеженнями та управлінським підходом. Успішне       

завершення кожного етапу є своєрідною віхою в проєкті, етапом у його           

реалізації. 

Таким чином, проаналізувавши роль та місце сучасних технологій в         

управлінні проектами на підприємстві біло з’ясовано, що вибір правильної         

методології управління проєктами важливий, оскільки він визначає, як        

команда працюватиме над проєктом. Підсумовуючи необхідно сказати, що        

сучасні технології управління проєктами в даний момент не обмежуються 5-6          

програмами. Їх сотні. Однак деякі з них знаходяться тільки на стадії розвитку            

(TeamLab), інші сильно застаріли і втратили свою нішу на ринку (Time Line,            

CASuperProject).  

Методологію слід вибирати, виходячи з її здатності надати        

максимально можливу цінність для клієнта, принаймні впливаючи на тих, хто          

її забезпечує, наскільки вона узгоджується з організаційними цілями та         

цінностями, обмеженнями, з якими стикається команда, пов'язаними       
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ризиками, розміром проєкту, вартістю та , звичайно, складність конструкції.         

Універсальної методології не існує, є такі, які підходять для конкретного          

проєкту. Їх також можна комбінувати та модифікувати відповідно до вимог          

команди, замовника та проєкту. Аналіз показав, що ТОВ «Онікс-Системз»         

організовано за функціональною схемою управління. Структура      

функціонального управління характеризується формуванням структурних     

підрозділів, кожен з яких має свої чітко визначені, конкретні завдання та           

обов'язки. 

У цій структурі кожен орган управління, як і підрядник, спеціалізується          

на виконанні певних видів управлінської діяльності (функцій). 

Створюється апарат спеціалістів, які відповідають лише за певний        

напрямок роботи. 

Структура функціонального управління ТОВ «Онікс-Системз»     

базується на принципі повного управління: виконання вказівок       

функціонального органу в межах його компетенції є обов’язковим для філій. 

Щоб тримати процеси розробки в командах під контролем, а також          

забезпечувати задоволеність клієнтів, вони використовують як гнучкий, так і         

каскадний підхід (при необхідності). 

У разі каскадної методології замовники визначають вимоги до свого         

проєкту на початку процесу розробки. В результаті терміни і бюджет проєкту           

також визначаються на старті. Замовник отримує програмне забезпечення,        

створене відповідно до раніше обговорених вимог і баченням розвитку         

клієнта. 

Сучасна ситуація на міжнародному ринку ІТ-аутсорсингу      

характеризується високим рівнем конкуренції, значним перерозподілом в       

інформаційному секторі та зниженням прибутковості компаній. Як результат,        

українські ІТ-компанії змушені максимально оптимізувати свою міжнародну       

діяльність, розробляючи та впроваджуючи нові стратегії та підходи до         

співпраці з іноземними клієнтами, що знайшло своє відображення у         

реалізації стратегії CRM. 
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Щоб оцінити вплив впровадження CRM на управління міжнародними        

операціями ТОВ «ОНІКС-СИСТЕМЗ», пропонуємо використовувати метод      

аналізу кількох ключових показників до та після (а також під час) змін. Це ті              

виміри, за якими компанія ONIX-SYSTEMS буде надалі оцінювати        

ефективність своїх стосунків з міжнародними клієнтами. Деякі з цих         

показників можуть бути визначені більшістю компаній до початку проекту.         

Було відібрано декілька специфічних для компанії показників, наприклад: 

- відсоток реакцій потенційних клієнтів на маркетингові повідомлення         

(реакція аудиторії) 

 - збільшення кількості нових клієнтів (норма прибутку) 

 - вартість замовлення; 

 - частка успішних операцій; 

 - тривалість циклу продажів; 

- середній час вирішення типових проблем службою обслуговування         

тощо. 

Таким чином, проведене теоретичне й практичне дослідження       

використання сучасних технології в управлінні проєктами на ТОВ        

«ОНІКС-СИСТЕМЗ» доводить, що «гнучкі методології» сьогодні ефективно       

використовуються на даному підприємстві, що в свою чергу дозволяє більш          

ефективно управляти організацією та управлінням проектами організації в        

цілому.  

Отже, мета дослідження досягнута, завдання, поставлені в роботі,        

виконано.  
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ДОДАТОК А 

Схема складових частин стратегії використання управління відносинами з 
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