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АНОТАЦІЯ. Обґрунтовано необхідність формування систем гло-
бального проектного менеджменту в компаніях, розглянутоя акту-
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АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость форми-
рования систем глобального проектного менеджмента в компани-
ях, рассматриваются актуальные проблемы и особенности их со-
здания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: система глобального проектного менеджме-
нта, система управления знаниями, виртуальная проектная ко-
манда, проектный офис, рабочая среда проекта.

ANNOTATION. The article describes necessity of creation of global
project management system in companies as well as its actual
problems and peculiarities.

KEY WORDS: global project management system, knowledge
management system, virtual project team, project office, project
working environment.

Постановка проблеми. В ході розширення діяльності компа-
ній та її виходу за межі країн чи регіонів на глобальний рівень,
інструменти менеджменту потребують вдосконалення та адапта-
ції до оточуючого середовища. Ці ж само зміни необхідні для тих
компаній, які в ході своєї діяльності переходять з реалізації лока-
льних проектів до глобальних. Проте сьогодні все більше компа-
ній стикаються з тим, що більшість проектів реалізується зі знач-
ними відхиленнями по часу, бюджету, спожитих ресурсах тощо.
Тому одним з найактуальніших питань сучасної управлінської

© О. Ю. Діброва, 2012



Формування ринкової економіки. 2012. № 28

265

науки є формування ефективної та результативної моделі глоба-
льного проектного мененеджменту в компаніях, а також адапта-
ція існуючої організаційної структури до новоствореної моделі
проектного управління.

Аналіз останніх джерел. Питанням розвитку глобального
проектного менеджменту присвячені публікації таких авторів, як:
Ж. Біндер, П. А. Кларк, К. Фішер, М. Фішер, М. Гонклавес,
П. МакМахон, Л. Ж. Мулінс, І. К. Вонг та ін. Проте даний напрям
все ще лишається недостатньо вивченим, оскільки в більшості
випадків у роботах фрагментарно розглядаються відмінності гло-
бальних проектів без належного системного узагальнення забез-
печення проектної діяльності глобальних компаній відповідними
методичними рішеннями.

Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження в галузі
ефективності реалізації глобальних проектів свідчать про те, що
більшість з них не вкладаються у заплановані бюджетні, часові
чи інвестиційні показники. Узагальненою причиною невдач про-
ектної діяльності на такому рівні є неможливість застосування
інструментів локального проектного менеджменту в міжнарод-
ному середовищі [5]. Фактори, які негативно впливають на дося-
гнення поставлених перед проектною командою цілей, представ-
лено на рис. 1. Як бачимо, джерелом більшості проблем, які
мають вплив на результативність проектів глобального рівня, є
саме неадаптованість існуючих інструментів проектного менедж-
менту до особливостей цих об’єктів управління.

Для подолання впливу цих негативних чинників необхідно
фокусуватись на важелях, що в першу чергу визначають успіш-
ність реалізації будь-якого проекту (рис. 2), хоча вплив кожного
них на той чи той проект є індивідуальним і може відрізнятися
залежно від сфери діяльності компаній, характеристик та особли-
востей проектів.

Враховуючи відмінності та особливості глобальних проек-
тів, а також неможливість застосування інструментів проект-
ного менеджменту, притаманних локальним проектам без на-
лежної адаптації, виникає необхідність у створенні системи
глобального проектного менеджменту, яка дала б змогу
більш ефективно та продуктивно, враховуючи всі відмінності
та вимоги глобального середовища, виконувати поставлені за-
дачі та досягати бажаних результатів шляхом успішної реалі-
зації глобальних проектів.



Формування ринкової економіки. 2012. № 28

266

Рис. 1. Фактори, що мають негативний вплив на заплановані
проектні показники [1]

Рис. 2. Фактори, що мають найбільший вплив
на проектну діяльність [6]

Детермінантами формування системи глобального проектного
управління виступають наступні елементи:

 Світова діяльність з врахуванням локальних особливостей.
Глобальні проекти зазвичай мають велику кількість учасників із рі-
зних країн і регіонів світу, які формують численні команди на лока-
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льних рівнях, які в свою чергу складають глобальну команду. Оскі-
льки кожна окремо взята країна може мати свої особливості діяль-
ності, то учасники глобальних проектів підпорядковуються однако-
вим цілям і процедурам дещо за різних умов оточуючого
середовища. Окрім цього, відрізняються також культура, інфра-
структура, регулятивні процедури тощо, що також вносить свої ко-
рективи в діяльність компаній. Таким чином, перед проектними ко-
мандами на глобальному рівні постає необхідність гармонізації всіх
локальних особливостей у єдину органічну систему, яка дасть змогу
підвищити ефективність діяльності на найвищому рівні [2].

 Підтримка комунікацій віртуальних команд. Оптимальним
рішенням даного питання є застосування сучасних технологій
для обміну інформацією та он-лайн комунікацій між учасниками
проектних команд. Залежно від потреб проекту та наявних ресур-
сів рівень і складність технологій, що використовуються, може
бути різним. Формування збалансованого пакету інструментів
глобальних комунікацій повинно надати змогу всім членам ко-
манди ефективно обмінюватися інформацією, синхронізувати та
коригувати власні дії з урахуванням змін у проектному середо-
вищі, а також забезпечити можливість ефективного моніторингу
за ходом виконання проекту з боку менеджерів та одночасно на-
дати їм змогу вчасно впливати на його результати, тим само мі-
німізуючи можливі негативні наслідки в результаті відхилень від
встановлених бюджетів і графіків [3].

 Динамічне використання глобальних людських ресурсів.
Враховуючи процеси нівелювання політичних і географічних ко-
рдонів і відстаней за допомогою сучасних засобів комунікації та
Інтернет, стандартизації галузей промисловості, налагодження
співробітництва між різними компаніями, майже будь-яка робота
може делегуватися в будь-які регіони світу. Враховуючи високий
рівень доступності глобальних ресурсів, сьогодні існує можли-
вість створювати робочі ресурси в будь-яких країнах світу задля
задоволення попиту на них. З іншого боку, спеціалізований регі-
он може забезпечити людськими ресурсами глобальний попит на
тих чи тих спеціалістів. Саме тому з метою ефективного управ-
ління робочою силою, менеджери повинні динамічно планувати
та координувати алокацію ресурсів за допомогою систем глоба-
льного проектного управління [4].

 Комплексне середовище та його виклики. Зовнішнє середо-
вище глобальних проектів є значно складнішим за середовище
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локального проекту. До основних його викликів відносяться: змі-
на вимог до кінцевих результатів проекту вже в ході його реалі-
зації (внаслідок недоліків планування, невдалого визначення кін-
цевих цілей, ігнорування чи втрати інформації тощо); віртуальне
робоче середовище (забезпечення дисципліни, робочого процесу,
командної структури, реалізація моніторингу та контролю з боку
проектного менеджеру на відстані); інноваційність діяльності
(необхідність з боку менеджера заохочення застосування іннова-
цій з метою досягнення кращих результатів); управління ризика-
ми (необхідність консолідації всіх локальних ризиків, їх аналізу
та прийняття запобіжних заходів для уникнення можливих нега-
тивних наслідків) [8].

Врахування перелічених елементів у ході формування системи
глобального проектного менеджменту в компанії дасть змогу
підвищити її ефективність, а також інтегрувати вже існуючі ін-
струменти локального проектного управління в єдину систему,
яка в подальшому буде забезпечувати успішність даного напрям-
ку діяльності в майбутньому.

Для компаній, які вже мають сформовану систему проектного
управління на глобальному рівні, пропонуєтсья імплементувати
більш високоорганізовану систему управління проектами — мо-
дель глобального проектного менеджменту, яка є більш розши-
рена з точки зору описання набору методів, інструментів і проце-
сів для організації логічного комплексу підходів до управління
проектами. Її складовими частинами є п’ять елементів: портал
співробітництва, платформа проектних знань, центр проектного
управління, робоче середовище проекту, карта зв’язку.

 Портал співробітництва — включає в себе засоби та ме-
тоди комунікації між учасниками проекту. Усі складові порталу
повинні інтегруватися з іншими модулями (платформа проектних
знань, центр проектного управління та робоче середовище проек-
ту) з метою надання можливості членам проектної команди та
менеджеру отримувати доступ до необхідної інформації, Інтернет
або інтранет, створювати необхідні запити, проводити онлайн зу-
стрічі та обговорення тощо. Глобальність проектної діяльності
передбачає певне ускладнення порталу співробітництва, оскільки
для формування та розвитку інфраструктури глобального проек-
ту менеджер повинен визначити та оцінити обсяг і швидкість пе-
редачі даних по каналах зв’язку, мінімальний і максимальний час
реакції на запити тощо. Саме тому, перед ним постають додатко-
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ві завдання зі сфери ІТ, які повинні бути вирішені іще до початку
реалізації проекту. Варто також відзначити, що для кожного про-
екту портал співробітництва створюється окремо.

 Платформа проектних знань у більшості випадків пред-
ставляє собою внутрішні сайти компаній чи організацій, які до-
зволяють: мати доступ до новин і прес-релізів, здійснювати по-
шук, ділитися досвідом і думками, проходити навчання та
тренінги онлайн, отримувати допомогу з технічних питань, а та-
кож мати доступ до бізнес інформації (прив’язка до урядових ре-
сурсів, торговельних договорів, стандартів якості в тій чи тій
сфері діяльності, досліджень покупців і клієнтів, органів контро-
лю тощо). На стадії ініціації проекту менеджер повинен визначи-
тися з обсягами та наповненням внутрішнього сайту з метою за-
безпечення членів проектної команди сучасною інформацією, а
також мати на увазі, що невдало обрані елементи в майбутньому
можуть призвести до провалу проекту.

 Центр проектного управління. У з’вязку зі зростанням кі-
лькості та обсягів проектів, які одночасно реалізуються в компа-
ніях, виникає необхідність у створенні проектних центрів, або, як
їх називають, проектних офісів, адже саме вони дають можли-
вість ефективно координувати ресурси та стежити за реалізацією
проектів у відповідності до розроблених стратегій компаній. У
представленій моделі цей центр виступає в якості концептуальної
структури проектного менеджменту та виконує наступні функ-
ції:формування та розвиток корпоративної методології проектно-
го менеджменту на глобальному та локальному рівнях, створення
та управління проектним простором, розробка та моніторинг
графіків діяльності, контроль і відслідковування прогресу вико-
нання проектів, оптимізація та інтеграція процесів проектного
управління та використання ресурсів.

 Робоче середовище проекту — це поєднання електронних
інструментів, які утворюють базу даних проектної інформації та
інших комп’ютерних інструментів. Основною задачею робочого
середовища виступає підтримка комунікації між членами коман-
ди, оперативне вирішення проблемних питань, а також забезпе-
чення доступу до всіх необхідних ресурсів у режимі реального
часу. Критичного значення даний модуль набуває саме в ході ре-
алізації глобальних проектів, адже стейкхолдери не мають змоги
зустрічатися між собою та контролювати процес реалізації на мі-
сцях. Саме тому збалансоване робоче середовище містить інфор-
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мацію для аналізу, яка включає бізнес процеси та дані, інформа-
цію, необхідну для прийняття рішень з приводу подальшого роз-
витку (наприклад, інтелектуальна власність, інструменти контро-
лю якості) та інформацію, необхідну для розширення (дані про
клієнтів, про проблеми виробництва тощо).

 Карта зв’язку — модуль системи управління проектами,
який відповідає за об’єднання та синхронізацію приведених вище
складових елементів системи та дозволяє ефективно обмінюватися
інформацією між організаційними директоріями. Окрім цього кар-
та зв’язку визначає рівень безпеки прав доступу до інформації
проекту в залежності від функцій і повноважень ініціаторів запиту.

На нашу думку, з метою досягнення максимально високого
рівня ефективності роботи системи глобального проектного ме-
неджменту, організаційну структуру компанії потрібно адаптува-
ти з урахуванням потреб даної системи, в якій основну роль бу-
дуть відігравати глобальний та локальний проектні офіси, а
також тимчасові проектні групи, які будуть відповідати саме за
успішну реалізацію проектів (рис. 3).

Рис. 3. Організаційна структура глобальної компанії,
орієнтованої на проектну діяльність
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Представлена система дає змогу менеджеру проекту синхроні-
зувати усі її складові частини з метою оптимізації процесу реалі-
зації проекту, а також стимулювати покращення показників про-
дуктивності та діяльності проектної команди, що надасть змогу
уникати ускладнень, які часто виникають у ході звичайної опера-
ційної діяльності, вчасно та з найменшими втратами кінцевого
результату.

Висновки. Запровадження моделі глобального проектного
менеджменту підвищує ефективність діяльності менеджера, до-
зволяє врахувати особливості зовнішнього і внутрішнього сере-
довищ проекту та організувати роботу команди в рамках глоба-
льної компанії.

Система глобального проектного менеджменту дозволить:
 пришвидшити комунікаційні процеси між стейкхолдерами

проекту, що значно зекономить витрати часу;
 підвищити рівень знань учасників проекту за рахунок ство-

реної платформи проектних знань, що знизить кількість помилок
у ході реалізації поставлених завдань;

 налагодити тісні та ефективні зв’язки в компанії між під-
розділами, що допоможе в реалізації майбутніх проектів;

 використовувати створені раніше інструменти в майбутньому,
тим само розширюючи їх набір і підвищуючи ефективність.

Отже, створення дієвої системи глобального проектного ме-
неджменту в компаніях є ключовим елементом успішності їх
проектної діяльності та єдиним шляхом до підвищення показни-
ків їх ефективності.

Варто відзначити, що сьогодні все гостріше постає питання
інтеграції систем управління глобальними проектами із організа-
ційною структурою компанії, оскільки лише в результаті ефекти-
вних дій у даному напрямку можливі синергетичні наслідки що-
до якісного стрибка в проектній діяльності компанії.
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ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ
ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні характеристики, проблеми
ефективності та тенденції розвитку стратегічних альянсів як фор-
ми співробітництва бізнес-структур в умовах постійно зростаючого
конкурентного тиску, що є притаманним для сучасного етапу фун-
кціонування міжнародного бізнесу. Досліджено специфіку управ-
ління портфелем альянсів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: портфель стратегічних альянсів, глобаліза-
ція, інтеграція компаній, менеджмент, альтернативні шляхи
розвитку.

АННОТАЦИЯ. В статье осуществлён анализ основных характери-
стик, проблем эффективности и тенденций развития стратегичес-
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