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У статті наводено результати порівняльного аналізу використання
методології проектного менеджменту в міжнародних компаніях на рівні
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Вступ. Процеси глобалізації, які відбуваються в тому числі завдяки діяль-
ності транснаціональних компаній (ТНК), супроводжуються їх експансією у рі-
зних галузевих і географічних сегментах світового ринку, активною інновацій-
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ною діяльністю, розвитком і впровадженням інформаційних продуктів і техно-
логій, активізацією процесів транскордонних злиттів і поглинань, утворенням
між- та наднаціональних альянсів і партнерств тощо, що спричиняє бурхливе
зростання кількості проектів, їх масштабів і ролі у досягненні стратегічних ці-
лей ТНК.

Гіпердинамічне та непередбачуване конкурентне середовище спонукає вико-
ристовувати технології проектного менеджменту для реалізації корпоративних ін-
тересів і намірів учасників глобального ринку, а професіоналізм та ефективність
проектних команд значною мірою зумовлюють кінцеві результати їх економічної
діяльності та суттєво впливають на конкурентні позиції.

Проектна діяльність ТНК характеризується масштабністю, комплексністю
та складністю змісту та умов реалізації їх проектів. Наявність, з одного боку,
економічних, інфраструктурних, юридичних, політичних і культурологічних, а
з другого — просторових і часових розбіжностей у глобальному проектному
середовищі зумовлюють необхідність визначення особливостей інструмента-
льного та організаційного її забезпечення, адаптації універсальних корпорати-
вних підходів і засобів управління проектами до специфіки національних (ло-
кальних) відділень ТНК. Разом з тим, для забезпечення результативності їх
проектної діяльності в першу чергу постає питання узгодженості та розповсю-
дження методології проектного менеджменту на всіх рівнях і в усіх структур-
них підрозділах цих компаній [1]. Це зумовлює необхідність проведення ком-
паративного аналізу практики проектної діяльності ТНК у штабквартирах і
національних підрозділах.

Постановка задачі. Метою представленої роботи є оцінювання стану та ре-
зультативності проектного управління в ТНК на корпоративному та локальному
рівнях, виявлення, наскільки успішними є відповідні проекти і що гальмує пода-
льший розвиток проектного управління в цих компаніях.

Результати. У рамках дослідження було проведено опитування представників
вищої ланки керівництва українських філій 30 міжнародних компаній, що репре-
зентують різні галузі економіки: фінансові послуги (14 %), ІТ-бізнес (14 %), про-
фесійні послуги (14 %), промислове виробництво (58 %), яке представляють хар-
чова промисловість, автомобілебудування, хімічна та фармацевтична галузь,
виробництво побутової хімії і будівельних матеріалів.

Було встановлено, що більшість глобальних компаній (71 %) в якості осно-
вного інструменту досягнення поставлених інвестиційних цілей на корпорати-
вному рівні використовують проект. Проте лише 50 % локальних підрозділів
застосовують проекти в якості основної форми інвестиційної діяльності. Така
ж тенденція простежується і при виконанні внутрішніх проектів, які не при-
значаються для зовнішніх користувачів: якщо на глобальному рівні для орга-
нізаційних перетворень та вдосконалень ТНК використовують проектний фо-
рмат у 64 % випадків, то в локальних представництвах — лише у 35 %
випадків.

Проте, незважаючи на відмінності в частоті використання проектів як форми
інвестиційної діяльності та реалізації змін, простежується стрімка тенденція зрос-
тання щорічної кількості проектів: у 86 % випадків на глобальному і у 79 % — на
локальному рівнях. Це зумовлюється в основному (71 % як для глобального, так і
для локального рівнів) зовнішніми факторами, що свідчить про відсутність проак-
тивної поведінки компаній щодо запровадження інструментів проектного управ-
ління (рис. 1).
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Рис. 1. Фактори, що спонукають до застосування інструментів
проектного менеджменту у досліджуваних ТНК

Дані діаграми показують, що на глобальному рівні вплив наведених факто-
рів є відчутнішим, ніж на локальному. Це пояснюється тим, що необхідність
застосування науково обґрунтованого підходу до проектного управління поки
що в більшій мірі усвідомлюється на вищих рівнях управлінської ієрархії ком-
паній. Тому основною задачею топ-менеджменту ТНК є доведення до всіх ре-
гіональних підрозділів необхідності використання методів проектного управ-
ління та створення умов для їх імплементації і розвитку. Іншою причиною
такого розподілу факторів впливу на застосування інструментів проектного
управління може бути виключення локальних структур з системи прийняття
рішень, тому їх керівництво просто не бачить необхідності застосування ін-
струментів проектного менеджменту.

Порівнюючи діяльність власної компанії з діяльністю компаній-конкурентів
на ринку, учасники опитування в більшості випадків погоджуються з тим, що як
на локальному, так і на глобальному рівнях їх компанія навряд чи має кращі ре-
зультати в управлінні проектами. Це справедливо у 51 % по відношенню до гло-
бального рівня та у 69 % — до локального. Можна зробити висновок, що незва-
жаючи на значну потребу в розвитку систем управління проектами, що
зумовлюється зростанням кількості останніх та нижчими за середні по галузі по-
казниками діяльності в цій сфері, компанії поки що не вживають активних дій
по впровадженню методів та інструментів проектного управління. Пояснюється
така тенденція тим, що в більшості компаній, серед яких проводилося опитуван-
ня (60 %), на глобальному рівні відсутній проектний офіс, який би мав викону-
вати зазначені вище завдання. Що стосується існування проектних офісів на ло-
кальному рівні, статистика тут ще більш невтішна, оскільки 85 % респондентів
відмічають відсутність локальних проектних офісів. Частково це пояснюється
незначними розмірами національних представництв міжнародних компаній, які
не потребують окремого проектного офісу, проте в такому випадку повинен
створюватися відповідний орган на регіональному рівні, чого поки що також не
відбувається.

Статистика показників реалізації проектів у міжнародних компаніях на гло-
бальному та локальних рівнях свідчить про те, що лише 53—55 % реалізуються
без значних відхилень від планів. Питома вага проектів, які стикаються з від-
хиленнями у часі, як на глобальному, так і на локальному рівнях, складає 84—
85 %, у той час як заплановані бюджетні показники не виконуються на глоба-



Стратегія економічного розвитку України № 32 (203)86

льному рівні у 57 % випадків, а локальні проекти стикаються з цим у 64% ви-
падків.

Основні фактори, які не дозволяють досягати запланованих показників, і сту-
пінь їх впливу на проектну діяльність на глобальному та локальному рівнях пред-
ставлено на рис. 2.

Рис. 2. Фактори, що впливають на успішність проектної діяльності ТНК
на глобальному та локальному рівнях

Дані показують, що локальний рівень проектного управління наразі більше
підпадає під вплив негативних факторів, що в свою чергу позначається на резуль-
тативності діяльності компаній в окремих регіонах. Проте легко помітити, що пе-
релічені фактори сильно впливають і на глобальні проектні команди (35—61 %).
Найсуттєвішими з них є проблеми з комунікаціями, оскільки особливостями гло-
бальних проектів є залучення до їх виконання проектних груп з різних континен-
тів, що в першу чергу вимагає створення та застосування ефективних комуніка-
ційних інструментів [2, 3].

Тому можна стверджувати, що на сьогодні одним з найбільш критичних
елементів системи управління проектами на глобальному рівні є саме недолі-
ки комунікації, що і підтверджують респонденти. Окрім цього, значний вплив
на успіх проекту має процес планування і механізми контролю за його вико-
нанням.

Успішність імплементації науково обґрунтованого підходу до управління про-
ектами на думку респондентів найбільше залежить від факторів, приведених на
рис. 3.

Як бачимо з даних рис. 3, на глобальному рівні найбільшого значення на-
буває кваліфікація виконавців (86 %), оскільки міжнародні компанії у голо-
вних офісах починають усвідомлювати переваги та широко використовувати
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методи проектного управління для реалізації поставлений цілей, проте сти-
каються з нестачею висококваліфікованих кадрів для цієї діяльності, що сут-
тєво впливає на результати проектів. Що стосується локальних та регіональ-
них рівнів, сьогодні для них критичними є підтримка вищого керівництва (86
%) та наявність практичного досвіду проектної діяльності (86 %). Пояснюєть-
ся це тим, що на локальному рівні робляться тільки перші кроки і при впро-
вадженні проектного менеджменту неможливо переоцінити підтримку керів-
ництва та наявність практичних навичок використання основних інструмен-
тів, що для розвинених країн, де знаходяться штаб-квартири, це, як правило,
вже вирішені питання.

Рис. 3. Фактори, що впливають на успішність імплементації
проектного управління в ТНК

Дані стосовно інструментів проектного управління, які найчастіше, на дум-
ку респондентів дослідження, застосовуються у їх компаніях, представлено на
рис. 4.

Всі інструменти проектного менеджменту, на думку опитаних, на глобальному
рівні використовуються в більшій мірі, ніж на локальному. Причиною цьому є
відставання розвитку систем проектного менеджменту у локальних осередках, то-
ді як у штаб-квартирах вони отримують більшу увагу, підтримку і використання.
Середній рівень застосування інструментів проектного управління проектного
менеджменту на локальному рівні становить 32 %, що є дуже низьким. Тому пе-
ред керівництвом міжнародних компаній, які приділяють увагу розвитку інстру-
ментарію проектного управління, постає задача поширення його використання на
низові організаційні щаблі.
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Рис. 4. Інструменти проектного менеджменту, що найчастіше
використовуються у досліджуваних ТНК на глобальному та локальному рівнях

Висновки. Узагальнюючи результати дослідження та характеризуючи су-
часний стан використання інструментів проектного менеджменту в ТНК на
глобальному та локальному рівнях, можна зробити висновки, що на сьогодні
він є недостатнім для забезпечення ефективної та результативної проектної ді-
яльності. Окрім того, слід зазначити, що практично в усіх обстежених компані-
ях на глобальному рівні система управління проектами є досконалішою, ін-
струменти проектного менеджменту застосовуються більш широко та
інтенсивно, ніж на локальному. Значною мірою це зумовлюється недостатньою
увагою центральних органів управління ТНК до розвитку проектного менедж-
менту в локальних представництвах, відсутністю належної організаційної
структури, що поєднувала би глобальний і локальні чи регіональні проектні
офіси, які б виступали провідниками запровадження та гармонізації корпора-
тивної системи управління проектами з урахуванням загальних стандартів і ло-
кальних особливостей, забезпечуючи високі результати реалізації проектів не-
залежно від їх статусу та країн здійснення. Враховуючи щорічне зростання
обсягів проектів, їх кількість, складність робіт та інші фактори, які впливають
на діяльність компаній, необхідно визнати, що саме створення ефективної мо-
делі глобального проектного менеджменту та відповідної організаційної струк-
тури, яка дала б змогу успішно реалізовувати поставлені задачі та цілі, є клю-
човими напрямами розвитку управління проектами в ТНК.
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Вступ. Формування соціально орієнтованої економічної систем передбачає
реалізацію ряду проектів і програм спрямованих на підвищення рівня життя і
добробуту населення. Переважна кількість проектів, які мають соціальну
спрямованість, втілюються у життя за рахунок ресурсів місцевих і загально-
державних бюджетів і цільових фондів. Враховуючи малу дохідність або, в
більшості випадків, суто витратний характер даної категорії проектів, постає
проблема оцінювання цінності та визначення її вартісного вираження для бю-
джету.

Питання аналізу соціально спрямованих проектів та оцінювання ефективності
державних витрат стоїть у колі наукових досліджень багатьох видатних вітчизня-
них і зарубіжних учених, а саме О. В. Ментерса, С. Єрмакова, Р. Хакета,
В. Логінова, О. І. Кілієвича, Ш. Бланкарта, К. Вайса, Ю. Немеца, О. Кириленко та
інших. Однак, сформовані методики оцінювання бюджетних ефектів, на основі
яких визначається цінність проекту, не дають можливості повністю врахувати
особливості соціально орієнтованих проектів, серед яких можливо чітко окресли-
ти такі: некомерційна спрямованість, розрив у часі між видатками на реалізацію
проекту та бюджетними вигодами, значна кількість екстерналій і можливості му-
льтиплікативного впливу на економічну ситуацію області, регіону чи держави в
залежності від масштабу та типології соціальних проектів.

Постановка задачі. Метою даної статті є розробка алгоритму оцінювання бю-
джетної цінності соціально орієнтованих інвестиційних проектів як методичної
складової комплексного оцінювання некомерційних проектів суспільного сектору
з урахуванням положень чинної нормативної бази України.
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