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Кризові умови в економіці виступають каталізатором загост-
рення конкурентної боротьби та пошуку усіх можливих шляхів
скорочення витрат і розширення клієнтської бази компанії. Ці за-
вдання є до певної міри суперечливими, і досягнення успіху у
розв’язані потребує глибокого аналізу та балансування цінності
для зацікавлених сторін у процесі реалізації проектів.

Метою даного дослідження є розробка універсального підходу до
проектного управління, що базується на максимізації створюваної
цінності для замовника та для організації-виконавця проектних робіт.

Концепція ціннісно-процесного управління проектами — це
похідна концепція, сформована в результаті синтезу інструмен-
тарію ціннісно-орієнтованого управління проектами (РMV) та
процесного підходу до організації операційної діяльності та
управлінських функцій на підприємстві.

Балансування та максимізація створюваної цінності для осно-
вних бенефіціарів проекту досягається за умови організації прое-
ктного управління зорієнтованого на забезпечення наступних
компонентів: максимізації цінності продукту проекту для цільо-
вого споживача; кваліфікованого виконання проекту згідно пла-
ну; фінансової ефективність реалізації проекту для організації
виконавця; збереження збалансованого стану операційної систе-
ми та корпоративної культури організації.
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Для проектів, що створюють цінність, визначається спеціальна
місія, яка може бути визначена як «надання конкретної цінності
конкретним зацікавленим сторонам» [1, c. 86]. Успішне завершення
проекту означає, що цільова цінність проекту була досягнута.

На основі інструментарію процесного підходу проводиться па-
ралельний аналіз та оптимізація всіх процесів проекту, що здійс-
нюються його командою, і які можливо розділити на дві основні
категорії: процеси управління проектом, що забезпечують резуль-
тативне виконання проекту протягом усього часу його існування,
та процеси, які визначають і створюють продукт проекту.

Процесне управління проектами разом з процесною організа-
цією усталених проектних робіт відкриває можливості для фор-
мування стандартизованої системи реалізації відносно унікаль-
них проектів.

Формування цільового портфелю ціннісно-орієнтованих прое-
ктів за допомогою модифікованого аналізу «Стратегічні ворота»
(«Strategic gate») є невід’ємною складовою конкурентної стратегії
сучасної компанії.

Успіх проекту «для тих, хто бере участь у проекті, як правило,
розглядається як досягнення певної, заздалегідь визначеної, цілі
проекту» [2, с. 244]. Відповідно до визначених цілей обґрунтову-
ється склад та значення ключових параметрів реалізації проекту,
на основі яких можливо виділити ряд підходів до визначення ус-
піху проекту: представники першої групи притримуються тради-
ційного підходу, в межах якого успіх проекту визначається на
основі рівня досягнення цільових значень параметрів «Залізного»
(«Золотого») трикутника проектного управління: час, бюджет і
специфікація виконання проектних робіт (P. П. Оізен, К. Уанг,
Дж. Хуанг, Standish Group CHAOS та інші); підхід, у межах якого
розраховується інтегральний показника успіху проекту на основі
побудови моделі, що враховує значення окремих параметрів реа-
лізації проекту (наприклад, [3]); та підхід, у межах якого за осно-
ву успіху проекту приймається узагальнений показник (критерій
«задоволеності всіх зацікавлених сторін» Т. Ван Акен або «задо-
воленості учасників проекту» С. Дж. Покок тощо).

Успішний проект є логічною сумою успішного проектного
управління та успішного продукту, що задовольняє вимоги замо-
вника на момент аналізу.

Відносність критеріїв успіху проекту: приклад проекту будів-
ництва оперного театру в Сіднеї.

Cучасний підхід до управління проектами на основі ціннісно-
процесної концепції є інтегративною єдністю наступних управлінсь-
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ких технології з маркетингу, управління витратами, організаційного
дизайну, проектного менеджменту: формування економічної ціннос-
ті продукту (товару, послуги) для цільового споживача (ФВА);
управління для створення цінності в проектах [4]; ощадливе вироб-
ництво та дослідження внутрішніх процесів організації (досвід TPS
[5]); формування цільових проектних кошторисів (target costing);
кайдзен (постійні покращення процесів і структури); бенчмаркінг
(використання найкращого досвіду та технологій проектного управ-
ління); формування «розширеної» проектної команди [6, c. 14].

Отже, організація проектної діяльності з позиції ціннісно-
орієнтованого процесного підходу відкриває можливості до за-
стосування сучасного методичного апарату підвищення якості,
зменшення вартості проектних робіт і максимізації цінності для
основних бенефіціарів проекту на принципах ощадливого вироб-
ництва та функціонально-вартісного аналізу.

Формування портфелю ціннісно-орієнтованих проектів висту-
пає складовою конкурентної стратегії компанії. Сучасний підхід
визначає успіх проекту як нерозривну єдність успішного проект-
ного управління та успіху кінцевого продукту проекту, що задо-
вольняє вимоги цільових споживачів.
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