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паніях. За наявності інструментів сканування такі дослідження
можна проводити самостійно і будь-коли з різних приводів.

Використання адаптивних бізнес-симуляцій у навчальних за-
кладах не лише створює відомі переваги від запровадження поді-
бних тренінгових технологій, а й дозволяє формувати банк моде-
лей функціонування різних галузевих ринків. Ця обставина
дозволяє організувати численні робочі місця віртуальної практи-
ки студентів в умовах реальних ринків.

Зазначені перспективи можливого використання адаптивних
бізнес-симуляцій роблять їх привабливими, а зусилля на їхню
розробку виправданими.
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Необхідність забезпечення сталого розвитку компаній в умо-
вах турбулентних коливань і високого рівня непередбачуваності
параметрів глобальної економіки потребує від підприємств, з
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одного боку, високого рівня адаптивності, управління змінами
та гнучкості, а з іншого — виконання своїх зобов’язань перед
власниками і стейкхолдерами щодо забезпечення їх інтересів
через досягнення короткострокових і довгострокових цілей.
Важливу роль у вирішенні цього завдання відіграє методологія
проектного управління, яка створює підґрунтя для успішної ре-
алізації портфелю проектів компанії, спрямованих на реалізацію
її стратегічних намірів, управління змінами через ефективне
створення і діяльність команд, що здійснюють проекти, зумов-
лені необхідністю реагування на виклики зовнішнього та внут-
рішнього середовища.

Сучасна ситуація щодо використання технологій проектного
менеджменту українськими компаніями характеризується такими
тенденціями:

— доволі високий рівень управління проектами у так званих
проектно-орієнтованих компаніях (особливо ІТ-бізнес, що пра-
цює із західними партнерами);

— поступове розповсюдження проектного підходу у промис-
ловості, рітейлі, секторі послуг (банківська діяльність, страху-
вання тощо);

— застосування (інколи обмежене) спеціального програмного
забезпечення при реалізації проектів;

— зростаючі темпи підготовки і сертифікації фахівців з управ-
ління проектами.

Ці позитивні зміни зумовлюють інтерес компаній до поступо-
вого розширення контексту проектного менеджменту від ведення
окремих проектів до управління їх портфелями, проте у сфері
промислового виробництва та послуг (не проектно-орієнтовано-
му бізнесі) ці тенденції тільки народжуються, а залучені у ці про-
цеси фахівці не завжди усвідомлюють той перелік питань, відпо-
віді на які необхідно дати при запровадженні управління портфе-
лями проектів.

Серед основних з них є такі:
— як співвідносяться між собою за ступенем важливості стра-

тегічні цілі компанії, що лежать в площині різних функціональ-
них сфер (маркетингові, фінансові, соціальні тощо), на досягнен-
ня яких будуть спрямовуватися проекти;

— як визначити прийнятну кількість пропозицій та організу-
вати процес їх розробки та подання щодо включення у проектний
портфель;

— за якими критеріями будуть ранжуватися проектні пропо-
зиції при відборі у корпоративний портфель;
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— як визначити співвідношення між проектами зовнішнього
та внутрішнього розвитку компанії для забезпечення її поточних
та майбутніх перспектив;

— як обґрунтувати параметри та визначити пріоритетність
проектів, включених у портфель;

— яким має бути оптимальне співвідношення у завантаженні
співробітників та інших ресурсів компанії завданнями поточної
та проектної діяльності;

— як спланувати та гармонізувати обсяги рутинних завдань на
наступний річний період з обсягами проектних робіт;

— якими мають бути процедури зміни пріоритетності проектів
у разі необхідності;

— за якими принципами має будуватись система мотивації
учасників проектної діяльності;

— як забезпечити адміністрування управління портфелем про-
ектів.

Наведений перелік питань свідчить про те, що навіть якщо
компанія навчилась управляти окремими проектами, ефективне
формування і подальша реалізація портфелю проектів вимагає
суттєвої освітньої, методичної, організаційної, економічної, мо-
тиваційної та психологічної підтримки залучених у цей процес
фахівців з боку вищого керівництва та зовнішніх консультантів,
концентрації відповідних зусиль і відносно тривалого часу на
розробку та впровадження системи управління портфелем проек-
тів у компанії.
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Сучасні умови господарювання в контексті ринкових транс-
формацій зумовлюють пошук вітчизняними підприємствами но-
вих засобів для забезпечення сталого розвитку. Cталий (збалан-




