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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Цільові програми є одним з найважливіших засобів

реалізації структурної, науково-технічної та інновацій-
ної політики держави, активного впливу на її соціально-
економічний розвиток. Вони зосереджені на реалізації
великомасштабних, найбільш важливих для держави
інвестиційних, науково-технічних та інноваційних про-
ектів, спрямованих на вирішення системних проблем, що
входять до сфери компетенції державних органів вико-
навчої влади.

Останнім часом все більше державних організацій
України намагаються застосовувати проектний підхід до
своєї діяльності і зіштовхуються зі складністю адаптації
інструментів проектного менеджменту до українського
державного управління сучасного стану та нестачею
методологічних розробок проектно-орієнтованого роз-
витку регіонів [1].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Серед зарубіжних і вітчизняних вчених, які у різні
проміжки часу досліджували основи менеджменту, про-
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ектне управління, іноваційний менеджмент вітчизняних
підприємств, антикризовий менеджмент та державне
управління, можна виділити наступних: В.М. Бабаєва,
С.Д. Бушуєва, Н.С. Бушуєву, В.Г. Воронкову, В.В. Мо-
розову, Т.Є. Пєнкіну, В.І. Польшакова, В.А. Рача, А.І. Ри-
бака, С.М. Соболь, Ю.М. Теслі, Ю.П. Шарова, З.Є. Шер-
шньову та ін. Але використання методів проектного ме-
неджменту в державному управлінні є незначним та не
відповідає потребам розвитку держави.

ЦІЛІ СТАТТІ
Визначити проблеми на шляху реалізації пріорітетних

національних проетків та державних цільових програм.
Визначити сутність проекту, програми та проектно-

го управління.
Розкрити зміст та сутність офісу управління проек-

тами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Правові, економічні та організаційні засади форму-
вання цілісної системи прогнозних і програмних доку-
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ментів економічного і соціального розвитку України,
окремих галузей економіки та окремих адміністра-
тивно-територіальних одиниць як складової части-
ни загальної системи державного регулювання еко-
номічного і соціального розвитку держави, визначає
Закон України "Про державне прогнозування та роз-
роблення програм економічного та соціального роз-
витку України" [2]. Закон України "Про державні
цільові програми" визначає засади розроблення,
затвердження та виконання державних цільових про-
грам [3]. Також треба відзначити "Методичні реко-
мендації щодо проведення оцінки економічної і соц-
іальної ефективності виконання державних цільових
програм" затверджені Міністерством економіки Ук-
раїни від 24.06.2010 року. Методичні рекомендації
призначені для оцінки економічної і соціальної ефек-
тивності виконання завдань і заходів державних
цільових програм, визначенню основних принципів та
методологічних підходів щодо формування системи
кількісних і якісних показників (індикаторів) оцінки
ефективності ДЦП з урахуванням специфіки окремих
програм [4]. Дані нормативно-правові документи є ме-
тодологічною основою у визначенні засад управлін-
ня державними цільовими програмами. Проте багато
методологічних питань, що відповідали б сучасним
концепціям менеджменту, залишаються не визначе-
ними. Особливо, могли б бути корисними практичні
рекомендації антикризового менеджменту та методо-
логія прийняття рішень у процесі реалізації проектів,
що досить активно застосовується на рівні компаній.
Але дані концепції можливо адаптувати та викорис-
товувати й на державною рівні.

Реалізація пріоритетних національних проектів та
цільових програм на державному та регіональному

рівнях стикається з рядом досить закономірних труд-
нощів. Це обумовлено наступними причинами:

— відсутністю напрацьованих практик, методичних
документів, що віповідають перетворенням в країні та
сучасним концепціям менеджменту;

— нестачею і складністю залучення кваліфікованих
спеціалістів до проектів;

— специфікою взаємовідносин між різними орга-
нами і рівнями влади;

— неможливістю прямого запозичення досвіду та
кращих практик проектного менеджменту з комерцій-
ної сфери діяльності.

У проектному менеджменті виділено три джере-
ла народження проектів — проблема, вимоги та місія.
Проект визначається як "запланований якісний пе-
рехід певної системи на більш високий рівень розвит-
ку за рахунок оптимального використання внутрішніх
ресурсів" [5]. Отже до проектів можливо віднести ве-
ликий спектр антикризових заходів та заходів для
розвитку, таких як, наприклад, "програми регіональ-
ного розвитку", "державні цільові програми". Чатфілд
К. визначає проект як обмежений часовими рамками
процес, що має визначений початок та кінець, зазви-
чай обмежений датою, але також може обмежувати-
ся фінансуванням або досягненням результатів [6],
який здійснюється для реалізації унікальних цілей та
завдань [7], зазвичай, щоб призвести до вигідних змін
або створення доданої вартості. Тимчасова природа
проектів контрастує з бізнесом (процесами) [8], які є
повторюваною, постійною або частково постійною
діяльністю з виробництва продуктів або послуг. На
практиці, управління вище зазначеними двома систе-
мами часто різниться і таким чином вимагає розвитку
окремих технічних навичок та використання розподі-

Рис. 1. Процеси, що регламентуються системою управління державними цільовими

програмами
Джерело: складено автором.
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леного управління ними. На нашу думку,
проектом в рамках державних цільових
програм є робота, виконана в межах од-
ного державного контракту в інтересах
одного вигодонабувача — органу дер-
жавної влади. Молоканова В. та Шевцов
В. зазначають, що відмінність проекту від
традиційної функціональної діяльності,
що багаторазово повторюється протягом
досить тривалого часу діяльності орган-
ізацій на основі серійного виробництва
продукції чи послуг, полягає в тому, що
проект є  одноразовою, унікальною
діяльністю, яка завершується після до-
сягнення цілей [1]. Управління проекта-
ми є областю знань з планування, орган-
ізації та управління ресурсами з метою
успішного досягнення цілей та завершен-
ня завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлін-
ням програмами, але програма — це фактично більш
високий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних
проектів.

Підвищення ефективності реалізації заходів дер-
жавних цільових програм (ДЦП) можливе шляхом впро-
вадження проектного управління, яке потребує розроб-
ки єдиної системи управління програмами і проектами,
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Джерело: складено автором.
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і яке визначає єдину структуру, склад та вимоги до
організаційного і методичного забезпечення усіх про-
цесів реалізації проектів. Практика організації системи
управління проектною діяльністю показує, що успішна
реалізація програм і проектів у запланований термін, в
рамках установленого бюджету і у відповідності з техн-
ічними вимогами та вимогами до якості їх реалізації не-
можлива без ясної і чіткої системної моделі управління
програмами та проектами. Модель створює гарну осно-
ву для узгодження позицій та досягнення принципових
домовленостей між особами, що приймають ключові
рішення з управління проектами.

Розробка та практичне впровадження в тестовому
режимі системи правил, процедур та інструментів управ-
ління проектами забезпечать:

— скорочення часу на підготовку формальної до-
кументації при реалізації програмних заходів і цільових
індикаторів ДЦП;

— контроль за перебігом реалізації укладених кон-
трактів;

— формування звітності про хід реалізації програм-
них заходів і цільових індикаторів ДЦП в єдиному фор-
маті;

— управління термінами реалізації заходів ДЦП
чітке розуміння строків досягнення цілей і ключових
подій в Інвестиційному Проекті;

— освоєння запланованих обсягів фінансування за-
ходів за рахунок поставлених систем планування, зов-
нішнього моніторингу та управління змінами;

— виявлення причин можливих майбутніх відхилень
і вироблення варіантів їх запобігання;

— координацію різних напрямів діяльності та на-
дання поточних звітів по проекту в єдиному форматі;

— отримання актуальної та достовірної інформації,
необхідної для прийняття управлінських рішень та
впливів;

Можливість прийняття коригувальних рішень на
ранніх стадіях виникнення відхилень від заплановано-
го ходу виконання програми.

Перелічені вище результати можуть бути досягнуті
шляхом впровадження інструментів регулярного менед-
жменту, а саме постановки систем проектного управлі-
ння та використання аутсорсингу функцій проектного
управління. Система проектного управління враховує
планування, зовнішній моніторинг та управління зміна-
ми. Запроваджена система проектного управління по-
винна регламентувати процеси, що представлені на ри-
сунку 1.

Велика кількість різноманітних заходів, робіт та
процесів, що враховані до виконання в рамках ДЦП, по-
требують координації, визначення типових технічних
рішень та технологій. У звязку з чим стає необхідним
створення спеціальної структури, що відповідає за уп-
равління програмами — проектний офіс. Так, в менед-
жменті "офіс управління проектами" (ОУП) — це
підрозділ, що здійснює централізацію та координацію
управління проектами. Також ОУП можна визначити як
специфічну інфраструктуру, що забезпечує теріторіаль-
но-розподілений простір для виконання робіт командою
[9]. Нами визначена модель управління програмами та
проектами, або офісом управління проектами, що пред-
ставлена в таблиці 1.

Процес управління портфелем проектів для ДЦП
можна умовно розділити на чотири етапи: визначення
всього переліку проектів, аналіз проектів, оптимізація
портфеля і реалізація портфеля. Функціонально-орган-
ізаційна модель ОУП для реалізації ДЦП представлена
на рисунку 2. Отже, ОУП є центром накопичення знань
у сфері управління проектами. Рівень складності, фор-
малізація структури ОУП та рівень його фінансування в
організаціях істотно відрізняється залежно від загаль-
них цілей, які вони перед собою ставлять.

До завдань проектного офісу можемо віднести на-
ступні:

— підготовка спільно з провідними організаціями
пакету Проектів, що визначають напрями та завдання
щодо вирішення ключових проблем у певній галузі;

— розробка і оформлення інвестиційних проектів,
спрямованих на узгоджене створення технологій,
об'єктів інфраструктури та відповідних експлуатуючих
організацій, а також створення методичної документації
з формування таких проектів;

— деталізований опис результатів проектів і заходів
програми;

— координація програмних заходів, технологічних
розробок і проектів між собою, а також з цілями та про-
грамами розвитку для забезпечення взаємного узгод-
ження і обміну отриманими результатами в рамках реа-
лізації ДЦП;

— розробка системи вимог з узгодження і зв'язок
результатів проектів і програмних заходів;

— розробка та затвердження мережевого графіка,
враховує узгодження і синхронізацію технологічних
розробок, підготовку нормативних документів та типо-
вих проектів;

— участь у розробці та коригуванні ДЦП та інших
програмами у частині закріпленої номенклатури робіт.

До офісу управління проектами ставлять певні ви-
моги. Створення ОУП повинно: 1) сприяти доведенню
до стадії завершення більшої кількості проектів без за-
лучення додаткових ресурсів; 2) більшість проектів по-
винні завершуватись за помітно коротший термін; 3)
ОУП повинен значною мірою та позитивно впливати на
практичні результати діяльності організації; 4) керівна
ланка організації повинна бачити переваги, які прино-
сять впровадження ОУП, а також ті вигоди, які здатен
надати ОУП кожному керівникові організації особисто.
Якщо ці вимоги забезпечуються, тоді впровадження
ОУП можна вважати доцільним, а у разі оцінювання
діяльності вже існуючого ОУП, переваги свідчать про
його ефективну роботу [10].

До основних функцій аутсорсера в рамках реалізації
заходів ДЦП можемо віднести наступні:

— регулярний моніторинг етапів інвестиційного цик-
лу і контроль результатів виконання планових ключо-
вих показників (виробничі ресурси, деталізовані термі-
ни виконання робіт (послуг));

— координація діяльності та інтеграція зусиль усіх
учасників проекту, встановлення ефективної комунікації
між ними та забезпечення зворотного зв'язку з Замов-
ником проекту;

—управління змінами, розробка превентивних за-
ходів щодо недопущення погіршення якості, зриву
термінів реалізації, збільшення вартості реалізації;
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— збір, систематизація та обробка інформації про
хід реалізації програмних заходів і цільових індикаторів
ДЦП;

— оцінка стану та рівня досягнення цільових показ-
ників реалізації проектів, програмних заходів і цільо-
вих індикаторів ДЦП;

— формування вихідних інформаційно-аналітичних
документів для вироблення пропозицій з управління
реалізацією програмних заходів ДЦП.

ВИСНОВКИ
Істотним чинником, що знижує ефективність вико-

ристання бюджетних коштів, є відсутність єдиних ме-
ханізмів забезпечення узгодженого розвитку та суміс-
ності державних систем і ресурсів і, зокрема, відсутність
єдиної системи управління процесами реалізації про-
грам і проектів — тобто відсутність єдиної системи про-
ектного управління.

Удосконалення управління ДЦП призведе до підви-
щення ефективності використання коштів програм,
збільшить їх інвестиційну складову, за рахунок якої
створюються нові проекти і технології.

Взаємне узгодження різних робіт дозволить ство-
рити механізми, при яких одні проекти програм зроб-
лять внесок у реалізацію інших.
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