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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯПРОЕКТАМИ

В сучасних умовах бурхливого розвитку, високого ступеня невизначеності та
обмеженості ресурсів одним з шляхів успішного розвитку підприємства є управління
проектами. Не дивлячись на розвиток інструментів та технік управління проектами
частка проектів, що закінчилися успішно є незначною, лише 32% (за даними
досліджень компанії Standish Group) [1]. Основні причини невдач проектів очевидні: це
відсутність або не постійність управління проектом, невідповідність проекту стратегії
підприємства, незрозумілість цілей проекту команді проекту, відсутність або
недостатність комунікацій між членами команди проекту [2].

Для успішного виконання проекту недостатньо ініціювання та гарного
планування проекту. Необхідно обов’язково під час реалізації проекту забезпечити
щоденне добре налагоджене управління проектом. Регулярне відстеження стану
управління проектом дасть змогу: попередити виникнення помилок в управлінні
проектом; підвищити ефективність проекту; порівняти стан управління різними
проектами на одному підприємстві.

Успішне виконання проектів на підприємстві залежить від різноманітних факторів
– рушійних сил, що впливають на реалізацію проекту, забезпечують певний рівень
отриманих результатів і таким чином викликають зміни у індикаторах, які їх
характеризують. За середовищем впливу фактори класифікуються на внутрішні та
зовнішні.

Внутрішні фактори є ситуаційними рушійними силами всередині підприємства,
що впливають на управління його проектами. Основними внутрішніми факторами є
цілі, структура, завдання, технологія, працівники, ресурси. Їх характеристика наведена
у табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика внутрішніх факторів

Внутрішні фактори Зміст внутрішніх факторів
Цілі - очікуваний результат проекту;

- відповідність проекту стратегії підприємства тощо.
Структура - взаємовідносини рівнів управління і видів робіт, які

виконують підрозділи підприємства;
- структура портфелю проектів підприємства;
- інформаційна та комунікаційна системи підприємства тощо.

Завдання - види робіт, які необхідно виконати певним способом та в
обумовлений термін для досягнення мети проекту.

Технологія - технологічні особливості підприємства,
- патенти та ліцензії,
- інноваційні програми підприємства тощо.

Працівники - знання, вміння, навички працівників,
- рівень освіти та кваліфікація працівників,
- поведінка працівників,
- ставлення до праці працівників,
- умови праці на підприємстві,
- склад формальних та неформальних груп,
- психологічна атмосфера на підприємстві,
- корпоративна культура підприємства тощо.



Продовження табл. 1.
Ресурси - фінансові ресурси,

- матеріально-технічні ресурси,
- інформаційні ресурси тощо.

Джерело: складено автором на підставі [5].

Зовнішні фактори прямої дії безпосередньо впливають на управління проектами
підприємства та залежать від діяльності підприємства (табл. 2).

Таблиця 2
Характеристика зовнішніх факторів прямої дії

Зовнішні фактори
прямої дії

Зміст зовнішніх факторів прямої дії

Постачальники - ступінь надійності постачальників,
- своєчасність поставок матеріально-технічних ресурсів,
- якість поставок матеріально-технічних ресурсів
- вартість поставок матеріально-технічних ресурсів тощо.

Споживачі - структура потреб споживачів,
- платоспроможність споживачів тощо.

Конкуренти - місце, яке займає підприємство в галузі або регіоні,
- рівень конкурентної боротьби,
- конкурентні стратегії на ринку тощо.

Державні органи
влади

- Контролювання виконання та дотримання вимог
підприємствами,

- державна підтримка проектів тощо.
Інфраструктура - інфраструктура енергетики,

- транспортна інфраструктура,
- інфраструктура дорожнього господарства,
- інфраструктура зв'язку,
- інфраструктура телекомунікацій,
- інфраструктура фінансових інституцій тощо

Законодавчі акти - особливості діючого законодавства країни,
- тенденції розвитку законодавства країни тощо

Інші організації - банки,
- аудиторські фірми,
- профспілки,
- партії,
- громадські організації тощо

Джерело: складено автором на підставі [5].

Зовнішні фактори непрямої дії впливають на управління проектами за допомогою
певних механізмів та взаємовідносин (табл.3).

Таблиця 3
Характеристика зовнішніх факторів непрямої дії

Зовнішні фактори
непрямої дії

Зміст зовнішніх факторів непрямої дії

Міжнародні
відносини

- події політичного, економічного, соціального, військового,
культурного характеру,

- особливості міжнародних економічних відносин тощо



Продовження табл.3
Стан економіки - рівень розвитку економіки та його тенденції,

- економічний потенціал країни,
- рівень економічної злочинності тощо

Політичні фактори - ступінь політичної стабільності,
- політична ситуація,
- рівень корупції тощо

Технологічний
фактор

- науково-технічний прогрес,
- відповідність стану техніки та технології сучасним вимогам
тощо

Соціальні фактори - рівень освіти населення,
- стан соціального забезпечення населення,
- стан здоров’я населення,
- вікова структура населення тощо.

Культурні фактори - звички та традиції населення,
- релігійність,
- розвиток мистецтва та літератури тощо

Природні фактори - географічне положення країни та регіону,
- наявність природних ресурсів,
- кліматичні умови,
- інтенсивність та характер стихійних лих, техногенних
катастроф тощо

Джерело: складено автором на підставі [5].

Оцінювати вплив зовнішніх факторів необхідно врахувавши взаємозалежність
зовнішніх та внутрішніх факторів, складність, динамічність та невизначеність
зовнішнього середовища.

Не всі фактори можна оцінити у кількісному вираженні, тому якісну інформацію,
що відповідає певним факторам необхідно трансформувати шляхом присвоєння
номінальних оцінок, ранжування категорій, а також частотних підрахунків. Також
можна використати інтервальну та оцінювальну шкалу [6].

Відстеження індикаторів, що характеризували б ці фактори, в процесі здійснення
проекту, допоможе уникнути виникнення помилок в процесі управління проектом та
допоможе попередити зриви в термінах проекту та перевитрати бюджету проекту.
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