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CONCEPTUAL MODEL OF PROJECT MANAGEMENT 

Abstract: The development of knowledge and technology project management reflects the impact of the use of pro-

ject-based approach, which allow more effectively meet the challenges of creating value and achieve goals with limited 

any resources. Finding ways of further development of the theoretical foundations of project management should be 

motivated to models and methods of analysis of structural properties of project management, reflecting the essential 

features of the projects. The paper presents a conceptual model of the subject area of project management that inte-

grates a system of indicators created value project, a knowledge base of best practices and lessons, external environ-

ment, incentives, controls and restrictions of the project. In addition to these components, the model has unique parts: 

the model of project states and basic project. Each of the elements of the conceptual model of project management has 

properties that make emerging integrated project management system aimed at obtaining useful results. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Аннотация: Рассмотрена концептуальная модель предметной области управления проектами. Показа-

но, что она объединяет различные элементы, ценности и ограничения проекта. Предложенная модель позво-

ляет в первом приближении выполнять качественную оценку эффективности проектных действий и может 

быть использована для проактивного управления проектами.  
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Розвиток систем знань та технологій 
управління проектами відображає результати-
вність методів використання проектного під-
ходу, який дозволяє найбільш ефективно ви-
рішити завдання створення цінностей та дося-
гнення поставлених цілей в умовах обмежено-
сті часових, фінансових, матеріальних, людсь-
ких та інших видів ресурсів [1]. Пошук шляхів 
подальшого розвитку теоретичних основ про-
ектного управління повинен здійснюватися на 
підґрунті моделей і методів аналізу структур-
них властивостей систем проектного управ-
ління, що відображають суттєві ознаки дослі-
джуваних систем – проектів / програм / порт-
фелів проектів [2 – 3].  
 

© Колеснікова К.В., Гогунський В.Д.,  
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Дослідження «явищ і сутності, зв'язків і 
закономірностей у процесах управління прое-
ктами / програмами / портфелями в життєвих 
циклах проектів, як керованих соціальних чи 
організаційно-технічних систем, з ознаками 
унікальності, обмеженнями у часі і ресурсами, 
а також вимогами до якості продуктів або пос-
луг, становить змістовний аспект теоретичних 
пошуків в області проектного управління» [4]. 
При цьому існуючі підходи щодо визначення 
та обґрунтування тактики і стратегій виконан-
ня проектів націлені на отримання певних ре-
зультатів і цінності завдяки дослідженням зв'я-
зків і закономірностей на рівні організаційного 
управління, а не технологій виготовлення про-
дукту проекту. 
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Наявність невизначеності в проектному 
управлінні в організаційно-технічних системах 
зумовлені низкою особливостей: 

– множина факторів та їх взаємна 
зв’язність не дозволяють виділити і детально 
досліджувати властивість проектних систем на 
основі властивостей окремих елементів систем 
(у наслідок емерджентності систем проектного 
управління), тому всі явища, що відбуваються 
в них повинні розглядатися у сукупності; 

 − відсутністю детермінованих залежнос-
тей між входом і виходом проектних процесів 
через присутність в контурі управління систе-
мами виконавців, що приймають рішення або 
виконують отримані завдання у залежності від 
своїх знань, умінь та попереднього досвіду, що 
змушує переходити до якісного аналізу таких 
процесів; 

 − турбулентністю оточення і мінливістю 
характеру процесів у часі. 

Подібні проекти через зазначені особли-
вості є слабоструктурованими системами. 
Множина чинників системи утворює складну 
систему зв’язків і станів, причин і наслідків, 
що змінюються в часі. Побачити і усвідомити 
логіку розвитку подій в таких багатофактор-
них системах досить складно. Водночас у 
практичній діяльності постійно доводиться 
приймати рішення про те, що потрібно зроби-
ти (на які фактори вплинути) для поліпшення 
стану проекту, що буде з ситуацією через та-
кий-то час, якщо нічого не робити, які з мож-
ливих дій будуть ефективніші для досягнення 
поставленої мети і пр. [5]. Процедура прийнят-
тя рішень може ґрунтуватися на когнітивному 
(пізнавальному) аналізі та моделюванні склад-
них процесів [6 – 8]. 

Концептуальна модель предметної області 
управління проектами, що відображена на рис. 
1, об’єднує систему показників створюваної 
цінності проекту, базу знань найкращих прак-
тик, базу уроків проектів, зовнішнє оточення, 
у якому формуються стимули, регулятори та 
обмеження щодо управління проектами. Окрім 
цих складових до концептуальній моделі вхо-
дять і унікальні складові: модель зміни систе-
ми та базовий проект. Кожний з елементів 
концептуальної моделі предметної області 
управління проектами має свої властивості, 
завдяки яким формується цілісна система 

управління проектами, спрямована на отри-
мання певного корисного результату. Емер-
джентні (системні) властивості формуються 
завдяки обміну інформацією між окремими 
елементами, а також у наслідок функціону-
вання 3-х циклів: моніторингу проектів, пла-
нування та когнітивного циклу. Саме когніти-
вний цикл дозволяє акумулювати минулий до-
свід для формування корпоративних знань в 
установах і підприємствах. Ця модель дозво-
ляє у першому наближенні виконати якісну 
оцінку ефективності комунікацій в проектах. 
Для проактивного управління проектами акту-
альним є завдання завчасної оцінки очікувано-
го результату, який можна отримати за допо-
могою моделювання (рис.1). 

Будь-який проект реалізується в коорди-
натах системи цілей, а також зовнішніх і внут-
рішніх обмежень. У загальному вигляді бага-
товимірна оцінка, як функція результатів про-
екту може бути виражена у вигляді деякого 
узагальненого вектору ефективності h, який 
залежить від множини факторів, у тому числі, 
від структури та стратегії управління проек-
том, які визначають якість продукту або 
послуги: 

h = <S, T, R, A, TE, G, I>,  (1) 

де S∈{s1, s2, …,st}  – множина станів системи;  

     { }1 2 1 2 1 2
, , , ; , , , ; , , ,k v pT t t t m m m o o o∈ L L L  – множина 

технологій {t1, t2, …, tk}, методів {m1, m2, …, 

mv} і операцій {o1, o2, …, op};  
R – множина реакцій системи на зовнішні 

збурення;  

A = U ∪ F – множина умов створення цін-
ності проектів;  

U – множина вхідних зовнішніх обме-
жень;  

F – множина реалізацій процесів;  
ТE – структура управління проектом;  
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 – операційна модель 

управління проектом;  
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управління проектом. 
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Рис. 1. Концептуальна модель предметної області управління проектами  
 

Керуючими параметрами на основі проек-
тного підходу в загальному випадку можуть 
служити незалежні змінні: S, T, R, A, TE, G, I. 
Центральне місце відводиться застосуванню 
моделі зміни станів системи.

 

База уроків проектів містить інформацію, 
отриману в результаті експериментальних до-
сліджень. Ця база формується на основі вже 
здійснених проектів і є основою для вдоскона-
лення законодавчої і технологічної баз. 

Інформація про результати вже реалізо-
ваних проектів із застосуванням моделі 
складає базу знань проектів. 

Планування робіт проектів з відділенням 
функції координації від безпосереднього ви-
конання завдань, є однією з умов успішного 
планування і виконання проектів. При цьому в 
організації формується ієрархія рівнів мене-
джменту, основною характеристикою якої є 
взаємини з формальної підпорядкованістю 
працівників на кожному рівні. Керівник прое-
кту безпосередньо працює з командою проек-

ту, до якої можуть входити менеджери серед-
нього рівня з різних функціональних областей. 
Менеджерам середньої ланки, в свою чергу , 
підпорядковуються декілька менеджерів низо-
вого рівня. У підсумку ієрархічні взаємини 
пронизують всю організацію, аж до рівня ря-
дового персоналу , що реалізує роботи та про-
цеси у виробничій сфері [9]. 

Планування має ґрунтуватися на прогноз-
них оцінках очікуваних результатів. А оцінка 
реальних результатів дозволить здійснювати 
вдосконалення майбутніх проектів. Кожен 
процес розробки і виконання проекту реалізу-
ється у вигляді класичного циклу в теорії 
управління проектами, відомому як «цикл 

Шухарта-Демінга», або PDCA (Plan − Do − 

Check − Action − «план, здійснення, перевірка, 
дія») [10]. 

Прогнозування ефективності проектів 
можна виконувати з використанням імовірніс-
них моделей, які відображають специфіку ви-
падкових процесів. 
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Управління інтеграцією та інформаційни-
ми зв'язками в проекті, оптимізація організа-
ційних і функціональних структур проекту по-
роджують нові вимоги до складових частин 
проекту та управління змістом, часом, трудо-
вими і матеріальними ресурсами в умовах не-
визначеності [11 – 13].  

Успішність реалізації проектів в організа-
ційно-технічних або соціальних системах у 
більшому ступені залежить від використову-
ваних моделей виконання проектів у сфері 
проектного менеджменту, аніж у сфері опера-
ційної діяльності, де, як правило, виникають 
суто технічні проблеми. 
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