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Згідно з оцінкою, проведеною Інститутом проектного менеджменту (PMI) і 

опублікованій в PMI's 2013 Annual Report [1], число практикуючих проектних 

менеджерів у світі перевищує 51 млн фахівців. Ключову роль в систематичному 

розвитку і просуванні проектного менеджменту зіграли і продовжують грати 

некомерційні організації, створені практикуючими проектними менеджерами. 

У світі існують дві провідні організації, що займаються питаннями 

управління проектами: Інститут проектного менеджменту (PMI), що 

знаходиться в США, до складу якого входять понад 400 тисяч представників 

більш ніж 180 країн з усього світу, а число сертифікованих PMI професіоналів 

при цьому становить понад 600 тисяч (дані 2013 року) [2], і Міжнародна 

асоціація управління проектами (IPMA), що об'єднує 55 національних 

асоціацій, що включають близько 195 тисяч сертифікованих професіоналів 

згідно з даними на кінець 2013 року, наведеним у IPMA Certification Yearbook 

2013 [3]. Існують і інші професійні організації, такі як PMAJ, APM, GPM, ISO і 
©  Е.Н. Дмитренко, Д.В. Лукьянов, 2016 
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ряд інших, але всі вони, як правило, пов'язані у своїй діяльності саме з цими 

двома світовими «центрами» професійних знань - IPMA і PMI. 

У своєму розвитку практично всі ці організації так чи інакше зіткнулися з 

необхідністю формалізації вимог до знань тих, хто вважає себе професіоналом 

в проектом менеджменті. Це, безумовно, зажадало введення в практику 

відповідного понятійного апарату, що включає досить нові для технічної сфери 

діяльності визначення, що стосуються здібностей окремих людей і колективів 

до успішного здійснення своєї професійної діяльності. Означені положення 

знаходять своє відображення у публікаціях з розвитку теорії і практики 

проектного управління [4 – 24]. 

Загалом «карта розвитку» професійного управління проектами може бути 

представлена з використанням представленої на рис. 1 п’ятифазної моделі 

процесу створення знання організацією, яка запропонована Нонака в його 

динамічної теорії знання [4]. 

 
 Рисунок 1  — Модель процесу створення знань організацією 

 

Процес створення організаційного (корпоративного) знання починається з 

поширення неявних знань (фаза 1). У другій фазі неявне знання перетворюється 

деякої командою (стихійно або свідомо організованою) у вигляді нової 

концепції в явне знання. Процес цей відповідає відчуженню знань. У третій 

фазі створена концепція піддається перевірці, в ході якої організація визначає, 

чи дійсно запропонована концепція має право на існування. Отримавши 

«путівку в життя» концепція в четвертій фазі перетвориться в архетип, який 

може прийняти форму прототипу при розробці деякого матеріального продукту 

або організаційного елементу (структури, процесу) у випадку, якщо інновація 

не носила матеріальний характер. Остання фаза передбачає поширення знання 

по деякому відділу, по різних відділах або серед дочірніх компаній, споживачів, 

дистриб'юторів і навіть в університетах.Фазами, зазначеним на рис. 1, будуть 

відповідати наступні періоди: 



Шляхи реалізації кредитно-модульної системи 

28 

- Фаза 1 - поширення неявного знання: 1960-1976 рр. - Усвідомлення 

управління проектами як професійного виду діяльності. Створення першої 

професійної асоціації (INTERNET) в 1965 році. 

- Фаза 2 - створення концепції: 1976-1983 рр. - Розробка первинної системи 

знань (6 областей знань в PMI). Перший випуск підготовлених фахівців з даної 

концепції. 

- Фаза 3 - перевірка концепції: 1983-1996 рр. - Підготовка першої версії 

стандарту РМВОК, формування вимог до розвитку професії. 

- Фаза 4 - побудова архетипів: 1996-2004 рр. - Розвиток стандарту РМВОК, 

створення рольової моделі проектної команди. Розвиток національних 

асоціацій. Створення моделей знань на основі компетенцій (PMI PMCDF, IPMA 

ICB і PMAJ P2M). 

- Фаза 5 - перехід знання на новий рівень: 2004 - 2013 рр. - «Добудова» 

уніфікованої чотирирівневої сертифікаційної моделі, розробка стандартів 

«вгору» - вимог до управління програмами проектів та портфелями проектів 

організацій. Розвиток системи сертифікації PMI. Поява ISO 21500: 2012. 

- Фаза 1 '- 2013-20 ?? рр. - Нова фаза поширення неявного знання. 

За час, що минув зі створення першої професійної асоціації у сфері 

управління проектами в 1965 році, вимоги до проектних менеджерам кілька 

разів кардинально змінювалися. І зараз, світ якраз знаходиться перед наступним 

таким витком, фактично заходячи на стартові позиції півстолітньої давності, 

але з дещо іншим потенціалом у вигляді накопичених знань і сформованого 

розуміння професійної діяльності у сфері управління проектами [5 - 9]. Але ці 

фактори, які є одночасно  позитивними, можуть зіграти певну негативну роль, 

стримуючи розвиток професії саме тим набором знань, які свого часу були 

необхідні для розвитку професії, а у сьогоденні стримують її на старті «нового 

витка». 
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