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ТЕМА : ПРОЦЕС ПРОЄКТУВАННЯ 

Проєкт - це тимчасове підприємство, призначене для створення унікальних 

продуктів, послуг або результатів. 

Теорія розвитку систем - це, звичайно, чудово. Але як насправді відбувається 

ускладнення? Існує два основних напрямки. Дійсно еволюційний - то, як 

описував його Дарвін, яке відбувається в рамках конкуренції і еволюційного 

відбору самих різних підходів. І друге, що найбільше властиво штучним 

системам - це процес проєктування або створення все більш і більш складних 

систем. Відповідно, в першій частині, в першому запуску курсу ми підходили 

до того, що таке проєкт, як би до само собою зрозуміле. Для того щоб уникнути 

неоднозначності розуміння між учасниками курсу - а що ми маємо на увазі під 

проєктом і який сенс стоїть за цим поняттям - ми зробимо невелике введення в 

область управління проєктами. 

Це велика галузь, ми з неї візьмемо тільки невеликі частини. 

Отже, виходячи з визначення, проєкт - це та сфера діяльності людей, в рамках 

якої створюється деяка унікальна штучна система. Тобто це може бути продукт, 

це може бути послуга, послуга якась, або навіть може бути якийсь конкретний 

об'єкт, який ми хочемо створити, але створюємо в перший раз. 

Ми з вами будемо розглядати такі теми. 

По-перше - це характеристики проєктів, тобто що випливає, виходячи з того 

визначення, яке ми дали. Яка реальна успішність цих проєктів, тобто що 

реально відбувається в світі з цими проєктами, і чи дійсно потрібно там 

займатися якимись спеціальними знаннями. 

Розглянемо проблему нечіткості цілей і що випливають звідси ризики. 

Розглянемо життєві цикли. По суті справи, винахід так званого життєвого 

циклу - це наш спосіб знизити ризики і навчитися управляти ними. 

Характеристики проєкту 



 Тимчасовість проєкту 

(У будь-якого проєкту є чіткий початок і завершення) 

 Унікальні продукти, послуги або результати 

 В результаті проєкту можуть вийти: 

o продукт і вироблене виріб; 

o здатність надати послуги; 

o результати, такі як наслідки або документи. 

 Послідовна розробка (Розвиток по етапах і протікання по кроках) 

Характеристики проєкту між собою тісно взаємопов'язані. 

 

Почнемо з тимчасовості проєкту. У будь-якого проєкту є чітке початок - 

той момент, коли ми починаємо роботи над тим, щоб створити 

відповідної артефакт і час його завершення, тобто коли мета проєкту 

досягнута і артефакти реалізовані. 

 

В результаті проєкту завжди повинні бути створені унікальні продукти. 

 

Що мається на увазі під унікальністю? Людство, як ми з вами говорили, 

напрацювало досить ефективні способи створення технологій та 

технологізації різних процесів. 

 

Тобто, якщо продукт або послуга, яку ми створюємо, не унікальні, тобто 

це типовий процес, це вже не про проєкт, це вже про виробництво, яке 

повинно виконуватися згідно з відповідними технологіями і процесами. 

 

А ось як раз створення унікального продукту або послуги накладає певні 

обмеження. Це не означає продукт або послуга припинить своє існування, 

припиняє своє існування тільки вид діяльності під назвою проєкт. 

 

І третя характеристика проєкту пов'язана з послідовністю розробки. Що 

під цим мається на увазі на увазі? Тут мова йде про те, що ми не можемо 



створити, як акт створення Господа Бога деякого об'єкта за помахом руки. 

Тобто все, що створюється в один великий і неподільний на частини крок, 

відповідно, не є областю управління проєктами. Послідовна розробка має 

на увазі, що спочатку у нас немає взагалі нічого, тобто у нас немає 

продукту, який ми хочемо створити, або, можливо, якась версія, яка 

сильно відрізняє цей продукт, і нам необхідно крок за кроком здійснити 

створення цільового продукту або послуги. 

Обмеження проєкту 

 СКЛАД 

 ЧАС 

 ВАРТІСТЬ 

 ЯКІСТЬ 

 

Якість виконання проєкту залежить від врівноваження трьох 

факторів: 

складу проєкту, часу, вартості 

Взаємовідношення між цими факторами є таким, що з великою 

долею вірогідності буде зачеплено , як мінімум, ще один фактор 

 

Наступна частина історії пов'язана з необхідністю управляти проєктом в 

реальному світі. Найчастіше керівники проєктів говорять про так званий 

трикутник обмежень, що тісно пов'язаний з добре відомим висловом: « 

Швидко, дешево або якісно - виберіть щось одне.» 



Ключові обмеження проєкту - це питання, що мають бути розроблені, 

тобто це наш зміст, це час, за який ми зробимо цей проєкт і, відповідно, 

вартість, тобто ті витрати, які ми повинні понести, щоб домогтися 

відповідного результату. 

Дуже часто в трикутник обмеження проєкту додається четверта 

характеристика - її називають, якістю. Вона пов'язує між собою всі ці три 

характеристики. 

По суті справи, ми можемо зробити, аби як? Щось дуже неякісне, але при 

цьому у відведений час і терміни. Відповідно, історія така, що якщо ми 

міняємо хоча б один з параметрів, то будуть змінюватися і всі інші 

параметри. 

Управління цими параметрами - одне із завдань керівника проєкту, який 

забезпечує можливість використання результатів проєкту в контексті 

більш великої системи. 

 

Проєкт і ризики 

 

Проєкт - тимчасове підприємство по створенню унікального 

продукту або послуги 

 

Проєкту, як інновації, внутрішньо притаманний ризик 

 

Ризик проєкту - це невизначена подія або умова, яке, при 

настанні, впливає позитивно чи негативно на цілі проєкту. 

 

Ризик - складна подія, що має причину і, при настанні, слідства 

 

Проєкт, а тим більше проєкт створення інформаційної системи - це завжди 

тимчасове підприємство, яке створює унікальну послугу. 

І тому проєкту, як будь-який інновації, внутрішньо притаманний ризик. Тобто 

ми завжди маємо справу з деяким ризиком, пов'язаним з тим, що саме таку 



роботу, саме такий продукт або об'єкт до нас ще ніхто ніколи не робив. 

Ситуація, якщо у нас постає не унікальний товар або послуга і всі основні 

рішення щодо цього товару, послуги вже прийняті і зроблені, ми, відповідно, 

маємо справу не з проєктним родом діяльності. Відповідно, давайте дамо 

визначення. Ризик проєкту - це невизначена подія, яке може статися або статися 

і, відповідно, при настанні воно впливає або позитивно, або негативно на цілі 

проєкту. Це дуже цікава частина формулювання, пов'язана вона з тим, що у нас 

виходить історія про те, що не всі події, які ми не можемо передбачити, є 

впливають негативно або позитивно. 

Відповідно, управління ризиками в проєкті означає, що ми намагаємося 

мінімізувати вплив негативних ризиків і намагаємося максимізувати шанси на 

вплив або поява позитивних так званих ризиків або подій. 

Ризик це не дуже проста історія, він завжди має деякі причини і, відповідно, 

слідства. Коли ми займаємося управлінням ризиками, в наших силах вплинути 

або на причини, тобто мінімізувати ймовірність появи ризику, або вплинути на 

нашу готовність до наступу наслідків від даного ризику. 

 

СКЛАД ПРОЄКТУ 

                     Роботи проєкту                                        Об’єкт поставки 

 

Проєкт - це завжди тимчасове підприємство, яке створює унікальну послугу. 

І тому проєкту, як будь-який інновації, внутрішньо притаманний ризик. Тобто 

ми завжди маємо справу з деяким ризиком, пов'язаним з тим, що саме таку 

роботу, саме такий продукт або об'єкт до нас ще ніхто ніколи не робив. 



Ситуація, якщо у нас постає не унікальний товар або послуга і всі основні 

рішення щодо цього товару, послуги вже прийняті і зроблені, ми, відповідно, 

маємо справу не з проєктним родом діяльності. Відповідно, давайте дамо 

визначення. Ризик проєкту - це невизначена подія, яке може статися або статися 

і, відповідно, при настанні воно впливає або позитивно, або негативно на цілі 

проєкту. Це дуже цікава частина формулювання, пов'язана вона з тим, що у нас 

виходить історія про те, що не всі події, які ми не можемо передбачити, є 

впливають негативно або позитивно. 

Відповідно, управління ризиками в проєкті означає, що ми намагаємося 

мінімізувати вплив негативних ризиків і намагаємося максимізувати шанси 

на вплив або поява позитивних так званих ризиків або подій. 

Зміст проєкту (він же Scope проєкту). В рамках управління проєктом ми маємо 

справу з двома основними структурами. 

Перша структура - це об'єкт поставки, тобто що має бути зроблено. І 

відповідно, декомпозиція об'єкта поставки на частини призводить до нашого 

розуміння того, що є результатом проєкту. Історія досить складна, тому що 

навіть при проєктуванні будинку у нас з вами є окрема активність, яка 

називається проєкт, в рамках якого ми готуємо ось ту саму майбутню структуру 

- з чого і як буде складатися будинок. Окремий цікавий момент в класичному 

управлінні проєкту складають матеріали, які у нас з вами випливають, виходячи 

з того, що ми збираємося зробити, тобто, по суті справи, класичний проєкт 

представляє класичну схему, в якій є результати і в яких ми, відповідно, 

можемо використовувати деякі матеріали. 

Завдання управління проєктами здійснити планування результатів і визначити, 

які матеріали нам потрібні. Одна з проблемних частин, пов'язаних з 

інформаційними системами, пов'язана з тим, що, по суті справи, входом до 

проєкту по створенню інформаційної системи є інформація. Тобто інформація і 

рішення, які прийняті на різних рівнях, пов'язаних з бізнес-системою. 

І оскільки ця інформація, рішення не є матеріальними - спочатку спроєктувати 

об'єкт поставки, а потім визначити, які рішення, яка інформація нам буде 

потрібно, не завжди представляється легким завданням. 



Друга структура, яка випливає, виходячи з того, що ми визначили - що 

повинно бути в рамках проєкту зроблено, це завдання, пов'язане з визначенням 

робіт проєкту, тобто для кожної частини першої структури. Крім результатів, 

існують ще певні роботи, які повинні бути зроблені. Відповідно, грамотне, 

правильне структурування робіт, які повинні бути зроблені для того, щоб 

здійснити реалізацію тієї чи іншої системи і є одним з основних, результатів 

роботи керівника проєкту. 

Тобто зіставлення об'єкта поставки та виконання робіт, які потрібно зробити 

для того, щоб цей об'єкт поставки був поставлений вчасно. Планування проєкту 

являє собою роботу над об'єктами, поставками, роботи по визначенню тих 

робіт, які повинні бути зроблені, і облік відповідних ризиків. 


