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Аналізуючи ту користь, яку приносить впровадження збалансо-
ваної системи показників при управлінні ризиками і реалізації проектів 
стратегічного розвитку, можна зробити висновок, що використання 
цієї моделі є доцільною та виправданою для управління ризиками про-
ектів та програм стратегічного розвитку вищих навчальних закладів. 
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УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У СИСТЕМІ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Власова В.В. 
Науковий керівник – Кадикова І.М., канд. екон. наук, доцент 
 

Сьогодні все більше вчених та практиків звертають увагу на те, 
що при виборі підходів та методів стосовно стратегічного управління 
слід орієнтуватись у більшості випадків на проектне управління [1]. До 
проектного менеджменту вдаються на різних рівнях керівництва дер-
жави, галузі, підприємства. 

У проектному менеджменті увага управлінців має розподілятися 
між десяти галузей знань з управління проектами: управління інтегра-
цією проекту; змістом проекту; термінами проекту; вартістю проекту; 
якістю проекту; людськими ресурсами; комунікаціями проекту; ризи-
ками проекту; закупівлями проекту; зацікавленими сторонами проекту. 
Вважаю, що для стратегічного менеджменту найбільш важливою та 
впливовою на результат є галузь знань з управління зацікавленими 
сторонами (чи стейкхолдерами) проектів. 

Зацікавлених сторін прийнято розділяти на зовнішніх та внутрі-
шніх. До того ж, у чинній редакції «Керівництва до зводу знань з 
управління проектами» (PMBOK® Guide – 5th Edition) оперують по-
няттям «організаційні групи» – внутрішні стейкхолдери, які взаємовп-
ливають з командою проекту [2]. Особливо слід управляти очікуван-
нями цих стейкхолдерів [3], бо вони стратегічно важливі, оскільки між 
різними бізнес-елементами організації та командою проекту є значна 
взаємодія, що суттєво впливає на досягнення стратегічних цілей. 
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ПРОЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УМОВ ПРОЖИВАННЯ В 
ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ 
 

Попов Ю.Р. 
Науковий керівник – Гусєва Ю.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Будівництво – це процес, який включає в себе всі організаційні, 
вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні роботи, пов'язані зі 
створенням, зміною або знесенням об'єкта. Будівництво – чутливий 
економічний показник стану регіонів і держави в цілому. На сьогодні-
шній день будівельний сектор і сектор нерухомості істотно втратили 
свою інвестиційну привабливість, конкурентоспроможність на ринку, 
зокрема, в зв’язку з відсутністю впровадження сучасних будівельних 
технологій.  

В наслідку низької будівельної активності в Україні спостеріга-
ється дефіцит якісної комерційної і житлової нерухомості. Житловий 
будинок повинен мати не тільки привабливий зовнішній вигляд, але і 
відповідати регіональним особливостям, відображати своєрідність мі-
сцевого колориту, поєднуючи з цим сучасний рівень розвитку будіве-
льної техніки та матеріалів. 

Постійний моніторинг проектів будівництва житлових комплек-
сів дозволить знайти і розробити план щодо поліпшення і розвитку 
забудови. Так, провівши аналіз і ознайомившись з основними тенден-
ціями європейських забудовників, зокрема, проаналізувавши забудови 
регіонів Голландії, Данії, Швеції та Німеччини можна виділити насту-
пні їх відмінні риси: 

- квартальні забудови середньої поверховості (5-9 поверхів); 
- зелені двори; 
- відсутність машин у дворах житлових комплексів; 
- унікальні фасади для всіх типів будинків; 
- вхід на рівні землі; 
- продуманий профіль вулиць; 
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