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- обсяги продажів по групах споживачів;  
- обсяги продажів за продуктами та послугами;  
- обсяги продажів по періодам;  
- обсяги продажів по групах споживачів;  
- частка ринку. 

 
ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ У СКЛАДНИХ НЕЛІНИЙНИХ  
СИСТЕМАХ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

Петрашенко Н.О. 
Науковий керівник – Хвостіченко В.В., асистент 
 

Сучасні соціально-економічні умови вимагають застосування но-
вих методів до управління органами місцевого самоврядування. Ста-
лий розвиток міста, як складної нелінійної системи, потребує визна-
чення чітких цілей (SMART) та пріоритетів (SWOT-аналіз).  

Органи державного та місцевого управління зіштовхуються зі 
складністю адаптації інструментів проектного менеджменту до вітчиз-
няного публічного адміністрування [1]. Інтеграція інструментів та ме-
тодів проектного менеджменту, їх адаптації до факторів зовнішнього 
та внутрішнього середовища міста, є актуальним питанням для управ-
ління процесами сталого розвитку міста органами місцевого самовря-
дування. Здійснення проектної діяльності пов’язано з розв’язанням тих 
чи інших питань, що виникають під час функціонування системи. 
Проблемами (виклики) можуть виступати нові фактори, що 
з’являються у внутрішньому та зовнішньому середовищі, вирішеннями 
(розвиток) таких питань слугують проекти, що мають на меті послідо-
вне створення унікального результату.  

На рівні територіальних громад вирішенням таких питань пови-
нні займатися органи місцевого самоврядування. Комплексом таких 
питань є проблеми сталого розвитку міста, а саме гармонізація еконо-
мічної, соціальної та екологічної складової. Завдяки адаптованим до 
вітчизняних умов методологій (PMBOK) [2] управління проектами та 
програмами та використання методологій підвищення якості та досяг-
нення оптимізації процесів проектної діяльності (CMMI) [3] органи 
місцевого самоврядування значно підвищують ефективність управлін-
ня процесам сталого розвитку, та, як наслідок, задовольняють потреби 
зацікавлених сторін. 

 
1. Кадикова І.М. Впровадження процесного підходу в діяльність ВНЗ для під-

вищення якості освіти / І.М. Кадикова, Е.В. Міроевська // Тези доповідей Міжн. науково-
техн. конференція «ІКТМ-2011». – Харків: Національний аерокосмічний університет 
«ХАІ», 2011. – Т. 3. – С. 20.  
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2. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth 
Edition. 2013. Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 
BSR/PMI 99-001-2013 USA– 614 p. 

3. CMMI for Development, Version 1.3 (CMMI®-DEV, V1.3). 2010. Carnegie Mellon 
University Software Engineering Institute, CMU/SEI-2010-TR-033 USA. – 482 p.  

 
ІНФОРМАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСАХ УПРАВЛІННЯ  
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
 

Жидких І.О. 
Науковий керівник – Хвостіченко В.В., асистент 
 

Сучасна тенденція трансформації індустріального суспільства в 
інформаційне обумовлене тим, що інформація стала головним ресур-
сом, необхідним для подальшого розвитку суспільства [1]. Викорис-
тання органами місцевого самоврядування інтеграції інформаційних 
технологій (ІТ) та методів проектного менеджменту є парадигмою су-
часного менеджменту в процесах управління стратегією сталого роз-
витку міста. Вони є невід’ємними складовими для досягнення ефекти-
вного результату, а саме задоволення потреб зацікавлених сторін або 
стейкхолдерів. 

Стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку є не тіль-
ки особи, які мають прямий контакт з проектною діяльністю, а й взага-
лі населення міста. Впровадження інформаційних технологій у проек-
ти сталого розвитку міста слугують не тільки як інструменти покра-
щення ефективності роботи команди проекту, а саме програмне забез-
печення Microsoft Project у якому здійснюється календарне планування 
проекту та Business Studio, що візуалізує динаміку показників у вигля-
ді індикативних шкал і графіків з будь яким ступенем деталізації для 
підтримки прийняття управлінських рішень [2]. Вони також слугують 
потужним засобом комунікації з усіма зацікавленими сторонами, за-
вдяки впровадженню CRM-систем, а саме: автоматичних систем 
управління (АСУ); створення систем управління базами даних; ство-
рення ефективних каналів зв’язку та інформаційних вузлів; створення 
систем забезпечення безпечного зберігання та обробки інформації 
отриманої від стейкхолдерів.  

Ефективним інструментом в процесах управління зацікавленими 
сторонами є соціальні мережі, які динамічно розвиваються та набира-
ють популярність як в Україні, так і у всьому світі. Інтеграція соціаль-
них мереж та органів місцевого самоуправління з використанням про-
ектного менеджменту є актуальною та як наслідок може забезпечити 
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