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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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високий рівень ефективності управління проектами стратегій сталого 
розвитку міста.  
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА  
В УКРАЇНІ 
 

Алексєєнко О.В. 
Науковий керівник – Гончарова З.В., канд. екон. наук, доцент 
 

На сьогоднішній день сталий розвиток великих міст асоціюють з 
темпами висотного будівництва. Саме такі містобудівні перетворення 
свідчать про технічний і промисловий потенціал міст, а також є озна-
кою глобалізації. Світова практика свідчить, що будівництво висотних 
споруд обумовлено дефіцитом і, відповідно, великою вартістю земель-
них ділянок, особливо в центральних ділових районах, інтенсивним 
зростанням населення та іншими об'єктивними причинами. Слід зазна-
чити, що у більшості випадків висотні об'єкти зводять виходячи з мір-
кувань престижу, які в подальшому стають символом міста, показни-
ком фінансової потужності великих корпорацій або окремих особисто-
стей. Специфічні особливості будівництва та організації висотного 
будівництва свідчать, про те що за функціональним призначенням се-
ред висотних будівель переважають окремі висотні будівлі однофунк-
ціонального (переважно офісного чи готельного) або багатофункціо-
нального призначення та висотні багатофункціональні комплекси. Як 
свідчить світова практика, кількість та темпи зведення висотних буді-
вель в США, Великобританії, Франції, Німеччини, КНР та інших краї-
нах вражають. Проте в містах України спостерігається незначне зрос-
тання обсягів висотного будівництва, враховуючи що проектування та 
зведення висотних будівель на території України розпочалося ще за 
часів існування Радянського Союзу. Зауважимо, що в Україні згідно з 
чинним законодавством до висотних житлових і громадських будинків 
відносять будинки з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно. 
Проектування громадських будинків з умовною висотою більше 100 м 
дозволяється виконувати для об’єктів експериментального будівницт-
ва згідно з індивідуальними технічними вимогами. 
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