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ВСТУП
Система проектів і програм

підприємств і організацій складає ос!
нову розвитку регіонів, які, в свою
чергу, формують рівень конкурен!
тоздатності економіки держави в
цілому. Науковою проблемою, яка
сьогодні має недостатній ступінь
вивченості, є формулювання методо!
логічних принципів забезпечення
соціально!економічного розвитку
регіонів шляхом інтегрованого уп!
равління інноваційними проектами і
програмами окремих суб'єктів гос!
подарювання.

Концепція управління проекта!
ми пройшла свій шлях розвитку від
систем менеджменту на основі сітьо!
вих моделей дій, строків і витрат (та!
ких як PERT і CPM) до стратегій про!
ектного досягнення цілей матриць
формування корпоративної вартості
(за принципами P2M). Цей останній
сучасний методологічний підхід ста!
вить в фокус уваги інновації, які саме
і можуть виступити запорукою кон!
курентоздатності організації. В умо!
вах сучасних викликів і необхідності
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виходу з економічної кризи важли!
вим питанням є забезпечення конку!
рентоздатності регіонів і держави.
Таку задачу сьогодні перед собою
ставлять розвинені економіки світу,
актуальною вона є, безумовно, і для
України.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою цієї статті є визначення

методології, яку доцільно застосову!
вати при формуванні й реалізації про!
грам інноваційного і екологічно спря!
мованого розвитку регіонів. Науко!
вою гіпотезою, яка пропонується для
дослідження, є те, що сучасна кон!
цепція проектного менеджменту
може бути покладена в основу мето!
дології розвитку регіонів на засадах
втілення інноваційних програм, з ура!
хуванням підходу щодо створення
економічно ефективних, зручних і
екологічно безпечних умов для про!
живання населення. Методами досл!
ідження будуть слугувати історичний
аналіз і сходження від абстрактного
до конкретного. Першим методом

буде досліджено процес формування
сучасної концепції управління інно!
ваційними проектами і програмами
(Project & Program Management for
Enterprise Innovation — P2M), а дру!
гий метод буде застосовано для вив!
чення впливу використання цієї кон!
цепції на розвиток регіонів у такій ор!
ієнтованій на інновації державі, як
Японія.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ (РЕЗУЛЬТАТІВ)
Дослідивши етапи історії проек!

тного менеджменту (рис. 1), можна
сказати, що його базова концепція
(концепція першого покоління) грун!
тувалась на усвідомленому і ясному
визначенні цілей проекту щодо вит!
рат, строків, якості та змісту з метою
досягнення відмінних результатів. Ця
концепція призначалась для виконан!
ня договорів з реалізації крупних
проектів, а її ядро полягало в проце!
дурах, які слугували дієвому виконан!
ню сторонами умов контрактів.

Згодом, починаючи з другої по!
ловини 1980!х, Сполучені Штати по!
ставили за мету підняти конкурен!
тоздатність організацій і відповідно
відкоригувати цю сферу знань. Про!
ектний менеджмент другого поко!
ління був розвинений в концепцію,
яка особливу увагу приділяє опера!
ційним процесам, спрямованим на
досягнення запланованих резуль!
татів. Ця концепція пов'язана з інжи!
нірингом бізнес!процесів, який за!
безпечує підвищення продуктив!
ності.

Останнім часом в Японії намага!
ються втілити концепцію побудови
стратегічних матриць формування
корпоративної вартості. Проектний
менеджмент третього покоління,
визнаючи значущість сучасних змін
і складність наявних викликів, має на
меті створити дієвий інструментарій
для підвищення цінності бізнесу. На
відміну від проектного менеджмен!
ту другого покоління, який орієнто!
ваний передусім на внутрішнє сере!
довище корпорації, концепція тре!
тього покоління спрямована на під!
вищення вартості в умовах зовнішніх
викликів. Концепція P2M дає пере!
ваги для роботи команд всієї систе!
ми програм і проектів: визначені на
верхньому рівні підходи щодо вирі!
шення проблем і коригування змісту
програм сприяють дієвому виконан!
ню окремих проектів, а акумульова!
ний досвід й інформація активно і ус!
відомлено використовуються на всіх
рівнях корпорації.

Проектний менеджмент третьо!
го покоління (Р2М) — це система
формування реальної здатності
підприємств реагувати на сучасні
виклики шляхом підготовки та здійс!
нення системи проектів і програм на
інноваційній основі. Ця система роз!
роблена на наступних ключових за!
садах:
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— створення вартості / збіль!
шення цінності;

— розширення кола взаємопо!
в'язаних проектів;

— націленість на досягнення
місії компанії спираючись на побу!
дову управлінських матриць (frame!
works).

У світі розроблено декілька різних
систем управління проектами. Амери!
канська PMBOK і Європейська IPMA
— добре відомі. Ці системи являють со!
бою певний стандарт або загальноп!
рийнятий підхід, який сфокусований на
певній ділянці роботи — управлінні
певною програмою. На противагу цьо!
му P2M є методологією управління
програмами в системі всього "тіла"
організації, включаючи загальний стан!
дарт адміністрування (рис. 2). Іншими
словами, ця методологія охоплює всю
систему стратегічних матриць управл!
іння з метою покращення цінності
(підвищити вартість) корпорації засо!
бами проектного менеджменту.

Отже, P2M націлена на забезпе!
чення конкурентоздатності певної
організації (підприємства) в умовах
сучасних викликів. Проте, згідно з
висунутою вище гіпотезою, ця мето!
дологія може бути застосована та!
кож на рівні регіону і держави в ціло!
му. Певною мірою в Японії таке зас!
тосування вже відбувається на при!
кладі формування та реалізації Ком!
плексного плану розвитку Хокайдо
на 2008—2017 рр.

Одним з важливих принципів є
участь у Комплексному плані різних
суб'єктів: центральний державний
орган надає ключові параметри роз!
витку, ставить завдання щодо спів!
праці з іншими регіонами; регіональ!
ний орган визначає пріоритети і об!
меження; місцеві підприємства, насе!
лення, суспільні організації тощо на!
дають свої пропозиції, які після об!
говорення враховуються (стають
складовими реального наповнення
плану). Ефективність Комплексного
плану і реалістичність його втілення
залежить від злагодженості дій всіх
його учасників. Тому важливо, щоб
всі вони мали спільне бачення стра!
тегії розвитку і кожен усвідомлював
свою власну роль у реалізації плану;
бачив, коли він має почати і закінчи!
ти свій проект, з ким йому слід коор!
динувати свої дії. А завдяки тому, що
підприємства і організації в своїй ро!
боті використовують P2M, ця мето!
дологія стає основою забезпечення
конкурентоздатності регіону в сис!
темі сталого розвитку всієї держави.

Заходи Комплексного плану
розвитку Хокайдо розподілені на
п'ять наступних напрямків:

1. Побудова стабільної, конку!
рентоздатної економіки (формування
промислових кластерів, розвиток на!
уково!дослідницької діяльності; виве!
дення нових сортів сільськогоспо!
дарських культур, збільшення потуж!
ностей виробництва продовольства,

інноваційний розвиток харчової про!
мисловості; розвиток туризму і дере!
вообробної промисловості тощо).

2. Формування екологічно спри!
ятливого середовища (використання
альтернативних джерел енергії, зни!
ження викидів вуглеводів; впрова!
дження біотехнологій; збереження і
розвиток унікальних краєвидів, бла!
гоустрій лісів тощо).

3. Створення зручного життєвого
простору (створення більш зручних
умов доступу до визначних природних
місцевостей; запровадження містобу!
дування з використанням "універсаль!
ного дизайну"; створення активної
соціальної моделі та комфортних
умов проживання тощо).

4. Розвиток мобільності й кому!
нікацій (розвиток системи швидкіс!
ного транспорту, логістичного за!
безпечення торгівлі, у тому числі
міжнародної; облаштування інфор!
маційних мереж і активізація їх ви!
користання; обладнання по приби!
ранню снігу на автошляхах тощо).

5. Запобігання загрозам, покра!
щення рівня безпеки території (воз!
ведення і підвищення надійності бе!
регових та водних споруд; посилен!
ня системи протидії стихійним лихам
та завчасного попередження насе!
лення тощо).

Отже, цей підхід запроваджуєть!
ся для, по!перше, сконцентрованості
насамперед на пріоритетних питан!
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Рис. 1. Розвиток концепції проектного менеджменту
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нях регіону і вузлових пунктах його
території; по!друге, злагодженості у
реалізації Комплексного плану з
боку всіх учасників, не завдаючи
шкоди здоровій конкуренції між ок!
ремими суб'єктами господарювання
(хоча фронт конкуренції при цьому
певною мірою зміщується на зовніш!
ні ринки). Третім важливим чинни!
ком є використання підприємствами
і організаціями методології Р2М.

З іншого боку, новий Комплекс!
ний план Хокайдо спирається, по
суті, на ті ж самі засади, що і Р2М:
він спрямований на максимізацію
економіко!суспільної цінності; в
План включається максимально ши!
роке коло взаємопов'язаних про!
ектів всіх можливих рівнів; метою
Плану є досягнення місії регіону
інноваційним шляхом у рамках ста!
лого розвитку всієї держави.

Слід також зазначити, що і іні!
ціалізація нового Комплексного пла!
ну Хокайдо, і висунення концепції
Р2М були спровоковані одними і тими
ж причинами: зниженням міжнарод!
ної економічної конкурентоздатності
Японії, перебазуванням індустрії в
Китай, зменшенням народжуваності
й старінням населення, загостренням
екологічних проблем, різким збіль!
шенням частки іноземних інвесторів
на Токійській фондовій біржі тощо.
В цих умовах Японія стала перед вик!
ликом підтвердити свій статус сусп!
ільства, що базується на знаннях і пе!
редових технологіях.

Сьогодні Україна теж переживає
період різкого перелому у своєму
розвитку. З вищенаведеного прикла!
ду можна побачити, що Комплексний

план розвитку Хокайдо міг би послу!
жити певним "шаблоном" для запро!
вадження цього підходу, наприклад,
в такому специфічному регіоні, як За!
карпатська область. Ця область має
виражені відмінності від інших регі!
онів України (як і Хокайдо відріз!
няється від решти префектур Японії).
Вона характеризується унікальною
природою, особливим географічним
розташуванням — межує з чотирма
іноземними державами, через її тери!
торію проходять важливі міжнародні
транспортні потоки.

Для побудови регіональної про!
грами розвитку, насамперед, треба
визначити пріоритетні напрями, уз!
годжені з точки зору як держави, так
і відповідного регіону. На Закарпатті
ключові напрями розвитку можуть
бути дуже схожими на п'ять, що пе!
релічені в наведеному вище прикладі.

Проекти окремих суб'єктів гос!
подарювання, не об'єднані єдиною
регіональною стратегією, не можуть
дати такого ефекту, як вони створю!
ють при їх сумісному і збалансова!
ному виконанні в рамках Комплекс!
ного плану / програми. Кумулятив!
ний ефект позитивно впливає не
тільки на загальні результати со!
ціально!економічного розвитку ре!
гіону, але і на конкурентоздатність
окремих підприємств. Це відбуваєть!
ся, зокрема, через те, що підвищуєть!
ся їх інтегрована конкурентоздат!
ність на міжнародних ринках.

Подолати глибоку кризу, яка сьо!
годні охопила всі галузі економіки,
окремому суб'єкту господарювання
не під силу. Для цього потрібна ефек!
тивна координація зусиль на регіо!

нальному та державному рівнях. Ме!
тодологія Р2М, інтегровано застосо!
вана в рамках регіону, може дозволи!
ти об'єднати стратегії виробництва,
торгівлі, споживання та розвитку
різних суб'єктів ринку, активізувати
можливості державних органів. При
цьому позитивна рушійна сила віль!
ної конкуренції не зазнає шкоди.

ВИСНОВКИ
В основу методології посилення

інтегрованої конкурентоздатності
(програм інтегрованого розвитку ре!
гіонів), з урахуванням актуальних
викликів щодо активного впрова!
дження інновацій, забезпечення висо!
ких соціальних стандартів, економі!
чно ефективних і екологічно зручних
умов життя населення, доцільно по!
класти принципи сучасної концепції
управління інноваційними проекта!
ми і програмами (P2M). Ці принципи
можуть слугувати каркасом для на!
дійної інтеграції між різними суб'єк!
тами господарювання всіх форм
власності в рамках створення і зрос!
тання соціально!економічної цін!
ності регіональних промислових і
сільськогосподарських кластерів.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!
ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ:

— відомості про автора (авторів): ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, вчений ступінь, посада і місце роботи, службова і
домашня адреси (з поштовим індексом), контактний телефон;

— УДК;
— назва статті мовою оригіналу та англійською мовою;
— коротка анотація (2—4 речення) мовою оригіналу та англійською мовою;
— ключові слова;
— текст статті повинен мати такі необхідні елементи: вступ (формулюється наукова проблема, ступінь її вивченості, актуальність

тієї частини проблеми, якій присвячена стаття), постановка задачі (формулюються мета і методи дослідження), результати (викла	
дається система доведень запропонованої гіпотези, обгрунтовуються наукові результати), висновки (вказується наукова новизна,
теоретична і практична значущість результатів дослідження, перспективи подальших розробок з цієї теми). Розділи повинні бути
виділені;

— обов’язковий список використаних джерел у кінці статті;
— обсяг статті — 12—25 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків);
— шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними;
— ілюстративний матеріал повинен бути поданий чітко і якісно у чорно�білому вигляді. Посилання на ілюстрації в тексті статті

обов’язкові. До графіків та діаграм мають бути подані таблиці, на основі яких вони збудовані;
— разом із друкованою статтею треба подати її електронний варіант на CD носії або електронною поштою. Файл статті повинен

бути збережений у форматі DOC для MS Word. Схеми, рисунки та фотографії слід записувати окремими графічними файлами фор	
матів TIF, BMP, JPG, в імені яких зазначається номер ілюстрації у статті, наприклад pict 4.tif.

Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті
(зі збереженням головних висновків та стилю автора). Надані матеріали не повертаються.


