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У статті розглянуто чинники впливу на про-
цеси управління бізнес-проєктами. Запро-
поновано виокремлювати чинники прямого 
(визначеність цілей та завдань управління 
бізнес-проєктами, технологічне забезпе-
чення бізнес-проєкту, компетентність учас-
ників бізнес-проєкту та його стейкхолдерів, 
вид і складність бізнес-проєкту, ресурсне 
забезпечення управління бізнес-проєктом) 
та непрямого (цілеспрямованість вироб-
ничо-господарської діяльності підприєм-
ства, розвиток системи менеджменту на 
підприємстві загалом, особливості суб’єкта 
господарювання, інтереси стейкхолде-
рів бізнес-проєкту, стан корпоративного 
управління) впливу. Зроблено висновок про 
те, що наведені чинники управління бізнес-
проєктами підприємств характеризуються 
взаємозалежністю і взаємозв’язком, а їхній 
вплив диференціюватиметься залежно від 
певного часово-просторового виміру. Дове-
дено, що аналізування й моніторинг указаних 
чинників слід здійснювати комплексно.
Ключові слова: проєкт, бізнес-проєкту-
вання, підприємство, проєктний менедж-
мент, управління, чинник.

В статье рассмотрены факторы влияния 
на процессы управления бизнес-проектами. 

Предложено выделять факторы прямого 
(определенность целей и задач управления 
бизнес-проектами, технологическое обе-
спечение бизнес-проекта, компетентность 
участников бизнес-проекта и его стейк-
холдеров, вид и сложность бизнес-проекта, 
ресурсное обеспечение управления бизнес-
проектом) и косвенного (целеустремлен- 
ность производственно-хозяйственной дея- 
тельности предприятия, развитие сис-
темы менеджмента на предприятии в 
целом, особенности предприятия, инте-
ресы стейкхолдеров бизнес-проекта, сос- 
тояние корпоративного управления) воз-
действия. Сделан вывод о том, что при-
веденные факторы управления бизнес-про-
ектами предприятий характеризуются 
взаимозависимостью и взаимосвязью, а их 
влияние дифференцируется в зависимо-
сти от определенного временно-простран-
ственного измерения. Доказано, что анализ 
и мониторинг указанных факторов следует 
осуществлять комплексно.
Ключевые слова: проект, бизнес-проекти-
рование, предприятие, проектный менед-
жмент, управление, фактор.

The problem of the enterprise business project management is the focus of attention of many scientists. At the same time, experience proves that in recent 
years this area of research has become significantly relevant given the need to implement new business projects caused by the dynamism of the operating 
environment. In any case, it is appropriate to note that the management processes of such business projects are influences by a number of factors that 
require careful study. An integrative view of those factors allows you to manage business projects more carefully, to identify their bottlenecks, opportunities, 
as well as to make more justified management decisions. On the other hand, ignoring the priority of such factors can cause problems in business project 
management and ultimately lead to significant financial losses. The article considers the factors influencing the business project management processes.  
It is proposed to distinguish between the direct (definition of goals and objectives of business project management, technological support of business proj-
ect, competence of business project participants and its stakeholders, type and complexity of business project, resource provision of business project ma-
nagement) and indirect (purposefulness of production and economic activities of the enterprise, the development of the enterprise management system as 
a whole, the characteristics of the business entity, the interests of stakeholders of the business project, the state of corporate governance) influence factors.  
It is concluded that the above factors of the enterprise business project management are characterized by interdependence and interconnection; their 
impact will be differentiated depending on the certain temporal and spatial dimensions. It is established that the level of influence of such factors will differ 
significantly in each other case of project implementation. As a result, those factors having a critical impact during the implementation of some business 
projects will have a negligible impact on the implementation of others. It is proved that the analysis of these factors in the business project management of 
economic entities should be carries out comprehensively, rather than in fragments. 
Key words: project, business engineering, enterprise, project management, management, factor.

Постановка проблеми. Проблема управління 
бізнес-проєктами підприємств перебуває у центрі 
уваги багатьох науковців. Водночас, як свідчить 
практика, за останні роки цей напрям досліджень 
істотно актуалізувався з огляду на необхідність 
реалізації нових бізнес-проєктів, спричинених 
динамізмом середовища функціонування. У будь-
якому разі доречно зауважити, що процеси управ-
ління такими бізнес-проєктами перебувають під 
впливом низки чинників, які потребують ретель-
ного вивчення. Комплексне уявлення про них дає 
змогу ретельніше управляти бізнес-проєктами, 
виявляти їхні вузькі місця, ідентифікувати мож-
ливості, а також ухвалювати більш обґрунтовані 
управлінські рішення. З іншого боку, ігнорування 

пріоритетних чинників може спричинити проблеми 
в управлінні бізнес-проєктами й у підсумку при-
звести до чималих фінансових утрат.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блема виокремлення чинників в економічній науко-
вій літературі не є новою. Зокрема, В.В. Овчарук 
[1, с. 47–63] ретельно діагностує чинники побудови 
і використання систем адміністрування на підпри-
ємствах. І.А. Крупенна [2, с. 153–156] виокремлює 
чинники впливу на формування іміджу компанії 
на ринку меблів. Чинники впливу на інноваційну 
діяльність промислових підприємств виокрем-
лено у роботі О.О. Маслака, К.О. Дорошкевич та 
М.М. Вороновської [3, с. 269–274]. До них, зокрема, 
автори відносять дві групи чинників: ті, що впли-
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вають негативно (техніко-економічні, правові, орга-
нізаційно-управлінські та соціально-психологічні), 
та ті, що впливають позитивно (форма власності, 
територіальний чинник, мікросистема інноваційної 
інфраструктури, глобалізаційні процеси і наяв-
ність інноваційних дослідницьких установ).

 Роль мотиваційних чинників в організа-
ційній поведінці розглянуто у праці О. Кихтюк 
[4, с. 152–162]. Р. Лупак, О. Юсипович та Г. Лаба 
[5, с. 167–171] виокремлюють та характеризують 
пріоритетні чинники успіху як умову забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. У роботі 
Н.М. Попадинця [6, с. 20–23] наведено основні 
чинники забезпечення економічної безпеки Укра-
їни. Чинники формування та ефективності вико-
ристання потенціалу оборотних активів підпри-
ємства представлено у роботі Н.В. Ващенко та 
Ю.І. Максимовича [7, с. 330–335]. Чинники фор-
мування кон’юнктури міжнародного туристичного 
ринку охарактеризовано у роботі О.М. Вовчанської 
та Л.О. Іванової [8, с. 157–166]. 

Окремо слід згадати праці вітчизняних та іно-
земних науковців, у яких розглядається проблема-
тика виокремлення чинників у межах проєктного 
менеджменту. Так, зокрема, у роботі К.А. Алексє-
євої та А.М. Пелещишина [9, с. 347–348] виокрем-
лено основні чинники ухвалення проєктних рішень 
у комерційних web-проектах, до яких автори відно-
сять фінансові дані клієнта, бюджет проєкту, дані 
про осіб, що представляють зацікавлені сторони 
проєкту, стосунки між виконавцем і замовником, 
специфіку організації клієнта та вимоги до про-
єкту. В.А. Василевська [10, с. 99–105] характери-
зує чинники підвищення ефективності управління 
проєктами підприємства із використанням інфор-
маційних технологій. 

Зовнішні чинники впливу на процес управ-
ління інноваційним проєктом представлено у 
роботі О.Ф. Присяжнюк та М.Ф. Плотнікової 
[11, с. 305–307]. До них, зокрема, автори відносять 
створення інформаційно-консультативних центрів 
із питань інновацій, удосконалення нормативно-
правової бази, удосконалення інфраструктурного 
забезпечення інноваційних проєктів, створення 
сприятливих умов для іноземних інвестицій, а 
також податкове, кредитне стимулювання компа-
ній, які впроваджують реальні інновації. 

Т. Янг [12, c. 171–173] за результатами своїх 
досліджень виокремлює такі критичні чинники 
успіху бізнес-проєкту (Critical Success Factors – 
CSFs), як: чітко ідентифіковані цілі проєкту, його 
засоби і параметри; підтримка та залучення з боку 
спонсора проєкту; підтримка зв’язку зі стейкхолде-
рами проєкту, інформування їх про результати реа-
лізації бізнес-проєкту; належним чином сформо-
вана проєктна команда; чітко сформований план 
та сітковий графік проєкту, дієвий поділ завдань 
та обов’язків; регулярний моніторинг та контроль 

ризиків у проєкті; ретельне та термінове звіту-
вання щодо перебігу проєкту; ефективна комуні-
кація у бізнес-проєкті; розв’язання найважливіших 
проблем проєкту на найвищому рівні управління. 

Ці та інші напрацювання авторів є вхідною 
інформаційною базою виокремлення чинників 
впливу на процеси управління бізнес-проєктами 
підприємств. Актуалізація цієї проблематики на 
сучасному етапі пояснюється такими ключовими 
обставинами:

– розширенням переліку різних груп стейкхол-
дерів, які прямо чи опосередковано пов’язані як із 
бізнес-проєктом, так і з діяльністю підприємства 
загалом;

– ускладненням і розширенням переліку чин-
ників внутрішнього та зовнішнього характеру, які 
впливають на діяльність підприємства загалом і 
на його бізнес-процеси (це призводить до усклад-
нення середовища функціонування компанії);

– інтернаціоналізацією бізнесу, що, з одного 
боку, дає змогу суб’єктам господарювання роз-
ширювати горизонти своєї діяльності, а з іншого – 
висуває до бізнес-процесів та бізнес-проєктів під-
приємств щораз інші вимоги.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виокремлення і систематизування чинників 
впливу на процеси управління бізнес-проєктами 
підприємств. Причому варто говорити про такі 
ключові чинники, які пріоритетно пов’язані з біз-
нес-проєктами та з процесами управління ними. 
Також доцільно розглянути можливість класифіка-
ції зазначених чинників у розрізі чинників прямого 
й опосередкованого впливу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Попередній аналіз дає змогу зробити висновок 
про доцільність урахування чинників внутріш-
нього і зовнішнього середовища, які впливають  на 
процеси управління бізнес-проєктами. Це пояс-
нюється передусім тим, що такі чинники мають 
складну ієрархічну структуру та відкритий харак-
тер, а також усебічно дотичні до таких бізнес-про-
єктів і до процесів управління ними.

За результатами виконаних досліджень до 
переліку ключових чинників впливу на процеси 
управління бізнес-проєктами слід віднести такі:

– компетентність учасників бізнес-проєкту та 
його стейкхолдерів;

– визначеність цілей та завдань управління 
бізнес-проєктами;

– технологічне забезпечення бізнес-проєкту;
– вид і складність бізнес-проєкту;
– ресурсне забезпечення управління бізнес-

проєктом;
– цілеспрямованість виробничо-господарської 

діяльності підприємства;
– розвиток системи менеджменту на підпри-

ємстві загалом;
– особливості суб’єкта господарювання;
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– інтереси стейкхолдерів бізнес-проєкту;
– стан корпоративного управління.
Охарактеризуємо їх детальніше. 
1. Компетентність учасників бізнес-проєкту та 

його стейкхолдерів. Як доведено теорією і прак-
тикою, ключовим елементом процесів управління 
бізнес-проєктами підприємств є працівники та 
рівень їхньої компетентності. Саме вони викорис-
товують свої вміння, знання і навики під час пла-
нування бізнес-проєкту, організування необхідних 
робіт, контролювання етапів, закриття проєкту 
тощо. Працівники формують і реалізують проце-
дури бізнес-проєкту, його методики, інструмента-
рій, а також працюють із документацією. Учасники 
бізнес-проєкту трансформують його ідею в кон-
кретну матеріальну форму, що створює цінність 
для організації (наприклад, готові продукти, нові 
технологічні процеси, управлінські системи, нові 
бізнес-процеси тощо). Незалежно від виду бізнес-
проєкту з ним пов’язано щонайменше два учас-
ники – замовник і виконавець, однак існуючі реалії 
реалізації того чи іншого бізнес-проєкту зумовлю-
ють необхідність залучення групи працівників, які 
в межах проєкту виконують різні завдання.   

Як визначено у стандартах з управління про-
єктами [13], основними учасниками проекту 
можуть бути (Project Management): керівник (мене-
джер) проєкту (project manager); замовник про-
єкту  (project customer); спонсор проєкту  (project 
sponsor); виконуюча організація (performing orga-
nization); користувач проєкту  (user); члени про-
єктної команди (project team members); проєк-
тний офіс (project management office); впливові 
особи проєкту (influencers); команда управління  
проєктом. 

Очевидно, що перелік учасників бізнес-проєкту, 
а також розподіл між ними завдань, функцій та від-
повідальності залежать передусім від параметрів 
такого бізнес-проєкту (його складності, масштаб-
ності у розрізі компанії, тривалості, ресурсних 
обмежень тощо). Як свідчить вивчення теорії і 
практики, ключову роль у виконанні бізнес-проєкту 
відіграє найчастіше керівник (менеджер) проєкту. 

2. Визначеність цілей та завдань управління 
бізнес-проєктами. Як управління бізнес-проєктами 
загалом, так і виконання окремих видів робіт в 
їхніх межах будуть такими, якими вони є означені 
у відповідних цілях і завданнях, що, своєю чергою, 
декларуються керівниками підприємства. Ігнору-
вання визначеності цілей та завдань управління 
бізнес-проєктами може призвести до чималої 
кількості проблем різного характеру (наприклад, 
недотримання термінів реалізації бізнес-проєкту, 
перевитрат ресурсів тощо). Як зазначено у мате-
ріалах [14], успішним бізнес-проєкт буде тоді, коли 
він буде цілеспрямованим, а його очікувані резуль-
тати – визначені та описані. На думку авторів цих 
матеріалів, «цілі та очікувані результати повинні 

бути однаково зрозумілими усіма учасниками». 
Окрім того, у процесі реалізації цілі бізнес-проєк-
тів можуть коригуватися лише незначною мірою. 
Своєю чергою, В.А. Заренков [15, с. 15] указує на 
те, що постановка цілей бізнес-проєкту є необхід-
ною умовою його реалізації, адже дає змогу «скон-
центрувати зусилля на одному чи декількох його 
конкретних напрямах». Цей же автор акцентує 
увагу на тому, що сукупність цілей бізнес-проєкту 
«зазвичай підпорядкована визначеній ієрархії прі-
оритетів» [15, с. 15], і на першому рівні слід гово-
рити про існування генеральної цілі бізнес-про-
єкту, на другому – про необхідні цілі бізнес-проєкту 
і на третьому – про очікувані такі цілі. 

3. Технологічне забезпечення бізнес-проєкту.  
Управління бізнес-проєктами підприємств пов’я-
зане не лише з людським чинником, а й із відпо-
відним технологічним забезпеченням (програмні 
продукти, ІТ-технології, оргтехніка, доступ до 
мережі Інтернет, канали зв’язку, управлінські тех-
нології проєктного менеджменту тощо). Високий 
його рівень дає змогу накопичувати всю необхідну 
інформацію в межах бізнес-проєкту, оперативно 
здійснювати її трансфер із використанням каналів 
прямого і зворотного зв’язку, формалізувати зна-
ння та процеси, проводити дистанційні перемо-
вини тощо. Належне технологічне забезпечення 
бізнес-проєкту мінімізуватиме суб’єктивізм учас-
ників під час виконання різних видів робіт.  

4. Розвиток системи менеджменту на підпри-
ємстві загалом. Бізнес-проєкти суб’єктів господа-
рювання виконуються у тісному взаємозв’язку із 
системою менеджменту компанії. Отже, очевидно, 
що рівень розвитку останньої істотно впливатиме 
на стан управління бізнес-проєктами. Зокрема, 
відомо, що бізнес-проєкти більшою чи меншою 
мірою охоплюють сферу фінансів, постачання, 
виробництво, маркетинг і логістику, комуніка-
ції, управління персоналом, уміння працювати в 
команді, інфраструктурну підтримку тощо. Якщо 
на підприємстві напрями робіт у цих сферах є 
структурованими і нехаотичними, з високим рів-
нем ймовірності можна буде говорити про впоряд-
кованість аналогічних процесів і під час реаліза-
ції бізнес-проєктів. Наприклад, якщо у компанії є 
розвинутими й ефективними маркетингові техно-
логії, то можна буде сподіватися на дієвість і під 
час маркетингового дослідження нового бізнес-
проєкту. Якщо суб’єкт господарювання має нала-
годжені процеси бюджетування, то значно легше 
буде формувати бюджет бізнес-проєкту і поєдну-
вати його із системою бюджетування компанії зага-
лом. Якщо на підприємстві функціонує ефективна 
система управлінського обліку, з високою ймовір-
ністю можна буде говорити про здійснення дієвого 
оцінювання економічної ефективності бізнес-про-
єкту. Якщо на підприємстві застосовуються апро-
бовані методи пошуку альтернативних варіантів 
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управлінських рішень (наприклад, метод Делфі, 
мозковий штурм тощо), ці ж підходи можуть ура-
ховуватися і під час пошуку альтернатив у межах 
бізнес-проєктів.

5. Інтереси стейкхолдерів бізнес-проєкту. Як 
відомо з теорії і практики, управління бізнес-про-
єктами підприємств відбувається в середовищі 
різних груп стейкхолдерів, тобто фізичних чи юри-
дичних осіб, які яким-небудь чином пов’язані з 
такими бізнес-проєктами. Прикладами цих стейк-
холдерів можуть бути кредитори, інвестори, поста-
чальники, посередники, засоби масової інформа-
ції, громадські організації, місцеві громади, органи 
державної влади на місцях тощо. Досить часто, 
навіть не беручи безпосередньої участі в реаліза-
ції бізнес-проєктів, учасникам проєктної команди 
все ж необхідно враховувати інтереси цих стейк-
холдерів. Окрім того, часто окремі стейкхолдери 
мають змогу певним чином впливати на зміст і 
перебіг бізнес-проєктів (наприклад, виставляючи 
умови щодо умов надання кредиту, здійснюючи 
адміністративний вплив, пропонуючи пільгові 
позики тощо). 

6. Особливості суб’єкта господарювання. 
Результати вивчення теорії і практики свідчать про 
те, що бізнес-проєкти компанії та їхні параметри 
перебувають у тісній кореляційній залежності з 
величиною підприємства, етапом його життєвого 
циклу, сферою економіки, до якої він належить, 
географічною та товарною структурою його збуту 
тощо. Впливають на зміст і параметри бізнес-про-
єктів територіальна розгалуженість підрозділів 
суб’єкта господарювання, а також складність його 
бізнес-процесів загалом. Наприклад, на малих 
підприємствах найчастіше немає необхідності 
впроваджувати складні бізнес-проєкти, тоді як у 
великих компаніях часто це є базовою потребою.  

Чим масштабнішою буде діяльність суб’єкта 
господарювання, тим, за інших рівних умов, 
будуть складнішими бізнес-проєкти, що реалізу-
ватимуться, з позиції планування робіт, марке-
тингового аналізування, матеріального-технічного 
забезпечення, бюджетів, звітності, технологіч-
ного забезпечення, програмно-інформаційної під-
тримки, ризиків, потенційних утрат тощо. 

7. Цілеспрямованість виробничо-господарської 
діяльності підприємства.  Як свідчить практичний 
досвід, реалізація бізнес-проєктів є необхідною, 
однак недостатньою умовою розвитку суб’єкта 
господарювання. Справа в тому, що всі ініціативи 
компанії, які набувають характеру бізнес-проєктів, 
з одного боку, повинні становити певну цілісність, 
а з іншого – «вливатися» в наявні бізнес-процеси 
як із позиції сьогодення, так і з позиції перспективи 
(стратегічної і тактичної). Якщо підприємство має 
чітко окреслену візію, місію та стратегію разом зі 
стратегічними цілями розвитку (і вони є не лише 
декларативними, а й реальними), тоді й окремі біз-

нес-проєкти, й їхній портфель будуть «робити свій 
внесок» у забезпечення розвитку бізнесу. З огляду 
на це, часто у науковій літературі поширеним є 
твердження, згідно з яким бізнес-проєкти спрямо-
вані на зміни, які є необхідними для досягнення 
стратегічних цілей організації [16–20]. 

8. Ресурсне забезпечення управління біз-
нес-проєктом. Реалізація будь-якого бізнес-про-
єкту пов’язана з необхідністю залучення із цією 
метою різних видів ресурсів, зокрема інформацій-
них, матеріальних, фінансових, трудових тощо. 
Достатність таких ресурсів є важливою переду-
мовою досягнення цілей бізнес-проєктування. 
Наприклад, матеріальні ресурси пов’язані зі своє-
часною поставкою сировини, матеріалів, комплек-
тувальних, технологій тощо для виконання тих чи 
інших завдань у межах бізнес-проєкту (ця ділянка 
робіт, зокрема, пов’язана з вибором постачальни-
ків, укладенням із ними контрактів, використан-
ням лізингу, логістикою, формуванням складських 
запасів тощо). Фінансування бізнес-проєктів може 
здійснюватися не лише з використанням так зва-
них класичних підходів (нерозподілений прибуток, 
кредити банків тощо), а й шляхом застосування 
венчурних технологій, випуску облігацій, емісії 
акцій та ін. Із персоналом бізнес-проєкту пов’язані 
не лише роботи з його набору і відбору, а і його 
навчання, мотивування, створення комфортних 
умов праці тощо.  

9. Стан корпоративного управління. Параме-
три управління бізнес-проєктами багато в чому 
визначаються станом розвитку корпоративного 
управління в організації. В аналізованому контек-
сті йдеться про: 

– корпоративні цінності компанії; 
– захист прав акціонерів, інвесторів та інших 

стейкхолдерів;
– дотримання норм чинного законодавства;
– інформаційну відкритість суб’єкта господа-

рювання;
– чіткий розподіл повноважень та відповідаль-

ності між працівниками, підрозділами та рівнями 
управління;

– структуровану систему бухгалтерської та 
управлінської звітності;

– формалізовану і структуровану політику 
мотивування працівників підприємства;

– високі етичні стандарти бізнесу;
– вибудовану структуру ухвалення управлін-

ських рішень;
– інформаційно-комунікаційні зв’язки в межах 

компанії;
– впорядкування і структуризацію бізнес-про-

цесів.
Розглядаючи стан корпоративного управління 

як чинник управління бізнес-проєктами підпри-
ємств, доцільно наголосити на важливості керів-
ників інституційного рівня управління у всіх цих 
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процесах та на їхній підтримці проєктних ініціатив. 
За її відсутності навіть попри свою перспектив-
ність бізнес-проєкт може стати неуспішним. 

10. Вид і складність бізнес-проєкту. Управління 
бізнес-проєктами підприємств значно залежа-
тиме й від виду та складності таких проєктів. Як 
зазначалося вище, бізнес-проєкти можуть реалі-
зовуватися у різних напрямах діяльності суб’єкта 
господарювання і характеризуватися різною масш-
табністю, а це, своєю чергою, впливатиме на їхні 
параметри і на процеси управління ними. Напри-
клад, очевидно, що бізнес-проєкти у сільському 
господарстві, скоріше за все, різнитимуться від 
бізнес-проєктів у банківському секторі чи в маши-
нобудуванні. 

Складні бізнес-проєкти на відміну від простих 
зумовлюватимуть необхідність ретельнішого про-
єктного аналізу, складнішої структуризації робіт, 
більших обсягів ресурсного забезпечення, іншого 
підходу до формування проєктної команди, час-
тішого моніторингу виконання робіт у проєкті, 
ретельнішого управління ризиками бізнес-про-
єкту тощо. Загалом, як свідчить вивчення теорії і 
практики, бізнес-проєкти, що реалізуються в умо-

вах сьогодення, є щораз складнішими як із позиції 
їхніх технологічних параметрів, так і з позиції кіль-
кості завдань, які слід розв’язувати в їхніх межах.

Аналізування виокремлених чинників управ-
ління бізнес-проєктами підприємств дає змогу 
сформувати висновок про доцільність їх поділу 
на чинники прямого й опосередкованого впливу 
за класифікаційною ознакою середовища впливу 
(рис. 1). 

Доцільно зробити висновок і про те, що наве-
дені чинники управління бізнес-проєктами під-
приємств характеризуються взаємозалежністю і 
взаємозв’язком. Окрім того, їхній вплив диферен-
ціюватиметься залежно від певного часово-про-
сторового виміру.  

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, у статті розглянуто чинники впливу 
на процеси управління бізнес-проєктами. Так, 
запропоновано виокремлювати чинники прямого 
(визначеність цілей та завдань управління бізнес-
проєктами, технологічне забезпечення бізнес-про-
єкту, компетентність учасників бізнес-проєкту та 
його стейкхолдерів, вид і складність бізнес-проєкту, 
ресурсне забезпечення управління бізнес-проек-

Рис. 1. Типологія чинників впливу на процеси управління бізнес-проєктами підприємств

Джерело: систематизовано авторами
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том) та непрямого (цілеспрямованість виробничо-
господарської діяльності підприємства, розвиток 
системи менеджменту на підприємстві загалом, 
особливості суб’єкта господарювання, інтереси 
стейкхолдерів бізнес-проєкту, стан корпоратив-
ного управління) впливу. Доцільно зауважити, 
що рівень впливу таких чинників істотно різнити-
меться у кожному іншому випадку реалізації про-
єктів. Як наслідок, ті чинники, які мали критичний 
вплив під час реалізації одних бізнес-проєктів, на 
реалізацію інших впливатимуть незначною мірою. 
Аналізування зазначених вище чинників управ-
ління бізнес-проєктами суб’єктів господарювання 
слід здійснювати комплексно, а не фрагментарно 
(це означає, що такі чинники не слід розглядати як 
окремі елементи). 
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