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КЛАСИФІКАЦІЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ
СПІВРОБІТНИКІВ ІТ КОМПАНІЙ
Анотація. Стаття присвячена одній з актуальних проблем − розгляду компетентностей ІТ фахівців, залучених до управління ІТ проєктами, та їх класифікації. Автором статті було проведено детальний аналіз
наукових джерел, літератури з управління проєктами, побудови та ведення бізнесу, що дозволило описати
низку професійних компетентностей фахівців, необхідних для реалізації проєктів у ІТ компаніях. Управління
проєктами розглянуто як безпосередню складову реалізації проєкту, з зосередженням уваги на фахівцях, що
так чи інакше залучені до управління проєктами ІТ компаній. Зокрема, було виокремлено компетентності
співробітників ІТ компаній, залучених до управління ІТ проєктами. Метою статті є дослідження професійних
компетентностей фахівців ІТ компаній, необхідних для успішного управління ІТ проєктом, та їх класифікація.
У дослідженні було визначено й проаналізовано компетентності фахівців ІТ компаній, залучених до управління проєктами, та запропоновано їх класифікацію з огляду на специфіку управління ІТ проєктами. Зокрема
виділено три групи компетентностей: технічні компетентності, компетентності лідерства та компетентності
стратегічного управління. У результаті дослідження було здійснено розподілення визначених компетентностей у відповідності до запропонованої класифікації.
Ключові слова: компетентність; управління ІТ проєктами; класифікація компетентностей; ІТ компанії.
Вступ. Ведення ІТ бізнесу у сучасному світі
наводить безліч прикладів того, що успіх ІТ організацій залежить від професійних компетентностей
фахівців ІТ компанії. Безперечно, що професійний
розвиток особистості та професіонала є запорукою
успішного майбутнього конкретної держави, стабільності економіки та прогрес суспільства загалом.
Перед фахівцями ІТ компаній виникає виклик конкурентоздатності на світовому ринку ІТ послуг, а отже
потреба в отриманні та розвитку відповідних компетентностей, що є невід’ємною складовою успішного
фахівця.
Варто зазначити, що професійні компетентності
виступають головним системоутворюючим показником успішності ІТ фахівця. При розгляді проблеми
розвитку професійних компетентностей співробітників ІТ компаній було зосереджено увагу на здатностях, необхідних у роботі фахівця, залученого до
управління ІТ проєктом, на всіх етапах його реалізації.
Процес підвищення професійних компетентностей фахівців ІТ компаній повинен бути підпорядкований самостійному розвитку, пошуку ефективних та
неординарних рішень, проведенню аналізу та роботи
у команді. Для осмислення сутності дослідження необхідно розуміти, що управління проєктом вимагає
широкого світогляду та високого рівня професійної
підготовки фахівця ІТ компанії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
До питання компетентностей фахівця у сучасній
педагогічній науці зверталося багато вітчизняних
та зарубіжних науковців: Г.Алмеріх (G.Almerich),
Н.М.Бібік, Т.А.Вакалюк, М.І.Жалдак, П.Морріс
(P.W.G.Morris), О.В.Овчарук, Дж.Пінто (J.Pinto),
Дж.Равен, О.М.Спірін, Ю.Г.Татур, А.В.Хуторський,
Б.Г.Чижевський та ін. Проте й досі залишається актуальною проблема визначення компетентностей
необхідних для управління проєктами фахівців ІТ
компаній.
Метою статті є дослідження професійних компетентностей фахівців ІТ компаній, необхідних для
успішного управління ІТ проєктом, та їх класифікація.
© Рантюк І. І.

Методи дослідження. Для досягнення мети
було проведено аналіз наукових джерел, використано систематизацію та узагальнення для визначення
компетентостей ІТ фахівців. А також проведено класифікацію компетентностей за певними ознаками.
Виклад основного матеріалу. Вважаємо, що
особистість фахівця, залученого до управління ІТ
проєктом, складається з трьох компонентів: емоційного, когнітивного (пізнавального) та уявного. Так
емоційний компонент характеризує емоції та відчуття людини, що формуються в результаті ситуації, в якій знаходиться особистість. У свою чергу,
когнітивний компонент є багаторівневою системою,
що забезпечує пізнання та формується у свідомості
людини в результаті пізнавальної діяльності навколишнього світу на різних етапах розвитку людини.
Уявна компонента визначає як індивід поводиться у
конкретній ситуації та окреслює реакцію людини на
зовнішні збудники.
У відповідності до Закону України «Про вищу
освіту» під компетентністю розуміється «динамічна
комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [1].
Розглядаючи компетентності, як складні утворення, більшість дослідників намагається виокремити певні групи компетентностей. Дослідження в класифікації професійних компетентностей проводили
Дж.Вінтертон (JWinterton), В.Гузеєв, В.Ландшеер,
Дж.Марковітщ
(J.Markowitsch),
А.Маркова,
В.Шадриков та ін. Проте жоден з них не приділяв
значної уваги дослідженню компетентностей менеджерів проєктів, в тому числі їх класифікації. Значний внесок до вивчення компетентностей, необхідних фахівцю, залученому до управління проєктами,
зроблено науковцям та управлінцями Інституту проєктного менеджменту (Project Management Institute).
Даний Інститут є всесвітньою професійною організацією по управлінню проєктами, сертифікація з
управління проєктами якої має акредитацію Міжна-
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родної організації по стандартизації (ISO) [2].
Пропонуємо модифіковану класифікацію компетентностей менеджерів проєктів, адаптовану відповідно до специфіки та вимог до управління проєктами фахівцями ІТ компаній. Дана класифікація
базується саме на класифікації компетентностей менеджерів проєктів, що розроблена Інститутом проєктного менеджменту, і орієнтована на менеджерів
проєктів без прив’язки до конкретного напрямку діяльності. Саме тому у даному дослідженні модифікуємо її і адаптуємо саме під співробітників ІТ компаній.
1)
Технічні компетентності – поєднують в
собі компетентності, що можуть бути віднесені до

певної сфери управління ІТ проєктом, програмою
або портфелем.
2)
Компетентності лідерства – містять у собі
компетентності, навички та типи поведінки, що необхідні для мотивування, керування та розвитку ІТ
команди. Можуть мати на меті підвищення або здобуття нових здатностей кожного індивіда ІТ команди
задля покращення результатів його роботи, так і ІТ
команди загалом задля досягнення цілей проєктів та
ІТ компанії.
Компетентності стратегічного управління – поєднують у собі компетентності, досвід роботи в ІТ
галузі, професійну кваліфікацію, що спрямовані на
досягнення стратегічних цілей ІТ компанії [3, с.56].

Таблиця 1.
Класифікація компетентностей з управління проєктами співробітників ІТ компаній
Технічні компетентності
Компетентності лідерства
Компетентності
стратегічного управління
Лінгвістична здатність
Здатність розробляти правила та процедури,
слідкувати за їх дотриманням
Здатність до встановлення пріоритетів

Здатність до командної
роботи
Етична здатність

Здатність до бізнес-аналітики
Здатність до цілепокладання

Здатність координувати роботу усіх залучених сторін
Здатність адаптувати традиційні та гнучкі ін- Здатність до самомотивації Здатність до інтуїції
струменти та методи у відповідності до вимог та саморозвитку
проєкту
Здатність збирати та аналізувати дані у проце- Здатність до ініціативності Здатність до прийняття рішень
та відповідальність за них
сі роботи над проєктами та підготовки звітів
на їх основі
Здатність до креативності та пошуку нестан- Здатність до лідерства
Здатність аналізувати попередартних рішень
дній досвід
Здатність працювати у стресових ситуаціях та Здатність до обміну доза умов високого навантаження
свідом
Здатність працювати з ризиками
Здатність управління змінами

Комунікативна здатність

Здатність до інноваційності
Здатність донесення відомостей та їх роз’яснення

Здатність критичного оцінювання власних пе- Здатність до консультуванреваг та недоліків
ня та підтримки
Інформаційно-комунікаційна компетентність

Мотиваційна здатність

Здатність управління за умов культурних від- Емоційна здатність
мінностей
Здатність до планування та дотримання плану Здатність вирішувати конфлікти
Економічна компетентність
Здатність розуміти
економічні явища та
взаємозв’язки між ними
Здатність до керування часом (таймменеджмент)
Здатність до проведення переговорів та ораторське мистецтво
Здатність аналізувати попередній досвід
Розглянемо детально ці компетентності, що затребувані в ІТ галузі для спеціалістів, які залучені у
менеджмент проєктів.
Лінгвістична здатність – поглиблене володіння іноземними мовами зокрема, англійською, як
однією з найбільш вживаних на ринку ІТ компаній,
включаючи здатність до вільного спілкування на побутовому, діловому та професійному рівнях.
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Здатність розробляти правила, процеси та
процедури, слідкувати за їх дотриманням – спрямована на структурування та опис правил роботи у
проєкті, що направлені на забезпечення прозорості
комплексу взаємопов’язаних дій та активностей, що
відбуваються на кожному з етапів реалізації проєкту,
мають логічну послідовність, описані та узгоджені
для всіх ролей залучених у проєкт та поза його межа-
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ми, слідкування за їх дотриманням усіма сторонами.
Здатність до встановлення пріоритетів –
спрямована на розвиток вміння коректного та логічного виставлення пріоритетів, як у межах проєкту,
так і між проєктами (програми проєктів, портфоліо
проєктів). При цьому очікується, що менеджер аналізує важливість для замовника, внутрішні та зовнішні
залежності будь-якого типу, дані аналізу стану проєктів, планів, прогресу, стану використання бюджету,
ризиків, внутрішніх та зовнішніх відносин та історичних даних.
Як результат, правильно виставлені пріоритети
дозволяють команді працювати у спосіб, що дозволяє отримати найкращий результат за умов необхідного рівня задоволеності замовників та інших сторін,
які так чи інакше залучені у проєкт, а також у спосіб,
що дозволяє утримувати проєкт у межах бюджету
або інших обмежень внутрішнього та зовнішнього
середовищ.
Здатність адаптувати традиційні та гнучкі
інструменти та методи у відповідності до вимог
проєкту – полягає у поглибленому знанні інструментів та методів виконання проєктів як класичного
менеджменту, так і тих, що пропонуються до використання гнучкими підходами, а також у вмінні поєднувати найкращі практики у процесі їх адаптування
до вимог проєкту.
Здатність збирати та аналізувати дані у процесі роботи над проєктами та підготовки звітів на
їх основі – полягає у знанні методів та інструментів,
необхідних для збору та обробки даних про проєкт та
вмінні відфільтровувати важливі аспекти, що можуть
вплинути на процес виконання проєкту.
Здатність до креативності та пошуку нестандартних рішень – полягає у здатності особистості
виходити за рамки стандартних рішень та проявляти
гнучкість, спрямовану на винайдення найкращого
рішення з-поміж можливих задля досягнення цілей
проєкту [4].
Здатність працювати у стресових ситуаціях
та за умов високого навантаження – менеджер проєкту як правило працює у середовищі високого навантаження та під тиском зовнішніх та внутрішніх
чинників, що прямо чи опосередковано впливають
на перебіг проєкту [5].
Здатність працювати з ризиками – спрямована
на своєчасне виявлення та опрацювання ризиків проєкту, на роботу як із позитивними, так і з негативними ризиками задля усунення або зменшення їх впливу на проєкт на всіх етапах його реалізації [3, c. 395].
Здатність управління змінами – вимагає комплексних навичок та дозволяє менеджеру керувати
змінами у проєкті. Зокрема такими, що можуть впливати на різні складові проєкту, включаючи бюджет,
розклад, якість тощо [6, с.57-60].
Здатність критичного оцінювання власних
переваг та недоліків –вимагає навичок критичного мислення в процесі аналізу власних здобутків та
слабких сторін. Дозволяє особистості провести аргументований самоаналіз для створення подальшого
плану самовдосконалення, виявленню найкращої позиції для саморозвитку.
Інформаційно-комунікаційна компетентність –
«підтверджена здатність особистості використовувати інформаційні технології для гарантованого донесення та опанування інформації з метою задоволення
власних індивідуальних потреб і суспільних вимог
щодо формування загальних та професійно-спеціалізованих компетентностей людини» [7, с. 4].
Здатність управління за умов культурних від-

мінностей – міжнародна співпраця вимагає знання
культурних розбіжностей серед людей, залучених до
проєкту. Тому дана здатність полягає у знаннях та навичках, що мають на меті врегулювання, запобігання або виникнення будь-яких ситуацій, пов’язаних з
культурними відмінностями [8].
Здатність до планування та дотримання плану –
пов’язана з умінням планувати та охоплює широкий
спектр навичок для коректного планування ризиків, строків, ресурсів, бюджету, змін тощо, необхідних для ефективної реалізації проєктів. Окрім того,
зважаючи на ризики змін, менеджер повинен вміти
швидко адаптувати проєкт та плани для досягнення
найкращого результату. Складовою частиною цієї
компетентності варто відзначити вміння автоматизувати розробку планів за допомогою програм та
додатків, що оптимізують процес їх створення та
покращують візуальне сприйняття та можливість
контролю у процесі роботи над проєктом.
Економічна компетентність – низка економічних знань та умінь, досвід та розуміння економічних
явищ та взаємозв’язків між ними, що мають опосередкований або безпосередній вплив на проєкт [9].
Здатність до керування
часом (таймменеджмент) – здатність розподіляти свій час між
пріоритетними завданнями та задачами, що стоять
перед особистістю задля досягнення максимально
ефективних результатів роботи. Для менеджера проєктів, окрім керуванням власним часом, є потреба
керувати та планувати час інших співробітників [10,
с.647].
Здатність до проведення переговорів та ораторське мистецтво – полягає у досконалому вмінні
проведення переговорів задля досягнення цілей проєкту та оптимальних домовленостей із усіма учасниками, залученими у проєкт на усіх його етапах. Менеджер проєктів повинен вміти переконувати та заохочувати, планувати та проводити переговори [11].
Здатність до командної роботи – полягає у
вмінні співпрацювати з командою спеціалістів, залучених у проєкт. Команди в ІТ компаніях є робочими
групами спеціалістів, створені для вирішення певних
завдань проєкту або продукту. Їм надаються необхідні ресурси та повноваження для досягнення цілей
проєкту. Тому командна робота та тісна співпраця з
усіма членами команди є однією з ключових вимог
для успішної роботи менеджеру проєктів [12].
Етична здатність – фахівець дотримується
усіх етичних норм, чітко слідує нормам службової
та професійної етики, проявляє максимальний рівень
толерантності, гендерної та расової рівності. Також
керується нормами етичної та соціально-прийнятної
поведінки та нормами моралі, слідує нормам екологічної етики [13, с.180-181]. Ефективний менеджер
забезпечує морально-етичне здоров’я колективу, що
полягає у свідомій трудовій дисципліні, задоволенні
від спілкування з колегами та знаходженні на робочому місці, захопленості соціально-економічними
завданнями, що постають перед командою та організацією загалом.
Комунікативна здатність – «сутність комунікативної функції діяльності менеджера і її основне
завдання полягають у забезпеченні оптимального обміну інформацією всередині самої організації, між
окремими її підрозділами та індивідами, а також із
довкіллям» [14, с. 9].
Здатність до самомотивації та саморозвитку
– співробітник прагне постійного розвитку, є вмотивованим до підвищення своїх навичок, пов’язаних
з професійною діяльністю. Зокрема, не потребує
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окремого стимулювання цього прагнення. Фахівець,
який прагне саморозвитку, з повагою ставиться до
думок та поглядів колег, знаходиться у постійному
пошуку напрямків та джерел для навчання. Активно
сприймає, аналізує, структурує отримані дані та вміє
застосовувати набуті знання на практиці. Цікавиться відвідуванням конференцій, заходів із використанням технічних засобів зв’язку або очних заходів,
пов’язаних з обраним напрямом саморозвитку [15].
Здатність до ініціативності − полягає у бажанні самостійного розв’язання задач, проблем або викликів. Вимагає самостійного аналізу задач, побудови плану дій і вибору інструментів, а також втілення
ініціативного задуму в життя.
Здатність до лідерства – вміння направляти,
впливати та співпрацювати з групою людей, задля
реалізації запланованих рішень, досягнення певних
цілей або результатів [3, с.60].
Здатність до обміну досвідом – полягає у навичках поширення набутого досвіду задля покращення
умов реалізації проєкту та співпраці залучених сторін.
Здатність до інноваційності – здатність провадити інноваційну діяльність. Менеджер має бути
активним ініціатором і виробником змін, що затребувані постійними змінами в проєкті, організації, вимогами бізнесу та суспільства загалом.
Здатність донесення відомостей та їх
роз’яснення – спрямована на вміння своєчасно донести достовірні дані до ключових сторін, залучених у
проєкт.
Здатність до консультування та підтримки –
полягає у вмінні особистості консультувати з питань,
в яких менеджер є компетентною особою та надавати підтримку людям або групам людей, залучених до
проєкту (як зі сторони ІТ компанії, так і зі сторони
клієнтів та третіх сторін). Очікується, що володіючи
цією здатністю, менеджер має забезпечувати психологічний та фізичний комфорт особі, яка потребує
консультації. Тобто, окрім професійних знань, необхідних для консультування, особистість має володіти
навичками їх донесення у комфортний спосіб.
Мотиваційна здатність – здатність до мотивування та стимулювання, що спонукають людину до
конкретної поведінки або діяльності. Менеджер має
володіти нею задля підтримки високого рівня самовмотивованості та мотивації членів команди [16,
с.510].
Емоційна здатність – полягає у здатності усвідомлювати і визнавати власні почуття задля управління власними емоціями на особистому рівні, так і
на рівні стосунків з іншими людьми [3, с. 349].
Здатність вирішувати конфлікти – потребує навичок для розв’язання конфліктних ситуацій.
Окрім того, особистість, яка володіє даною здатністю покладається на вміння вислухати усіх учасників
конфлікту, запропонувати альтернативні або компромісні рішення. Фахівці, які вміють залагодити конфлікти, здатні побудувати найкращу атмосферу в
команді, що сприяє високому рівню психологічного
комфорту співробітників, і як результат позитивно
впливає на реалізацію проєктів з розробки програмного забезпечення [17, с.97-98].
Здатність сприяти розвитку талантів – полягає у здатності менеджера виявляти та сприяти
розвитку талантів у підлеглих, підтримку зростання
індивідів у команді та їх навчанню [18, с.164].
Здатність до бізнес-аналітики – вміння аналізувати потреби та специфіку бізнесу клієнтів. Володіючи даною здатністю, менеджер проєкту має змогу
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дослідити бізнес клієнта з середини, та, спираючись
на проаналізовані дані, офіційні дослідження і наробки у галузі та власний досвід, запропонувати
комплексні рішення для задоволення потреб бізнесу.
Ця здатність дозволяє використовувати результати
аналізу для створення вимог та завдань, у результаті
реалізації яких можливо очікувати максимізацію потенціалу бізнесу замовника [19].
Здатність до цілепокладання – здатність визначати унікальні цілі, змінювати та обирати такі, що
будуть спрямовані на розвиток особистості, проєкту,
компанії у певному напрямку. Цілі мають бути такими, що будуть досяжними, проте з достатнім рівнем
складності. Це необхідно задля того, щоб у процесі
досягнення поставлених цілей компанія загалом, та
співробітники зокрема, докладали додаткові зусилля,
що стимулює розвиток. Як невід’ємну складову цілепокладання можна виділити вміння донесення цілей
до співробітників у спосіб, що дозволить максимізувати самовіддачу колег для досягнення поставлених
цілей. Менеджер, який має навички цілепокладання
вміє окреслювати цілі у зрозумілому вигляді, результати цілей можуть бути виміряні, досягнення цілей
передбачає отримання максимального результату та
має викликати запал у фахівців, які долучилися до
реалізації поставленої мети.
Здатність координувати роботу усіх залучених
сторін – робота менеджера ІТ проєктів, як правило,
вимагає залучення декількох сторін (команда, замовник, менеджмент ІТ компанії, тощо), як результат це
вимагає зусиль, спрямованих на організацію скоординованої роботи на всіх етапах роботи над проєктом. Менеджер має володіти вміннями, засобами та
інструментами для реалізації синхронного виконання робіт та завдань між усіма залученими сторонами
[3, с.359].
Здатність до інтуїції – здатність особистості автоматично продукувати рішення без тривалих
логічних міркувань або доказів. Визначається спроможністю підсвідомого прийняття певних рішень.
Як правило інтуїція використовується на всіх фазах
реалізації проєкту та є одним з ключових факторів,
що впливають на рішення менеджера [20].
Здатність до прийняття рішень та відповідальність за них – здатність формувати експертне рішення з широкого спектру питань, ґрунтуючись на аналізі вхідних даних, особистому досвіді та інтуїції [21].
Здатність аналізувати попередній досвід – зосереджена на вмінні описувати набутий досвід у базі
знань компанії та, після аналізу та структуризації, застосовувати його для реалізації майбутніх проєктів
та уникненню повторення проблем, що виникли у
минулому.
Висновки. Для забезпечення ефективного
управління ІТ проєктом до фахівця, залученого до
його управління, покладено низку вимог. Такий фахівець має володіти певними компетентностями, що
є необхідною базою для досягнення цілей ІТ проєкту
та ІТ компанії. Нами було проаналізовано класифікацію Інституту проєктного менеджменту та адаптовано її до фахівців ІТ компаній, залучених до управління ІТ проєктами. Зокрема виділено три групи
компетентностей: технічні компетентності, компетентності лідерства та компетентності стратегічного
управління. Перспективами подальших досліджень
вважаємо добір найбільш необхідних професійних
компетентностей методом експертного оцінювання,
та розробка відповідної методики їх формування.
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COMPETENCIES CLASSIFICATION OF SPECIALISTS INVOLVED IN PROJECT MANAGEMENT OF
IT COMPANIES
Abstract. Article devotes to one of the topical problems - the review of the competencies of IT specialists
involved into the management of IT projects and their classiﬁcation. The author of the article conducted a detailed
analysis of scientiﬁc sources, literature on project management, forming and doing business as methods of research,
which allowed us to describe number of professional competencies of specialists needed to implement projects in an
IT company and get those classiﬁed by several characteristics.
The purpose of research is related to the studying of the professional competencies of specialists of IT companies
which are required for the successful management of IT projects, and arranging of classiﬁcation of those.
Project management is considered as a signiﬁcant part of IT project implementation, through the mediation of
attention to the professional qualities of professionals who are somehow involved into the project management of
IT companies. In particular, the ability to manage employees and development teams, IT project management as
well as overall management of IT companies were highlighted and made impact on the suggested classiﬁcation of
professional competences of IT specialists involved into management activities in IT companies. It was researched
that IT specialists involved into project management has wide list of competences which author suggests for
understanding as ability for something or skill.
As a result of this work, the competences of specialists of IT companies involved in project management were
identiﬁed and analyzed, their classiﬁcation was proposed based on the overview of the special project management,
management of employees in IT companies involved into the implementation of the IT projects. Three groups of
competences were announced for classiﬁcation: technical competences, leadership competences and competences of
strategic management. Competences were grouped based on suggested classiﬁcations.
Key words: competence; management of IT projects; competences classiﬁcation; IT companies.
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