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У тексті розглядаються особливості управління програмами 

реконструкції металургійного підприємства. Досліджено методи управління 
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Проекти реконструкції ведуть до радикальних змін всієї системи 

підприємства, вони призначені для подовження фази ефективного розвитку 

підприємства, тому виробничі проекти слід розглядати не як тимчасовий захід, 

а як низку взаємопов’язаних проектів – програму, яка визначається як комплекс 

заходів, пов’язаних технологічно, ресурсно й організаційно, таких, що 

забезпечують досягнення поставленої мети [1]. Будь-яка програма включає 

проекти різних типів: проект розвитку, інноваційний проект, проект розробки 

системи, проект підтримки та ін. 

Управління програмою є основою управління реалізацією стратегії 

організації, що використовує її організаційні ресурси і компетенції для 

залучення ключових інвестицій, реалізації нових ініціатив розвитку і 

збільшення доданої вартості (цінності) організації або  її підрозділу, з метою 

гнучкого реагування на зміни в оточенні [2].  

Через різноманіття і складність контексту, управління програмою 

починається з надзвичайно абстрактної концепції про місію програми, 

запропонованої керівництвом або інвестором. У проекті реконструкції 

ініціатива, як правило, йде від керівника металургійного підприємства [1]. Далі 

розвивається в конкретний механізм реалізації з автономним поділом на істотні 

елементи. В результаті формуються вигоди від реалізації програми.  



Реконструкцію металургійного підприємства краще всього розпочинати з 

проведення повної діагностики його стану, підготовки до реструктуризації і 

розробки концепції. Одержані дані перетворяться в інформацію для ухвалення 

рішень на етапі, який передбачає розробку програми реструктуризації.  

Управління програмою починається з розробки місії – документально 

зафіксованого бачення мети [1], що описує достатньо абстрактні атрибути 

програми. 

Наступний етап безпосередньо пов'язаний з реалізацією програми. Фаза 

виконання може бути розділена на фазу підготовки, фазу безпосереднього 

виконання і фазу завершення. На фазі підготовки в програмі розподіляються 

повноваження між відповідними проектними командами таким чином, щоб 

вони могли самостійно виконувати роботи в рамках  програми. На фазі 

виконання команди проектів реалізують плани проектів, відстежують і 

контролюють хід виконання відповідних робіт. На фазі завершення 

виконуються роботи з закриття програми [2]. 

Таким чином, методи управління програмами дозволяють: визначити цілі 

програми та провести її обґрунтування; виявити структури проектів, які в неї 

входять; визначити необхідні обсяги та джерела фінансування; підібрати 

виконавців; визначити терміни реалізації проектів; розрахувати необхідні 

ресурси і бюджет проектів; планувати і враховувати ризики; забезпечити 

контроль за ходом реалізації проекту тощо. 
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