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БАГАТОРІВНЕВА КЛАСифІКАцІя ПРОЕКТІВ  
ЗА АБСОЛЮТНиМи ТА ВІДНОСНиМи ОЗНАКАМи

Брінь П.В., Абуд Ахмад Халіль Абуд. Багаторівнева класифікація проектів за абсолютними та 
відносними ознаками. Проекти, які реалізуються в різних сферах діяльності, в різних галузях народного 
господарства різними фахівцями, мають значні відмінності, тому для визначення найбільш ефективного 
підходу щодо управління конкретним проектом попередньо доцільно виявити його відмінні риси. засто-
сування класифікації проектів як бази для управління проектами дає змогу оптимізувати методи і підходи 
управління конкретним проектом та підвищити ефективність його реалізації. у статті авторами проведено 
порівняльний аналіз підходів до класифікації проектів, виявлено основні класифікаційні ознаки. на базі 
результатів дослідження авторами визначені нові класифікаційні ознаки щодо класифікації пов’язаних між 
собою проектів. теоретичне значення запропонованого методичного підходу полягає у спрощенні подаль-
ших досліджень у галузі проектного менеджменту. 

Ключові слова: управління проектами, класифікація проектів, синергія, альтернативні проекти, порт-
фель проектів.

Бринь П.В., Абуд Ахмад Халиль Абуд. Многоуровневая классификация проектов по абсолютным 
и относительным признакам. реализуемые в различных отраслях народного хозяйства проекты существен-
но отличаются друг от друга, в связи с этим для определения наиболее эффективного подхода к управле-
нию конкретным проектом предварительно целесообразно выявить его отличительные черты. Применение 
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классификации проектов как базы для управления проектами позволяет оптимизировать методы и подходы 
управления конкретным проектом и повысить эффективность его реализации. в статье авторами проведен 
сравнительный анализ подходов к классификации проектов, выявлены основные классификационные при-
знаки. на базе результатов исследования авторами определены новые классификационные признаки для 
классификации связанных между собой проектов. в теоретическом аспекте предложенный методический 
подход должен упростить дальнейшие исследования в области проектного менеджмента. 

Ключевые слова: управление проектами, классификация проектов, синергия, альтернативные проекты, 
портфель проектов.

Brіn Pavlo, Abood Ahmad Khaleel Abood. Multilevel classification of projects according to absolute and 
relative characteristics. Currently, one of the most important areas of modern management is project management. 
The activity is connected with planning and implementing of actions aimed to achieving of certain goals and solving 
specific business problems. The main features of a project that distinguish it from the business process are: unique-
ness, goal orientation, limited execution time and limited resources. Today, project management is the subject of 
many researches, this is due to the increasing popularity of project management in various areas of economy and 
business. due to the fact that the variety of business projects is large enough, improving the classification of projects 
should make it easier to rank projects when choosing the most effective funding areas and attracting the necessary 
resources for their successful implementation. Projects implemented in different spheres of activity, in different 
sectors of the economy have significant differences, so to determine the most effective approach for managing a 
specific project, it is advisable to identify its distinctive features. Usage of project classification as a basis for project 
management allows to optimize the methods and approaches of managing a specific project and to increase the ef-
fectiveness of its implementation. In this research the authors conduct a comparative analysis of approaches to the 
classification of projects and identify the main classification features. Basing on the results of the study the authors 
identify new features for the classification of related projects. In the research the authors prove the classification of 
alternative projects when an enterprise can choose only one of many projects. when considering alternative proj-
ects, it is advisable to classify the reasons that make it impossible to implement the projects simultaneously. Such 
factors may be the lack of resources required for project implementation; lack of fixed assets; lack of available staff. 
It should be noted that the lack of necessary resources, fixed assets or personnel may be due to lack of funds from the 
enterprise (the factor is present on the market, but the enterprise cannot buy it), or the uniqueness of the necessary 
element. The multilevel classification of projects by relative characteristics proposed in the article allows to increase 
the efficiency of project portfolio management. In theoretical terms the proposed methodological approach should 
simplify further research in project management. 

Key words: project management, project classification, synergy, alternative projects, project portfolio.

Постановка проблеми. відмітною характеристи-
кою поточної ситуації є необхідність постійного під-
вищення конкурентоспроможності продукції, що може 
бути досягнуто лише шляхом постійного застосування 
інновацій. інновації передбачають застосування нових 
для підприємства технологій, що зумовлює необхід-
ність застосування інструментів проектного менедж-
менту. викладене свідчить про високу актуальність 
досліджень, пов’язаних із розвитком методичних засад 
проектного менеджменту.

одним із важливих напрямів розвитку теоретико-
методичних засад проектного менеджменту є удоско-
налення класифікації проектів, чому і присвячене це 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. нині 
одним із найважливіших напрямів сучасного менедж-
менту є управління проектами, тобто планування 
і реалізація дій, спрямованих на досягнення певних 
цілей і вирішення конкретних бізнес-завдань. Харак-
терними рисами проекту, які відрізняють його від біз-
нес-процесу, є: унікальність, спрямованість на досяг-
нення цілей, обмежений час виконання та обмеженість 
необхідних ресурсів. сьогодні управління проектами 
є предметом багатьох наукових досліджень. на нашу 
думку, це зумовлено ростом популярності проектного 
управління в різних сферах економіки і бізнесу та 
поступовим переходом від процесного до проектного 
управління і навпаки. у зв’язку з цим розмаїття здій-

снюваних бізнес-проектів є досить великим, удоско-
налення класифікації проектів повинно дати змогу 
спростити ранжування проектів під час вибору най-
більш ефективних напрямів фінансування і залучення 
необхідних ресурсів для їх успішної реалізації.

Проведений авторами аналіз наукової літера-
тури [1; 6–17] показує, що багато дослідників у галузі 
управління проектами класифікують проекти за схо-
жими класифікаційними ознаками (табл. 1).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Провівши аналіз думок учених, які 
у своїх роботах приділяли увагу класифікації проектів, 
автори дійшли таких висновків:

1. деякі класифікаційні ознаки є не якісними, 
а кількісними; це ознаки номер 8–11 у таблиці 1 (друга 
її частина). автори, які пропонують використання цих 
ознак, по-перше, не обґрунтовують границі інтервалів, 
а по-друге, не обговорюють подальше можливе вико-
ристання цих ознак. на нашу думку, під час класифіка-
ції проектів слід використовувати саме якісні ознаки, 
використання кількісних шкал без обґрунтування 
інтервалів є неприпустимим та досить суб’єктивним. 
у цьому контексті цілком погоджуємося з пропозиці-
ями н.в. титової та с.а. титова [16] щодо заміни кла-
сифікації проектів відповідно до тривалості періоду 
здійснення на класифікацію проектів за часовим гори-
зонтом цілей (термінальні (кінцеві) проекти; проекти, 
що розвиваються; відкриті проекти).
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таблиця 1
Підходи до класифікації проектів

№ Класифікаційна ознака Види проектів відповідно до класифікаційної ознаки

1 за сфокусованістю на одному 
або декількох результатах 1. Монопроекти. 2. Мультипроекти. 3. Мегапроекти.

2 за функціональною сферою проекту 1. соціальні. 2. економічні. 3. організаційні. 4. технічні. 5. змішані.
3 за характером предметної сфери 1. науково-дослідні. 2. навчально-освітні. 3. інноваційні. 4. комбіновані. 
4 за статусом учасників 1. вітчизняні. 2. зарубіжні. 3. спільні.

5 за ступенем новизни проекту 1. Проекти, які є новими щодо бізнесу компанії. 2. Проекти, які мають 
спільні риси з тими, які вже виконувалися. 

6 за шляхом фінансування проектів 1 внутрішні джерела підприємства. 2. Пайове фінансування. 3. боргове 
фінансування. 4. бюджетне фінансування 5. змішане фінансування.

7 за часовим горизонтом цілей 1. термінальні (кінцеві) проекти. 2. Проекти, що розвиваються. 3. відкриті 
проекти.

8 за тривалістю періоду здійснення 1. короткострокові 2. середньострокові 3. довгострокові
9 за складністю проекту 1. Прості. 2. складні. 3. дуже складні.
10 за масштабом проекту 1. дрібні. 2. середні. 3. великі. 4. дуже великі.

11 за обсягом витрат 1. Проекти з малими витратами. 2. Проекти з середніми витратами. 3. Про-
екти з великими витратами.

12 за можливістю реалізації 1. умовно незалежні. 2. взаємовиключні (альтернативні). 3. доповню-
вальні (компланарні).

Джерело: складено авторами на базі [1; 5–17].

2. класифікація проектів за ознаками 1–11 має 
абсолютний характер, тобто вони дають змогу оці-
нити проект незалежно від інших проектів підприєм-
ства. класифікаційна ознака номер 12 має відносний 
характер, тобто для того, щоб оцінити проект за цією 
ознакою, підприємство повинно розглядати принаймні 
два проекти. Як правило, під час класифікації проек-
тів ученими цей факт не акцентується, багаторівнева 
класифікація проектів щодо відносних ознак не прово-
диться, що і зумовило вибір мети дослідження.

Метою статті є розроблення теоретико-методич-
них засад класифікації проектів за відносними класи-
фікаційними ознаками.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як було зазначено вище, класифікація проектів за від-
носними ознаками можлива лише тоді, коли підпри-
ємство розглядає, оцінює або реалізує множину про-
ектів А, яка містить щонайменше два елементи, тобто 
такий класифікаційний підхід можливий лише за умов 
управління портфелем проектів, що передбачає як 
проведення аналізу всіх проектів, які реалізує підпри-
ємство, окремо, так і проведення аналізу всіх проектів 
у сукупності.

тоді за можливістю реалізації проекти можна роз-
поділити на:

1. Умовно незалежні – підприємство може реалі-
зувати будь-яку кількість проектів, при цьому позитив-
ний ефект від реалізації цих проектів не буде залежати 
один від одного.

2. Альтернативні (конкуруючі, взаємовиключні) – 
підприємство може вибрати лише один із множини про-
ектів. наприклад, маючи обмежені фінансові ресурси, 
підприємство буде вимушене вибрати лише один із 
можливих проектів. Під час розгляду альтернативних 
проектів, на думку авторів, доцільною є класифікація 
причин, які зумовлюють неможливість одночасної реа-
лізації проектів. таким факторами можуть стати: брак 
ресурсів, які є необхідними для одночасної реалізації 
проектів; брак основних засобів або брак наявного пер-
соналу. При цьому зазначимо, що нестача необхідних 

ресурсів, основних засобів або персоналу може бути 
зумовлена нестачею коштів у підприємства (фактор 
є присутнім на ринку, але підприємство не може його 
придбати) або унікальністю необхідного елементу 
(наприклад, у підприємства є лише одна земельна 
ділянка у центрі міста, і тому можуть розглядатися 
лише альтернативні можливості її використання).

3. Синергетичні проекти – сумарний позитивний 
ефект від одночасного здійснення цих проектів буде 
більшим порівняно із сумою позитивних ефектів від 
аналогічних проектів, які здійснювалися б різними під-
приємствами. у цьому разі синергетичний ефект буде 
дуже близьким до позитивного ефекту від диверсифіка-
ції господарської діяльності [2-4], але буде мати певні 
особливості. оскільки в проектному та інвестиційному 
менеджменті прийнято виділяти так звані комплемен-
тарні проекти (під час прийняття одного з інвестицій-
них проектів буде спостерігатися збільшення доходів 
за іншими синергетичними проектами), пропонуємо 
окремо виділяти джерело збільшення позитивного 
ефекту від одночасного здійснення синергетичних 
проектів – збільшення доходів (комплементарні про-
екти) або зменшення сукупних витрат. Можливість 
наявності останнього чинника зумовлена тим, що, при-
дбавши основні засоби, технологію (know-how) для 
одного з проектів, підприємство може використати їх 
і для інших проектів без додаткової інвестиційної під-
тримки. аналогічний ефект буде спостерігатися тоді, 
коли підприємство запросить для реалізації проекту 
висококваліфікований персонал на умовах погодинної 
оплати праці, але не зможе його повністю завантажити 
у межах одного проекту.

4. Доповнюючі проекти – такі проекти можна реа-
лізувати лише одночасно. Якщо підприємство відмов-
ляється від одного проекту, то воно також повинно від-
мовитися і від інших доповнюючих проектів.

запропонована класифікація проектів за віднос-
ними ознаками наочно наведена на рисунку 1.

Висновки. запропонована у статті багаторівнева 
класифікація проектів за відносними характеристиками 
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2. Проекти, які мають спільні риси з тими, які вже виконувалисяЗа ступенем новизни проекту 

Абсолютні класифікаційні ознаки Відносні класифікаційні ознаки

 

 Рис. 1. Класифікація проектів за абсолютними та відносними ознаками
Джерело: запропоновано авторами
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