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національну валюту, та забезпечувати стабільність курсу, криптовалюта все ж 
має поки що залишитись під питаннями – «за» чи «проти».
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іннісна орієнтація осподарсько  діяльності суб єктів ринкови  відносин 

набуває рис одніє  з оловни  концепці  економіки ново о тисячоліття, ор
муючи цільові орієнтири для менеджменту компані  при взаємоді  зі сво ми 
акціонерами, споживачами і партнерами. інність як властивість і невід ємни  
атрибут кінцево о результату продукту, послу и, е екту тощо  будь яко  
цілеспрямовано  діяльності людини створюється поетапно в межа  конкретни  
розумови  або ізични  активносте .  рамка  ункціонування ор анізаці  такі 
активності роз лядаються як процеси. ожен процес створює проміжни  або 
кінцеви  результати, що арактеризується певним рівнем цінності для 
зацікавлено  сторони рупи зацікавлени  сторін  тако о результату. освід до
слідження діяльності ор анізаці  з позиці  процесно о під оду визначає наяв
ність прямо о зв язку між процесами і створенням цінності. ослідження прце
сів ункціонування підприємств, чи то процесів проектування, чи то операці ни  
процесів, має бути системним. ак, створення цінності в межа  процесів ор
анізаці  необ ідно роз лядати в  структурі та взаємозв язка . 

анцю  цінності – основна рупа процесів підприємства, що поєднує всі 
види діяльності, які забезпечують виробництво продукту. днією з ключови  
іде , що випливають з моделі ланцю а цінності, є рупування процесів на 
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основні базові  процеси та допоміжні.  рамка  ункціонування ор анізаці  
виділяється три рупи процесів  перша – такі, що додають цінність  дру а – такі, 
що не додають цінності, проте є необ ідними  третя – такі, що не додають 
цінності та не є необ ідними. 

оз лядаючи процеси створення цінності у динаміці та взаємозв язка , необ
ідним є дослідження послідовності реалізаці  ді  у часі на нижчому рівні – на 
рівні операці , кожна з яки  доповнює зростаючу цінність. ожна операція 
перетворює матеріали, додаючи при цьому цінність, і забезпечує дося нення 
більшо  бажаності цьо о продукту для кінцево о споживача. днак пере ід 
проміжно о результату від одніє  рупи операці  у межа  бізнес процесу до 
іншо  забезпечує зростання цінності не лише для кінцево о споживача. 

ранспонуючи концепцію ланцю а створення цінності на структуру проце
сів ор анізаці  слід зазначити, що цінність створюється не лише у межа  унк
ціонування виробничи  процесів – кінцевим результатом яки  є переважно 
продукт товар, послу и  для зовнішні  споживачів. оз лядаючи сутність 
і взаємозв язки обслу овуючи  процесів і процесів управління, ло ічним вба
чається твердження, що дані процеси також створюють цінність – цінність 
здебільшо о для внутрішні  споживачів. 

кцентуючи ува у на аспекта  створювано  цінності саме процесів управ
ління як проектною, так і поточною діяльністю, необ ідно роз лянути продукти 
управлінсько  діяльності. сновними продуктами управлінсько  діяльності є уп
равлінські рішення та практичні ді , потрібні для ункціонування ор анізаці  
в належному режимі , с. . осліджуючи управлінську діяльність відпо
відно до процесно о під оду, зазначимо, що в одами та ви одами одинично о 
процесу управління виступає ін ормація та інструменти  відтворення що 
у сукупності ормують методи та те ноло і  управління . аким чином, ство
рення цінності процесами управління як проектною, так і поточною діяльністю 
нерозривно пов язане зі своєчасними управлінським рішеннями і з безпосеред
нім створенням та передачею ін ормаці , яка забезпечує високу якість управ
ління, а отже, ормує цінність для внутрішні  споживачів ор анізаці . 

ала оджені належним чином процеси управління, на нашу думку, є пер
винними та визначальними, оскільки продукти управлінсько  діяльності у ормі 
створено  ін ормаці , управлінськи  рішень, інструментів та методів управління 
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виступає руші ною силою, яка визначає напрями взаємоді  з зацікавленими 
сторонами, орми ор анізаці  основни  і допоміжни  виробничи  процесів, 
а також диза н та якісні властивості кінцеви  продуктів поточно  та проектно  
діяльності. 

інність від процесів управління проектами поля ає у створенні та передачі 
якісно  актуально , повно , доступно , своєчасно  ін ормаці  та при няття уп
равлінськи  рішень у оді реалізаці  проекту і, як було зазначено вище, перебуває 
у прямо пропорці ні  залежності від рівня розвитку системи процесів проект
но о управління. 

 позиці  процесно о і системно о під одів діяльність у рамка  проектно о 
управління в ор анізаці  роз лядається як сукупність взаємопов язани  процесів 
проектно о управління. астосовуючи положення системно о під оду до синер
етично о е екту від ункціонування компонентів системи, зазначимо, що 
якість проектно о управління забезпечується якістю окреми  процесів проектно о 
управління. 

тже, оцінювання рівня якості процесу проектно о управління зводиться 
до зіставлення актични  арактеристик протікання процесу з документально 
або недокументально встановленими критеріями, що визначають вимо и до 
реалізаці  відповідно о процесу. 
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