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Однією з тенденцій сучасного менеджменту є все більш активне 

застосування проєктного менеджменту. Особливу користь це може принести 

тим підприємствам, які мають відносно велику частину унікальних очікуваних 

результатів діяльності [1]. 

Розуміючи корисність нової технології управління, вчені у галузі 

управління проектами та менеджери цієї галузі намагалися досліджувати 

найкращі практики та сприяти їхньому поширенню. Згодом на базі об’єднання 

найкращих практик було запропоновано стандарти в галузі управління 

проектами, використання цих стандартів повинно значно підвищити 

ефективність управління проектами незалежно від виду проєкту [2]. Слід 

зазначити, що вказані стандарти мають рекомендований, а не обов’язковий 

характер, тобто менеджмент підприємства сам зацікавлений у їхньому 

використанні.  

Відповідно до суб’єкту використання стандартів вони класифікуються на 

міжнародні (як правило прийняті під егідою ISO), національні (прийняті у 

певній країні) та корпоративні (прийняті до використання на окремому 

підприємстві).  

До найбільш поширених міжнародних стандартів управління проектами 

слід віднести ISO 10006 (Quality management systems – Guidelines for quality 

management in projects – Керівництво до управління якістю у проектах; ISO 

21500 (Guidance on project management – Керівництво до управління проектами) 

[3,4]. Прикладом національних стандартів є PMBOK (A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge – Керівництво базових знань з управління 

проектами [5]. Цей стандарт спочатку формувався як національний стандарт 

США, однак на сьогодні більше 160 країн світу прийняли його в якості 

базового при розробці своїх національних стандартів. Корпоративний стандарт 

може включає документи, що визначають загальні принципи реалізації проектів 

в певній компанії. 
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