
DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-04-12.15 
 

Лук’яненко О.І., к. е. н., ст. викл. 
 Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова, 
м. Харків Україна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tzH9cxsoq7AC&hl=ru/ 
 

 
AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ – СУЧАСНА ГНУЧКА СИСТЕМА 

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
 

Сьогодні, у століття цифрових технологій та нових напрямків йде 
пошук нових методів, що істотно дозволить спростити роботу над 
проектом та навчитися їм управляти, тим самим підвищив ефективність 
команди. Це можна зробити при допомозі системи гнучкого управління 
проектами під назвою Agile («Аджайл» або «Эджайл»).  

Метод Agile- почав свою історію з моменту, коли почали 
серйозно розробляти програмне забезпечення та управляти проектами 
в 70-х роках минулого століття. Маніфест, створений програмістами, 
включає в себе 4 базових ідеї та 12 принципів ефективного управ-
ління проектами. Будь-яка з систем управління проектами на основі 
Еджайл спирається саме на ці ідеї и принципи, хоча й використовує їх 
в різних варіаціях. 

ПринципиAgile: 1) Задовольняти клієнтів, завчасно та постійно 
поставляючи ПО (клієнти задоволені, коли робоче ПО надходить до 
них регулярно та через однакові проміжки часу); 2) Змінити вимоги до 
кінцевого продукту на протязі всього циклу його розробки; 
3) Поставлять робоче ПО як можна частіше (раз в тиждень, в два тижні, 
в місяць і т.д.);4) Підтримувати співробітництво між розробниками та 
замовником на протязі всього циклу розробки; 5) Підтримувати та 
мотивувати всіх, хто залучений в проект (якщо команда мотивована, 
вона набагато краще справляється зі своїми завданнями, ніж команда, 
члени якої умовами праці незадоволені); 6) Забезпечувати безпо-
середню взаємодію між розробниками (можливість прямого контакту 
сприяє більш успішній комунікації); 7) Вимірювати прогрес тільки за 
допомогою робочого ПО (клієнти повинні отримати тільки 
функціональне та робоче програмне забезпечення); 8) Підтримувати 
безперервний темп роботи (команда повинна виробити оптимальну та 
підтримуючу швидкість роботи); 9) Приділяти увагу дизайну та 
технічним деталям (завдяки ефективним навичкам до хорошому 
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дизайну команда проекту отримує можливість постійного здійснення 
продукту та роботи над його покращенням); 10) Намагатися зробити 
робочий процес максимально простим, а ПО – простим та зрозумілим; 
11) Дозволити членам команди самостійно приймати рішення (якщо
розробники можуть самі приймати рішення, організовуватись та 
спілкуватися з іншими членами колективу, обмінюватись з ними 
ідеями, ймовірність створення якісного продукту суттєво зростає); 
12) Постійно адаптуватися до змінюваного середовища (завдяки
цьому кінцевий продукт буде більш конкурентоздатний). 

Agile-методологія має підґрунтя, в первую чергу, на візуальному 
контролі. Найчастіше, учасники проекту, працюючи над досягненням 
результату, користуються спеціальними кольоровими картками. Один 
колір сигналізує про завершення планування будь-якого елемента 
кінцевого продукту, інший – про завершення його розробки, третій – 
про готовність і т.п. Візуальний контроль дозволяє команд і мати 
наочне уявлення про поточний стан процесу та гарантує однакове 
бачення проекту всіма її членами. Члени команди та клієнт в 
більшості випадків працюють разом поруч. Завдяки цьому суттєво 
прискорюються багато робочих процесів, які пов’язані зі 
іформуванням учасників проекту. Крім того, сумісна робота сприяє 
створенню здорової атмосфери для плідного та ефективного 
співробітництва та подальшого досягнення результатів. 

Коли керівник проекту, команда та клієнт діють спільно, 
виключається небезпека непорозуміння цілей та втрати інформації. 
Всі робочі процеси стають максимально прозорими, а це значить, що 
будь-які проблеми, що виникають, можна вирішити практично 
моментально та знаходити кращі варіанти їх вирішення. Керівника 
неможна назвати людиною, що роздає вказівки наліво и направо.  

Керівник тут виступає скоріше в ролі лідера, який задає напрям 
та визначає правила співробітництва та роботи. Іншими словами, 
Agile-управління є адаптованим. Ще одним важливим моментом 
Agile-методології є розподіл всього обсягу проекту на декілька більш 
дрібних складових частин. Такий підхід багато кратно спрощує 
процес розробки, а окремі групи команди можуть фокусуватися 
кожний на своєму конкретному завданні. Працюючи над одним 
циклом, учасники проекту оволодівають новими навичками та 
отримують нові знання, а також аналізують допущені в процесі 
помилки. Все це зводить ймовірність здійснення подібних помилок в 
майбутньому (в наступних циклах и других проектах) практично до 
нуля. 
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Впровадження Agile-методології можливо, якщо здійснюється 
декілька умов: 1. Чітко визначається значення проекту; 2. В процесі 
реалізації активно приймає участь клієнт; 3. Загальний обсяг робіт 
виконується покроково; 3. Орієнтуватися слід на конкретний результат; 
4. Чисельність однієї робочої групи: від 7 до 9 осіб.

Сьогодні, проект-менеджмент з підтримкою Аджайл, великою 
частиною поширено в IT-сфері, однак й ділова сфера його починає 
засвоювати. 
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