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АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЙ РОЗРОБЛЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРОЕКТНИХ ОФІСІВ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ 

 
Досліджується наукове підґрунтя проекту створення віртуального логістичного цент-

ру будівельної компанії. Поставлена проблема розробки такого проекту. Проаналізовані кла-
сичні методології управління проектами і програмами та їх принадність до застосування в 
будівельних проектах – PMBOK, IPMA ICB, IPMA OCB, IPMA PEB, P2M тощо. Виділено 
будівельне розширення стандарту PMBOK. Проаналізовано вклад українських вчених у за-
стосування методології управління проектами в будівельних проектах. Проаналізовано зада-
чі будівельної логістики. Досліджено розвиток принципу віртуальності в проектному мене-
джменті. Проведено SWOT-аналіз віртуальної організації проектних команд. Проаналізовано 
історію виникнення і застосовність до визначеної тематики принципу проактивності. 

Окреслено перспективи подальших досліджень в обраному напрямку. 
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THE SCIENTIFIC BASIS FOR VIRTUAL PROJECT CENTERS DEVELOPMENT  IN 

THE FIELD OF CONSTRUCTION LOGISTICS 
 

The article is devoted to research of scientific basis for the project to create a virtual logis-
tics center of construction company. The problem of development of the project is defined. Classic 
project and program management methodologies and possibilities to use them in construction pro-
jects (PMBOK, IPMA ICB, IPMA OCB, IPMA PEB, P2M etc) are analyzed. Construction exten-
sion of PMBOK standard is highlighted. The contribution of Ukrainian scientists in the use of pro-
ject management methodology for building projects is shown. The problems of construction logis-
tics are explored. The development of virtual principle in project management is investigated. A 
SWOT-analysis of virtual organization of project teams is carried out. The origins of the principle 
of proactivity and its applicability to a specific subject matter is analyzed. Prospects for further re-
search in this direction are defined. 

Key words: construction logistics, virtual office, pro-active. 
 

Постановка проблеми. Будівельна логістика в сучасному інформаційному суспільстві 
неможлива без застосування передових технологій управління – проектного підходу, віртуа-
льних проектних офісів тощо. Однак підвищення ефективності роботи будівельних компаній 
можна очікувати з впровадженням тільки тих сучасних технологій, які базуються на міцному 
науковому підґрунті, обґрунтуванню якого присвячується ця стаття. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основоположним у методології управлін-
ня проектами і програмами є використання стандартів. Втім, ці стандарти за останні десяти-
річчя переросли рівень простого переліку правил і самі стали на рівень методологій, а сам 
проектний менеджмент може вважатися мета-методологією. Проаналізуємо найбільш поши-
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рені стандарти у галузі управління проектами і програмами і їх застосовність до будівельних 
компаній і проектів. Одним з перших стандартів галузі є PMBOK американського інституту 
проектного менеджменту PMI, п’ята редакція якого [1] містить десять галузей застосування 
знань з проектного менеджменту у проекті. Крім того, корисним є надання стандартом 
PMBOK схем кожного з п’яти процесів (ініціалізації, планування, виконання, контролю, за-
вершення), на які розбита кожна галузь знань. PMBOK є найстаршим, найавторитетнішим і 
тому – найбільш придатним стандартом для будівельних підприємств.  

Аналізуючи серію стандартів Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA – 
International Project Management Association) відмітимо, що усі три стандарти є нещодавніми і 
постійно оновлюються. Так стандарт ICB 4.0 [2] присвячений визначенню компетентності 
фахівців, що працюють у галузі управління проектами і програмами. На відміну від усіх по-
передніх версій стандарту перша літера у назві стандарту розшифровується як «персональ-
ні», що додає акценту на персоніфікацію компетенцій. Зміст стандарту є революційним на 
відміну від попередніх, стандарт класифікує три групи компетенцій з управління – щодо ба-
чення перспектив (Perspective), щодо людського виміру (People) та практичних навичок 
(Practice). Причому усі три групи розглядаються стосовно роботи фахівців в трьох іпостасях 
– при управлінні проектом, при управлінні програмою та при управлінні портфелем. Для бу-
дівельних проектів така класифікація компетенцій є корисною, оскільки з наведеного повно-
го переліку компетенцій менеджмент будівельних компаній може обрати компетенції, що 
акцентовані саме в будівельній сфері, але такого наголосу у стандарті не зроблено. 

Стандарт ICB OCB [3], одним з головних розробників якого є проф. Бушуєв С. Д., дає 
змогу визначати зрілість організацій в галузі управління проектами через модель визначення 
організаційної компетентності. Стандарт може бути використаний будівельними компаніями 
для самовизначення (або для сертифікації рівня) власної зрілості в галузі управління через 
проекти, а також для подальшого розвитку компетенцій, для останнього у стандарті описа-
ний шлях вдосконалення у розділі 6 (Development of the organisational competence in manage-
ment projects). 

Стандарт IPMA PEB [4] пропонує модель досконалості, що складається з трьох клю-
чових сфер – люди і цілі; процеси і ресурси; результати проекту. На основі цієї моделі можна 
орієнтувати проект на досконалість, також є можливість сертифікувати проект за системою 
сертифікації ICB. Будівельними організаціями ця модель може бути використана як еталонна 
для реалізації проектів і представлення їх для отримання визнання у міжнародних інституці-
ях, що, в тому числі, сприятиме поширенню впізнавання бренду організації, зміцнення кон-
курентних позицій, покращенню системи управління. Таким чином, сімейство стандартів 
ICB охоплює усі аспекти проектної діяльності – людську (IPMA ICB), організаційну (IPMA 
OCB), проектну (IPMA PEB) і може вважатися цілісною методологією. 

Ще однією з провідних методологій, які використовуються у світі, є японська методо-
логія P2M [5], особливістю якої є те, що у ній вперше був зроблений акцент на управлінні 
узгодженими проектами – програмами. Її цінність для використання полягає у поданих під-
ходах, принципах, моделях і методах, які дадуть змогу профілювати місію будівельних підп-
риємств і на цій основі формувати структуру проектів підприємства для реалізації спрофі-
льованої місії. 

Існує окрема група стандартів з проектного менеджменту, які походять з галузі ІТ. 
Серед найбільш відомих – PRINCE2, MSF, Agile, сімейство стандартів Oracle (AIM, PJM, 
PLM). Усі ці стандарти, хоча і є достатньо розповсюдженими, і позиціонують себе як універ-
сальні відносно предметної сфери застосування, разом з тим несуть певну специфіку, що 
обумовлена їх походженням з ІТ-сфери.  

Необхідно зазначити, що тільки один стандарт, PMBOK, випустив редакцію спеціаль-
но для будівельних проектів. Так зване «розширення PMBOK» [6] окрім стандартних галузей 
застосування знань, включає специфічні галузі для будівництва, а саме: управління безпекою 
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проекту, управління зовнішнім середовищем проекту, фінансовий менеджмент проекту, уп-
равління взаємовідносинами з клієнтами проекту. Відповідно, цей стандарт відображає спе-
цифіку будівельних проектів, що робить його більш придатним для застосування для управ-
ління такими проектами. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Разом з тим, в класичних методологі-
ях, з огляду на їх загальний характер, невирішена проблема побудови віртуальних офісів ло-
гістики для потреб будівельних компаній, навіть у розширенні стандарту РМВОК. 

Цілями статті є дослідження наукового підґрунтя проекту створення віртуального 
логістичного центру будівельної компанії, аналіз принципів віртуальності і проактивності 
для застосування у відповідному проекті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За результатами аналізу наведених стандартів у галузі управління проектами і про-

грамами можна виділити переваги і застереження щодо їх застосування у будівельній сфері. 
Перевагами такого застосування є: 

 першим цивільним застосуванням методології проектного менеджменту було за-
стосування саме у будівництві, тому стандарти побудовані на основі переважного застосу-
вання будівельного досвіду; 

 використання узагальненого досвіду управління проектами і програмами, описано-
го у стандартах, допоможе уникнути багатьох типових помилок проектів будівельної сфери; 

 стандарти додають систематизації діяльності з управління будівельними проекта-
ми, на їх основі може бути створена корпоративна система управління проектами будівель-
ної компанії; 

 деякі з стандартів (наприклад, РМВОК) орієнтовані саме на будівельні проекти і 
будівельні компанії; 

 аналіз особливостей сучасного менеджменту у будівельній сфері наводить на ви-
сновок про недостатній рівень регламентованості, чому може стати на заваді використання 
стандартів; 

 впровадження стандартизації в будівельних компаніях, заснованої на вивіреній, 
апробованій в міжнародній практиці методології управління проектами, що міститься у ста-
ндартах, допоможе підвищити рівень технологічної зрілості будівельної компанії з управлін-
ня проектами, програмами і портфелями проектів; 

 у зв’язку з використанням міжнародних стандартів у будівельних компаній відк-
ривається можливість проходження міжнародної сертифікації, що, за умови успіху, підви-
щить конкурентоспроможність компаній і посилить іміджеву складову. 

Серед застережень щодо застосування стандартів у будівельних проектах і компаніях 
виділимо: 

 загальний управлінський досвід, хоча і корисний, але часто не відбиває специфіки 
будівельних проектів (окрім PMBOK); 

 специфіка будівельних проектів є значною, і тому існуючі стандарти потребують 
доосмислення у частині будівельної специфіки; 

 використання підходу стандартизації проектної діяльності має бути доручене 
професіоналам у проектному менеджменті, що мають досвід у будівництві, з метою підви-
щення ефективності впровадження, а також для уникнення дискредитації самого проектного 
підходу, що часто відбувається на практиці; 

 жоден стандарт у чистому вигляді не є прийнятним для реалізації в конкретній 
ситуації, для будівельної компанії є сенс розробляти корпоративний стандарт управління 
проектами на базі одного або декількох стандартів. 

Опишемо внесок українських вчених у розвиток проектного менеджменту стосовно бу-
дівельної сфери. Бушуєв С. Д., багато з публікацій якого були основоположними для розвитку 
проектного менеджменту в Україні, підкреслює першочергову важливість проектного мене-
джменту в сучасних «турбулентних» умовах зовнішнього середовища, який має інтегрувати 
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інтереси усіх зацікавлених сторін. Цей процес автор зіставляє із «гармонізацією цінностей» [7]. 
Антипенко Є.Ю., підкреслюючи важливість впровадження проектного підходу у будівництві, 
робить акцент на тому, що його варто застосовувати не тільки на етапі реалізації проекту, але і 
на етапі його підготовки [8] для мінімізації управлінських помилок і уникнення неефективного 
використання ресурсів. Тесля Ю. М. і Білощицький А. О. розглядають проектний менеджмент 
як одну з пріоритетних моделей знань, зіставляючи її розвиток із розвитком всесвіту [9], пред-
ставляючи модель «всесвіту проектів, що розширюється». У такому ж напрямку висловлюєть-
ся Рач В. А. [10, с. 208], що розглядає управління проектами як інтегровану цілісну наукову 
дисципліну, як інструментальну основу забезпечення оновлення суспільства. 

Таким чином, можна зробити висновок, що управління проектами і програмами є до-
статньо розробленою методологією, вона успішно використовується в управлінні будівель-
них компаній, її використання є виправданим і доцільним для тематики проекту створення 
віртуального логістичного центру в будівельній компанії. 

За результатом вивчення літературних джерел [11] можна сформулювати шість золо-
тих правил логістики (потрібний вантаж, потрібної якості і кількості, що поставлено в потрі-
бний час, в потрібне місце і з мінімальними витратами) і виділити основні завдання логісти-
ки: формулювання концептуального, стратегічного і технологічного рішення щодо логісти-
ки; уніфікація і стандартизація процесів і об’єктів логістики; розробка та впровадження ін-
формаційних систем управління матеріальними потоками; прогнозування логістики і запасів; 
моніторинг руху матеріальних потоків; розподіл транспорту. 

Щодо специфічних завдань логістики, то вони полягають у забезпеченні: 
 формування запасів ресурсів; 
 мінімізації часу зберігання запасів; 
 мінімізації термінів транспортування (доставки). 
За результатами аналізу джерел виділимо характерні особливості, що притаманні 

логістиці будівництва: 
 необхідність відповідати сучасним тенденціям будівельного ринку, звідки похо-

дить потреба задоволення суперечливих вимог – зменшення термінів будівництва і витриму-
вання (або перевищення) рівня його якості; 

 необхідність все більше орієнтуватися не на типові проекти, а на задоволення ви-
мог замовника; 

 застосування сучасних інформаційних технологій в будівництві, серед проектної 
складової яких – програмний комплекс Oracle Primavera; 

 постійне збільшення видів і типів матеріалів, що використовуються, а звідси, пос-
тійне ускладнення логістичних задач; 

 вимога до багатокритеріальної оптимізації, де серед критеріїв – мінімізація шляху 
логістичних ланцюжків, мінімізація термінів як постачання будівництва, так і спорудження 
об’єкта в цілому, мінімізація матеріаломісткості у собівартості, максимізація якості; 

 постійна зміна законодавчих засад ведення будівництва, в частині, зокрема, схем 
оплати, умов залучення підрядників тощо; 

 наявність у будівельної компанії об’єктів у різних, часто віддалених локаціях, що 
ускладнює моделі постачання. 

Наведемо визначення логістичної системи будівельної компанії з літератури – це 
«упорядкована організаційно-технологічна структура, в якій здійснюється управління та 
реалізація руху логістичного потоку за допомогою виконання сукупності логістичних опе-
рацій в цілях своєчасного задоволення виробничого попиту в матеріальних ресурсах, а 
споживачів (покупців, замовників) – у готовій будівельній продукції з мінімальними логіс-
тичними витратами» [12, С.111]. 
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Можна також виділити базові логістичні операції будівельної компанії: досліджен-
ня ринку (рівня цін, учасників ринку, конкуренції, динаміки ринку, прогресивних техноло-
гій та матеріалів тощо); визначення потреб компанії в матеріально-технічних ресурсах; ук-
ладання договорів щодо постачання ресурсами; організація комплектації будівництва; 
планування витрат ресурсів у часі по об’єктах компанії; закупівля ресурсів для поточних і 
перспективних об’єктів компанії; постачання ресурсів на об’єкти компанії (у т.ч. транспо-
ртування); управління запасами ресурсів; моніторинг постачання ресурсів; вдосконалення 
логістичних ланцюжків. Також виділяють такі логістичні потоки – фінансові, матеріальні, 
трудових ресурсів, інформаційні. 

Значний вклад у наукові основи розвитку будівельної логістики вніс Антипенко Є. Ю., 
який, зокрема, розглядав логістику у руслі проектного підходу. Він пропонує розвивати сис-
тему управління ланцюгами поставок будівельного підприємства через виділення і реаліза-
цію пріоритетних інвестиційних проектів, розглядає проектний підхід загалом і проектно-
орієнтовані структури зокрема в управлінні ланцюгами поставок як запоруку підвищення 
конкурентоспроможності підприємств будівельного сектора [13]. Важливість і пріоритет-
ність застосування проектного підходу в побудові та/або вдосконаленні логістики будівель-
них підприємств також обґрунтовує Поповиченко І. В. [14]. Загалом, розвиток логістики бу-
дівельних підприємств через застосування проектного підходу на думку багатьох авторів є 
не тільки бажаним, а, скоріше обов’язковим і сучасним принципом, що сприяє підвищенню 
конкурентоздатності підприємств. 

Новий інформаційний уклад, що сформувався у світі за останні десятиріччя, задає тренд 
до інформатизації суспільства, а разом з ним, до віртуалізації організації управління. Зокрема 
така віртуаліалізація набуває поширення в галузі управління проектами та програмами. 

Бушуєв С.Д., аналізуючи застосування хмарних технологій в управлінні проектами і 
програмами, виділяє чотири моделі обробки інформації в системах управління: 

 приватна хмара (ресурс для використання усіма або декількома підрозділами од-
ної організації); 

 публічна хмара (ресурс для використання комерційних, наукових або урядових 
організацій або їх комбінації); 

 гібридна хмара (ресурс, що є комбінацією декількох хмарних структур, що 
пов’язаний стандартизованими технологіями обміну інформацією); 

 громадська хмара (ресурс для використання деякою спільнотою, що має спільні 
цілі; така хмара може перебувати у власності одної з організацій спільноти, бути у їх спіль-
ній власності, або у власності третьої сторони) [15, с. 6].  

Віртуальність як принцип використовується і в навчальному процесі, в структурах, які 
отримали назву «віртуальних університетів». Загалом необхідно зазначити, що віртуальність 
як принцип організації проектних команд чи не вперше знайшла своє відображення в мето-
дології Р2М [5]. В цьому стандарті ще з кінця 90-х років ХХ ст. розвивається ідея, що взає-
модія команди проекту (програми) має проходити в так званій «спільноті» проекту (програ-
ми), що реалізується віртуально – через Інтернет-мережу із використанням різних засобів і 
програмних комплексів віртуального спілкування. Принагідно до Р2М це забезпечує можли-
вість постійної взаємодії між учасниками проекту (програми), що розподілені географічно в 
межах управління ними масштабними проектами і програмами. Паралель з нашим дослі-
дженням полягає у використанні розподілених географічно учасників віртуального офісу, що 
працюватимуть над проектом – створення логістичного центру. 

В управлінні проектами і програмами до цього часу вже викристалізувалося визна-
чення віртуальної команди (Virtual Team) як «групи осіб із загальними цілями, що виконують 
свої ролі, які в процесі співпраці практично не спілкуються особисто. Цей метод в різних фо-
рмах часто використовується для забезпечення комунікацій між членами команди. Віртуаль-
ні команди можуть бути складені з людей, розділених великими відстанями» [16, с. 6].  
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Цікавим з огляду на досліджувану тематику є інформаційні системи логістики, які по-
тенційно можуть розглядатися як такі, що будуть розгорнуті у віртуальному просторі. Важ-
ливе дослідження провела Кармазіна Л.Л. [17], яка вивчала віртуальні команди проекту та 
підходи для зниження впливу на них комунікаційних бар’єрів. Віртуальність команд висуває 
особливі вимоги надійності комунікацій. А отже, цінним у зазначеному дослідженні вигля-
дає розроблений метод оцінки впливу комунікаційних бар’єрів на проект, зокрема, на рівень 
виконання ключових компетенцій членами віртуальної команди проекту, що дозволяє виді-
лити найвпливовіші комунікаційні бар’єри. Таким чином, підкреслена важливість комуніка-
цій у віртуальних командах, розроблено інструментарій удосконалення механізму управлін-
ня комунікацією у віртуальних командах проектів, чим зроблений важливий акцент, за яким 
можна розвинути подальші дослідження. 

За результатами аналізу літературних джерел виділимо сильні, слабкі сторони, мож-
ливості і загрози, що характеризують віртуальну організацію проектних команд (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

SWOT-аналіз віртуальної організації проектних команд 
Strengths (сильні сторони) Weakness (слабкі сторони) 

 сучасність, адекватність інформацій-
ному суспільству; 
 оперативність взаємодії учасників ко-
манди проекту; 
 мінімальність витрат на комунікацію 
учасників команди; 
 відсутність витрат на відрядження; 
 гнучкість переналаштування. 

 відсутність очного контакту; 
 недбале відношення керівництва до та-
кої організації; 
 недбале відношення учасників команди 
до такої організації; 
 слабка врегульованість підходу; 
 слабкість формальних важелів впливу 
на команду. 

Opportunities (можливості) Treats (загрози) 
 команда проекту може бути створена із 
фахівців, що мешкають у різних регіонах, 
країнах; 
 залучення експертів-фрилансерів, що 
працюють в домашніх умовах; 
 залучення до проектної команди фахів-
ців з обмеженими фізичними можливостями; 
 мультикультурна взаємодія; 
 мультимовна інтегративна діяльність 
через використання спеціальних програм-
них засобів. 

 можливість виникнення комунікатив-
них бар’єрів; 
 загроза втрати комунікаційного каналу 
через перешкоди в роботі мережі; 
 загроза невчасного прийняття рішень 
внаслідок збоїв мережі; 
 загроза нестабільності команди внаслі-
док легкості реалізації відмови в комунікації; 
 загроза несприйняття підходу кваліфі-
кованими фахівцями. 

 
SWOT-аналіз може стати основою для побудови стратегій уникнення загроз і послаб-

лення впливу слабких сторін. 
Загалом, віртуальна організація проектних команд є умовою часу, достатньо розгля-

нута в літературних джерелах, є предметом спеціалізованих наукових досліджень у галузі 
управління проектами і програмами, і може стати основою для побудови офісу управління 
проектом створення віртуального логістичного центру будівельної компанії. 

В досліджуваному проекті доцільно застосувати також принцип проактивності, по-
няття про який ввів в обіг австрійський психолог Віктор Франкл [18], який розумів його як 
здатність самостійно обирати свою реакцію на зовнішні подразники, таким чином викорис-
товуючи вільну, незалежну волю. На противагу до проактивності постулюється принцип ре-
активності – коли реакція суб’єкта обумовлена виключно зовнішнім подразником. 
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Подальшого розвитку поняття в теорії управління надав Стівен Коуі, який виділив на-
вичку «Бути проактивним» як першу з семи навичок, необхідних для високоефективних осо-
бистостей. Коуі зазначає, що між подразником і реакцією людини завжди є свобода вибору, а 
сутність проактивної особистості полягає у здатності підпорядковувати імпульсивну реакцію 
своїм цінностям. Цікавим у Коуі є проактивний підхід до помилок, який полягає у їх швид-
кому визнанні, виправленні і винесенні певного уроку. Тому що на його думку найбільшої 
шкоди приносять не помилки, а реакція на них [19]. 

Перше використання принципу проактивного управління в проектному менеджменті 
пов’язують із роботами Бушуєвої Н. С. На її думку, концепція проактивного управління по-
лягає у використанні моделей передбачення розвитку організації та її елементів у комплексі з 
аналізом поточної ситуації і генерації рішень на основі максимально точних прогнозів пове-
дінки організації. При цьому точність прогнозів залежить від точності прогнозних моделей 
поведінки організації та її поведінки у взаємодії [20, с. 34]. Авторка також виділяє пастки не-
ефективних рішень: безконфліктне схвалення; неконфліктні зміни; захисне уникнення; над-
лишкова пильність. 

В якості базової парадигми проактивного управління Бушуєва Н.С. приймає концеп-
цію «збереження через розвиток», а основна ідея її дисертаційної роботи полягає у створенні 
механізмів ефективної діяльності організації через формування технологічної зрілості для 
забезпечення стійкого інноваційного розвитку на основі проактивного управління з ураху-
ванням можливих хвороб зростання і організаційних патологій. [20] 

За результатами проведеного аналізу можемо сформулювати такі основні риси засто-
сування принципу проактивності: 

 при виникненні термін «проактивність» означав дію у відповідності із власними 
цінностями, власною стратегією, в управлінні проектами цей термін означає передбачення і 
прогнозування наперед проектних дій стосовно певного аспекту проекту; 

 першою застосувала проактивний підхід в управлінні проектами Бушуєва Н. С., 
далі його розвивали її послідовники; 

 проактивність переважно застосовується до якісних показників і спрямовується на 
якість управління проектами і програмами; 

 принцип проактивності використовується на противагу принципу реактивності, 
що означає дію у відповідь на проектні виклики без розробленої стратегії; 

 використання принципу проактивності підвищує ефективність і точність управ-
ління проектами і програмами. 

Загалом, аналізуючи походження, розвиток і сучасне застосування принципу проакти-
вності, можна дійти висновку щодо доцільності його використання в обраній темі дослі-
дження, а саме в проекті створення віртуального логістичного центру будівельної компанії. 

На основі проаналізованих джерел щодо розвитку методології управління проектами, 
її застосування в будівництві, будівельній логістиці, а також аналізу застосування принципів 
віртуальної організації проектів і принципу проактивності, постає наукова проблема побудо-
ви віртуального офісу проактивного управління проектами створення логістичних центрів 
будівельних компаній. 

Висновки цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.  
Сучасна наукова проблема розробки та впровадження віртуальних проектних офісів 

будівельної логістики є актуальним напрямком досліджень в умовах: 
 підвищення конкуренції у будівництві, що потребує розробки інструментів техно-

логічного випередження конкурентів; 
 інформатизації методів, засобів і інструментів управління та необхідності їх нау-

кової розробки; 
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 проблем впровадження наукових розробок у практику роботи будівельних компа-
нії, при чому спостерігається значний розрив між теорією і практикою, а отже актуальним 
питанням є розробка дійсно дієвих рекомендацій до впровадження; 

 необхідності роботи на випередження, застосування проактивних методів і моде-
лей управління в галузі управління проектами і програмами будівельних компаній загалом, і 
логістичної їх сфери зокрема; 

 ускладнення логістичних ланцюжків внаслідок збільшення різноманіття будіве-
льних матеріалів, технологій, удосконалення самої логістичної науки, що потребує розробки 
нового наукового інструментарію до оптимізації процесів як самої логістики, так і проектів її 
створення. 

Виходячи з цього, сформулюємо перспективи подальших досліджень у цьому напрямку: 
на основі використання принципів, методів і моделей проектного менеджменту розробити моде-
лі і методи, які б забезпечували створення і раціональне функціонування віртуального офісу 
проактивного управління проектами створення логістичних центрів будівельних компаній. 
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