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Дослідження ефективності аналізу застосування управління проектами на підприємствах обороннопромислового комплексу Казахстану
На сьогоднішній день світові компанії широко використовують методологію, стандарти та інструменти управління
проектами у багатьох сферах проектної діяльності, включаючи інвестиційні, інноваційні та інформаційні проекти. В
останні роки у Казахстані активно обговорюються впровадження та функціонування систем управління проектами
підприємств країни.
Метою статті є визначення основних процесів планування управління проектами, які впливають на ефективність проектів
на підприємствах оборонно-промислового комплексу Казахстану. З цією метою було опитано топ-менеджерів обороннопромислових підприємств. Загалом було опитано 28 респондентів, які працюють на 18 підприємствах обороннопромислового комплексу Республіки Казахстан та беруть безпосередню участь у впровадженні проектів. Дані було
зібрано шляхом персонального анкетування протягом 2019 року. Для підтвердження гіпотез та успіху сформованої
моделі було використано кореляційний аналіз і інші тести. За допомогою моделі якості планування управління
проектами зроблено оцінку ефективності процесу та визначено основні фактори ефективності проектів оборонної галузі.
Результати дослідження свідчать про низьку ефективність та середнє значення для використання процесів планування
проектів оборонного комплексу Республіки Казахстан. Оцінка ефективності проектів також показала такі основні сфери
знань для проектів у оборонній галузі як управління людськими ресурсами, розробка розкладу та визначення масштабів.
Стаття робить внесок в управління проектами, показуючи важливість процесів планування для оборонної галузі, які
потребують більше уваги для досягнення великого успіху та високої ефективності проектів.
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Исследование эффективности анализа применения управления проектами на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса Казахстана
На сегодняшний день мировые компании широко используют методологию, стандарты и инструменты управления
проектами во многих сферах проектной деятельности, включая инвестиционные, инновационные и информационные
проекты. В последние годы в Казахстане активно обсуждаются внедрение и функционирование систем управления
проектами предприятий страны.
Целью статьи является определение основных процессов планирования управления проектами, которые влияют на
эффективность проектов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Казахстана. С этой целью были
опрошены топ-менеджеры оборонно-промышленных предприятий. Всего были опрошены 28 респондентов, которые
работают на 18 предприятиях оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан и принимают
непосредственное участие во внедрении проектов. Данные были собраны путем персонального анкетирования в течение
2019 года. Для подтверждения гипотез и успеха сформированной модели был использован корреляционный анализ и
другие тесты. С помощью модели качества планирования управления проектами сделана оценка эффективности процесса
и определены основные факторы эффективности проектов оборонной отрасли. Результаты исследования
свидетельствуют о низкой эффективности и среднем значении для использования процессов планирования проектов
оборонного комплекса Республики Казахстан. Оценка эффективности проектов также показала такие основные сферы
знаний для проектов в оборонной отрасли как управление человеческими ресурсами, разработка расписания и
определение масштабов. Статья вносит вклад в управление проектами, показывая важность процессов планирования для
оборонной отрасли, которые требуют больше внимания для достижения большого успеха и высокой эффективности
проектов.
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