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Стаття спрямована на розробку теоретичних положень застосування аgile-підходу для роботи проектноорієнтованих транспортно-експедиторських компаній. Обґрунтовано застосування Agile-підходу до управління
проєктами в проєктно-орієнтованих транспортно-експедиторських компаніях. Показано, що використання
Agile-підходу до організації доставки дозволяє врахувати всі вимоги замовника в рамках обмеженого відрізку
часу без зайвих організаційний дій. Представлена аgile-модель, що відображує те, як повинна здійснюватись
робота над проєктами операційної діяльності роботи транспортно-експедиторських компаній і відповідний інструмент у вигляді набору показників для забезпечення ефективності використання даної моделі. Agile-модель
зіставлена з основними етапами життєвого циклу проєкту. В рамках аgile-моделі ідентифіковано цикли та конкретизовано зміст кожного з них. Охарактеризована трансформація інформації в процесі кожного циклу моделі
з урахуванням специфіки операційної діяльності транспортно-експедиторських компаній.
Ключові слова: доставка вантажу, проєкт, agile-методологія, agile-модель, життєвий цикл, продукт проєкту.
АКТУАЛЬНІСТЬ
РОБОТИ.
Транспортноекспедиторські компанії сьогодні є організаторами
інтермодальних і змішаних перевезень, що пов'язано
із залученням і координацією значної кількості учасників. Наявність всіх ознак проєкту у доставки вантажів [1] дозволяє транспортно-експедиторським
компаніям
трансформуватися
в
проєктноорієнтовані і використовувати весь комплекс наявних практичних інструментів і теоретичної бази
управління проєктами для забезпечення ефективності процесів управління, в тому числі, і agileметодологію.
Для цього необхідно, перш за все, побудова
agile-моделі, що відображатиме те, як повинна здійснюватися робота над проєктами, пов'язаними з
операційною діяльністю. Забезпечення успішного
функціонування agile-моделі вимагає використання
відповідних інструментів, що дозволяють, зокрема,
регламентувати тривалість окремих циклів або етапів даної моделі.
Наявність відповідної теоретичної бази, яка б
вирішувала цю проблему, дозволить транспортноекспендиторським компаніям практично реалізувати
проєктно-орієнтоване управління з використанням
agile-підходу, забезпечуючи той ефект і переваги,
які надає методологія управління проєктами та agileметодологія. Зазначене обгрунтовує актуальність
даного дослідження.
Agile-методологія, що застосовується досить давно при розробці програмних продуктів і отримала
широке практичне застосування з моменту видання
Agile-маніфесту [2], сьогодні розвивається прискореними темпами, будучи однією з успішних з практичної точки зору. Більшість публікацій і існуючих
досліджень, пов'язаних з аgile-управлінням проєктами, присвячене IT-проєктам, наприклад [3–7]. У
даних роботах узагальнюється практичний досвід
використання Agile-підходу при реалізації зазначеної категорії проєктів. Переваги управління проєктами на базі аgile представлені в [8–9], в [10, 11]
конкретизуються переваги agile в сферах, не пов'язаних з IT. Можливість використання agile управління проєктами в різних сферах обговорювалася в
[12].

Так як в сучасному світі стираються кордони між
різними областями знань і відбувається трансфер
результатів з різних наук [13], то, природно, що ідеї
аgile-управління проєктами стали апробовуватись в
тих сферах, де раніше це здавалося недоцільним,
більш того, не використовувався проєктний підхід в
принципі.
Так, наприклад, питання управління проєктами в
будівельній сфері на базі аgile досліджені в [14], в
публічному секторі – в [15], в освітньому
середовищі – в [16–19], в банківській сфері – в [20].
Специфіка зміни акцентів в процесі розробки, а також в побудові цілей при agile-підході до управління інфраструктурними проєктами представлено в
[21], інжинірингових проектів – в [22]. Ризики в
рамках аgile-управління проєктами ідентифікувалися в [23], причому в порівнянні з традиційним (не
аgile) підходом до управління проєктами. Впровадження аgile в практичну діяльність також вимагає
певної схеми, ці питання розглядалися в роботах
[24–28].
Таким чином, на сьогоднішній день, з одного боку, є значна теоретична база управління проєктами,
викладена як в міжнародних стандартах, в тому числі, і для транспортної сфери [29], так і в публікаціях
вітчизняних і зарубіжних вчених.
Переваги практичного використання проєктної
методології та відповідних методів в «традиційних
проєктних сферах» стали передумовами розвитку і
поширення на різні сфери, в тому числі, і на транспортну, ідеї проєктно-орієнтованого управління
[30], згідно з якою операційна діяльність підприємств, компаній і організацій структурується у вигляді портфеля проєктів.
Розвиток науки і результати практичної використання аgile формують сутність нового етапу в розвитку управління проектами – аgile-управління проєктами.
Проте, слід констатувати той факт, що для транспортної сфери проєктно-орієнтоване управління в
принципі лише фрагментарно розглядається в рамках теоретичних досліджень, тоді як в практичній
діяльності багато транспортних компаній «несвідомо» використовують елементи проєктного підходу,
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в тому числі, і аgile. Тому побудова і організація
функціонування проєктно-орієнтованих компаній в
транспортній сфері може і повинно бути здійснено з
урахуванням аgile-методології. Це дозволить не
просто формувати сучасну теоретичну базу проєктно-орієнтованого управління операційною детальністю транспортно-експедиторських компаній, а з
урахуванням доведених практикою ефективних засобів в рамках аgile-методології. Тому даний напрямок є актуальним для сучасної теорії проєктноорієнтованого управління.
З огляду на окреслену проблему, метою роботи є
розробка теоретичних положень застосування аgileпідходу для роботи проєктно-орієнтованих транспортно-експедиторських компаній
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Agile-методологія стрімко проникає в усі сфери діяльності як на рівні проєктів, так і в організацію операційної діяльності, в тому числі, і в сфері послуг.
Основними перевагами Agile-підходу є: скорочення
періоду часу до отримання продукту проєкту, більш
чітка відповідність одержуваного продукту очікуванням замовників, особливо в ситуаціях, коли замовник не готовий повною мірою в момент замовлення чітко сформулювати всі вимоги до кінцевого
продукту. Це характерно для транспортноекспедиторських компаній.
При замовленні на доставку, як правило, замовник досить «невизначено» може сформулювати основні вимоги / умови до доставки – обмеження за
часом і вартістю. І тільки в процесі організації з'ясовуються всі деталі, пов'язані з готовністю і місцезнаходженням вантажу, деякою його специфікою і т.
П. А це, в свою чергу, впливає як на час, так і на
вартість доставки. Тому виникають передумови використання Agile підходу до організації доставки з
тим, щоб всі вимоги замовника були враховані в
рамках обмеженого відрізка часу без зайвих організаційних дій. Наприклад, щоб не виникало ситуації,
коли всі заходи по доставці організовані і підготовлені, сформовані домовленості з «підрядниками» на
виконання тих чи інших операцій, пов'язаних з доставкою (морське перевезення, автоперевезення, зберігання, перевалка, митні формальності і т.п.) , а
з'ясовується, що особливості вантажу або його місцезнаходження не дозволяє реалізовувати розглянутий варіант доставки.
Крім того, ринок транспортних послуг дозволяє
використовувати не тільки широке розмаїття постачальників, а й різні технологічні рішення в процесі
доставки [31], що також повинно обговорюватися з
замовником і, як правило, не може бути спочатку
запропоновано в процесі надходження замовлення.
Agile-модель
роботи
транспортноекспедиторських компаній з замовником передбачає
послідовну деталізацію і конкретизацію, з одного
боку, інформації від замовника, з іншого боку, пропозицій щодо варіантів доставки від транспортної
компанії. Практична реалізація даної моделі можлива при наявності віртуального офісу управління
проєктами [1], який забезпечує не тільки доступ до
інформаційної бази по постачальникам транспорт-

но-експедиторських компаній, а й інтеграцію інформації по реалізованим або планованим проєктам з
метою формування максимального синергетичного
ефекту, заснованого на ефекті масштабу витрат по
постачальникам.
Пропонована аgile-модель для реалізації проєктно-орієнтованого управління у транспортній сфері
представлена на рис. 1, де відображені цикли аgileмоделі у взаємозв'язку з життєвим циклом проєкту,
на якому зазначено основні ключові події – формування концепт-моделі продукту, початок реалізації і
отримання продукту проєкту.

Рисунок 1 – Agile-модель роботи
транспортно-експедиторської компанії
На першому циклі моделі при отриманні заявки
менеджеру проєкту замовник формує основні умови
доставки

С z , z  1, Z , або в термінах проєкту,

вимоги до продукту проєкту. Z – це кількість виділених умов. На базі даних умов менеджер формує
варіанти продукту (варіанти доставки) в кількості m,
характеристики варіантів задаються набором

 j , j  1, m

.

Додатковий запит інформації (наприклад, про
місцезнаходження вантажу, по можливості коригування термінів і т.п.) дозволить замовнику відібрати
m' варіантів, які він вважає прийнятними в
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якості альтернатив. За даними варіантами він отримує вже конкретизовану інформацію про основні
характеристики
продукту
–

R j , T j , R j , T j , j  1, m ' ,

R j ,Tj

де, відповідно,

– цей час доставки і витрати з доставки,

R j , T j

– можливу зміну витрат на доставку і

часу доставки.
Як правило, можливі відхилення за часом є невід'ємною специфікою транспортування, особливо,
за участю декількох видів транспорту. Відхилення
по вартості виникають на даному етапі, до вибору
остаточного варіанта, через відсутність достовірної
на момент переговорів з замовником інформації по
вартості всіх операцій в процесі доставки. На даному етапі недоцільно витрачати час на уточнення
всієї інформації для формування характеристик

R j , T j , R j , T j , j  1, m ' ,

так як багато

варіантів з цієї безлічі можуть бути принципово відкинуті замовником. Такий підхід відповідає аgileметодології, дозволяє економити час і поступово
конкретизувати ті чи інші характеристики варіантів
продукту проєкту. Для транспортних компаній використовується набір характеристик продукту

R j , T j , R j , T j

, для інших сфер діяльності

без зміни суті пропонованої моделі даний набір повинен бути відкоригований з урахуванням специфіки діяльності.
На третьому циклі моделі замовник конкретизує
вимоги щодо продукту

R , T , R , T

, що

дозволяє менеджеру відібрати m'' варіантів з m'
, запросити актуальну інформацію у постачальників
і сформувати набори,

R 'j , T j' , T j' , j  1, m '' ,

що характеризують витрати
рне відхилення часу

 T j'

R 'j , час T j'

та ймові-

за кожним варіантом.

Третій цикл може повторитися при необхідності з
урахуванням, наприклад, раптового внесення коригувань замовником, або зміни умов постачальників і
т.п. Підсумком даного циклу є вибір замовником
варіанта, який приймається до реалізації. Таким чином, характеристики продукту проєкту для кожного
його варіанта (в даному випадку, час, його відхилення і вартість доставки) уточнюються на кожному
циклі.
Кожен цикл аgile-моделі, або, принаймні, час
отримання концепт-моделі продукту, повинні бути
обмежені в часі. Саме проєктний підхід до доставки
дозволяє її розробку і реалізацію розглядати в рамках чітко встановлених меж етапів життєвого циклу.
Тут виникає необхідність якоїсь диференціації часу,
відведеного на цикл або етап розробки з точки зору
специфіки проєкту. Так, доставка вантажів може
бути різної складності з точки зору специфіки ван-

тажу, пункту відправлення і т. п. Таким чином, необхідні якісь характеристики проєкту, які дозволять
диференціювати їх у вказаному контексті для визначення адекватних часових меж.
Отже, практична реалізація аgile-моделі вимагає
відповідних інструментів управління часом проєкту,
так як без встановлення деяких часових меж [32] для
кожного «циклу» даної моделі неможливо своєчасне
отримання продукту проєкту. При цьому обмеження
за часом кожного циклу повинні враховувати
специфіку проєкту.
Така оцінка необхідна, з одного боку, для
управління часом проєктів з іншого боку, для
управління людськими ресурсами.
Проєкти,
що
відповідають
операційній
діяльності транспортно-експедиторських компаній,
так само, як і будь-які інші проєкти, повинні бути
оцінені з позиції хоча б традиційних показників.
ВИСНОВКИ. Представлена agile-модель роботи
транспортно-експедиторських компаній і відповідний інструмент у вигляді набору показників для
забезпечення ефективності використання даної моделі. В рамках даної моделі ідентифіковані цикли,
конкретизовано зміст кожного циклу і змодельовано
рух інформації. Охарактеризована трансформація
інформації в процесі кожного циклу моделі з урахуванням специфіки операційної діяльності транспортно-експедиторських компаній. Дана модель порівняна з основними етапами життєвого циклу проекту.
Універсальна сутність проєктно-орієнтованого
управління дозволяє використовувати запропоновану
модель
не
тільки
для
транспортноекспедиторських компаній, але й в різних сферах
діяльності.
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APPLICATION OF AGILE-APPROACH TO THE WORK OF PROJECT-ORIENTED FREIGHT
FORWARDERS
N. Pavlova
Odessa National Maritime University
ORCID ID: 0000-0001-7528-2370
Purpose. This research is aimed at developing theoretical foundations for the application of the agile approach to
the work of project-oriented freight forwarding companies. Methodology. Project-oriented management in the transport
sector allows you to use the full range of available practical tools and theoretical basis for project management,
including agile methodology. To ensure the effectiveness of management processes, an agile model is proposed, which
reflects how the work on the operational projects of freight forwarding companies should be carried out. Findings. The
аgile approach application to the project management in project-oriented freight forwarding companies is substantiated.
The agile model of freight forwarding companies work and the corresponding tool in the form of a set of indicators for
maintenance of this model usage efficiency is presented. The аgile model is compared with the main stages of the
project life cycle. Within the agile model, cycles are identified and the content of each of them is specified. The
transformation of information in the process of each cycle of the model is characterized taking into account the specifics
of the operational activities of freight forwarding companies. Originality It is shown that the use of аgile approach to
the organization of delivery allows you to take into account all the requirements of the customer within a limited period
of time without unnecessary organizational action. Practical value. The аgile model will allow freight forwarding
companies to practically implement project-oriented management. The presented model, taking into account the
universal essence of project-oriented management, can be used not only for freight forwarding companies, but also in
various fields of activity. Сonclusion. The application of the аgile approach to the work of freight forwarding companies allows to reduce the period of time before receiving the project product (cargo delivery), as well as to ensure clear
compliance with the customers’ expectations when the customer is not ready to fully articulate all requirements for the
final product.
Key words: cargo delivery, project, agile-methodology, agile model, life cycle, project product.
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