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1. Вступ 

Зростаюча роль інформаційних ресурсів, апаратно-програмних комплексів, 

упровадження продуктів та сервісів на базі технологій розподіленого реєстру і пов’язана з цим 

конкуренція на нових ринках, збільшення кількості працівників — усе це привело до 

перегляду моделі управління компанією СІМКОРД. Ґрунтуючись на принципах відкритого 

управління, керівництвом компанії СІМКОРД прийнято матричну організаційну структуру 

управління, що забезпечує більш ефективну функціональну взаємодію працівників 

структурних підрозділів у межах служб і проектів Компанії, а також управлінських ланок 

унаслідок чітко налагодженої системи управління. Також матрична структура управління 

Компанії спрямована на популяризацію й організацію процесів трансформації бізнесу завдяки 

впровадженню сучасних технологій та інструментів, що допомагають просувати компанії в 

Україні й за її межами, покращувати позиції на ринку, взаємодіяти з клієнтами та 

автоматизувати господарські процеси. 

Усі працівники Компанії здійснюють свою діяльність на підставі принципів матричної 

системи управління відповідно до місії компанії СІМКОРД та згідно зі стратегією її розвитку. 

1.1. Цілі матричного підходу 

Основними цілями реалізації матричного підходу в управлінні компанією СІМКОРД є: 

 забезпечення ефективної взаємодії працівників різних Напрямів діяльності в межах 

конкретного проекту або служби для реалізації поставлених цілей із високим 

рівнем якості та у визначені терміни; 

 формування комплексної координації робіт, швидкого реагування на зовнішні 

зміни, гнучкого й ефективного використання спеціальних знань і навичок 

працівників; 

 забезпечення високого рівня якості продуктів і послуг, що надаються, у межах 

сервісів компанії СІМКОРД. 

Цілі матричного підходу в управлінні Компанією за Напрямами діяльності: 

 Фінанси: 

o оптимізація системи загальної координації дій для зменшення витрат і підвищення 

фінансових показників діяльності; 

o прогнозування та своєчасне запобігання потенційному впливу можливих зовнішніх 

негативних явищ; 

o раціоналізація розподілу ресурсів структурних підрозділів для збільшення 

виробничого потенціалу.  

 Проектний супровід:  
o методологічне, інформаційне й організаційне забезпечення проектного управління 

в Компанії; 

o поетапний моніторинг ходу та контроль результатів виконання проектів, 

формування зведеної звітності за проектами; 

o ухвалення управлінських рішень, заснованих на аналізі узагальненої інформації 

про перебіг проектних робіт, а також контролі якості продукту на всіх етапах його 

життєвого циклу; 

o підвищення ефективності ресурсного планування завдяки організації системи 

управління та контролю робочого завантаження працівників; 

o побудова у Компанії продуктивної системи управління проектами, заснованої на 

постійному вдосконаленні методології та процесів внутрішньої й зовнішньої 

взаємодії.  
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 Представницькі зв’язки:  

o супровід власних сервісів на внутрішньому та міжнародному ринках; 

o побудова та розвиток взаємовигідних ділових відносин із Партнерами та Клієнтами 

в економіко-правовій та інформаційній сферах; 

o залучення інвестицій для реалізації інноваційних проектів і технологічних рішень 

Компанії. 

 Юридичний супровід:  
o юридична підтримка щодо оптимальних дій у конкретній ситуації та умов 

сформованого правозастосування; 

o консультування з питань авторського права, суміжного права, захисту авторського 

права, товарних знаків і послуг; 

o відстеження й аналіз нормативно-правової документації з питань патентування та 

захисту інтелектуальної власності; 

o реєстрація торгових марок і патентів відповідно до міжнародних правових норм. 

 Громадська діяльність:  
o взаємодія з міжнародними експертами в економіко-правовій сфері, обмін 

актуальною інформацією, досвідом і практичними напрацюваннями; 
o відповідність міжнародним положенням і стандартам для оперативної та 

оптимальної інтеграції в сучасну світову економічну модель; 
o співпраця з представниками різних громадських і політичних організацій; 
o створення умов для розвитку високотехнологічного бізнесу. 

 Просування брендів, продуктів і сервісів:  
o використання передових маркетингових стратегій для просування продуктів і 

сервісів Компанії, розвиток багаторівневих партнерських програм; 

o підвищення інтересу користувачів, Партнерів і Клієнтів до розробок компанії 

СІМКОРД; 

o поширення інформації про розробки та програмно-технічні рішення Компанії через 

співпрацю з різними компаніями, організаціями, вищими навчальними закладами й 

науково-дослідними центрами; 

o популяризація нових видів діяльності Компанії. 

 Інформаційно-представницька діяльність:  
o аналіз, класифікація, оцінка та розподіл інформації відповідно до політико-

ідеологічної концепції Компанії; 

o реалізація комплексу теоретичних і практичних інструментів із метою підвищення 

рівня довіри до Компанії; 

o інформування працівників Компанії та представників сторонніх організацій про 

будь-які події й надання зворотного зв’язку. 

 Науково-дослідна діяльність:  
o організація та проведення фундаментальних і прикладних досліджень; 
o участь у наукових заходах (конгресах, конференціях, круглих столах, семінарах, 

вебінарах) із метою обміну досвідом та популяризації технологій розподіленого 
реєстру й цифрових активів; 

o створення сприятливих умов для реалізації результатів науково-дослідної 
діяльності та практичного застосування продуктів Компанії; 

o проведення дослідно-конструкторських і технологічних робіт із метою розширення 

сфер практичного застосування продуктів Компанії, а також розроблення 

технологій для створення унікальних продуктів Компанії. 

 Розроблення програмного забезпечення:  
o розвиток внутрішньої інфраструктури для апробації нових технологій, 

упровадження інновацій та вибору кращих рішень для проектів, що реалізуються; 



 

  

 
ТОВ «СІМКОРД»                     Положення про матричну структуру управління 

Код реєстр. 37657823                   компанії СІМКОРД 

5 

o використання передових технологій для розроблення програмного забезпечення, 
оптимізація всього циклу розроблення та контроль якості на кожному етапі, 
удосконалення програмних продуктів, що випускаються; 

o створення інноваційних продуктів, найбільш затребуваних та актуальних у 
соціально-економічному житті суспільства. 

 Виробнича інфраструктура:  
o розвиток системи координування працівників та внутрішньої інфраструктури, 

спрямований на узгодженість і своєчасність дій на всіх рівнях; 

o оптимізація бізнес-процесів, що дозволяє підвищувати ефективність усіх видів 

діяльності Компанії; 

o розроблення у межах загальної концепції безпеки плану заходів для нейтралізації 

впливу деструктивних явищ на діяльність Компанії; 

o вивчення власного виробничого потенціалу для комплексного розвитку Компанії. 

 Соціальний розвиток:  
o етичність бізнес-рішень, що приймаються, на всіх рівнях менеджменту; 
o постійне підвищення кваліфікації працівників; 
o ефективна організація системи мотивації персоналу, а також зміцнення 

горизонтальних зв’язків у Компанії;  
o забезпечення комфортного мікроклімату в Компанії. 

 Господарська діяльність:  
o забезпечення організації виробничого середовища Компанії; 
o інженерно-технічне забезпечення та супровід заходів Компанії; 
o створення сприятливих умов праці для працівників Компанії. 

1.2. Терміни та визначення 

Ознайомитись із переліком термінів та визначень можна у Додатку 3. Термінологія 

Положення про матричну структуру управління компанії СІМКОРД. 

2. Опис матричної організації управління  

Матрична структура управління компанією СІМКОРД є реалізацією концепції 

побудови «гнучкої» компанії, що може легко вдосконалювати свою форму управління, 

забезпечуючи високий рівень адаптації до нових умов і викликів у бізнес-середовищі, у такий 

спосіб зміцнюючи позиції на внутрішньому та світовому ринках, відкриваючи нові 

можливості для розвитку. 

У матричній організації управління паралельно із функціональними відділами 

створюються спеціальні організаційні об’єднання та проекти, які формуються з працівників 

конкретних відділів різних Напрямів діяльності, що зі свого боку приводить до підвищення 

гнучкості моделі управління та підвищення її ефективності. 

Матрична структура управління Компанії передбачає використання двох форм 

організації управління: 

 вертикальне управління — система ієрархічної організації працівників за 

Напрямами діяльності Компанії; 

 горизонтальне управління — система організації працівників Компанії у вигляді 

служб, сервісів і проектів, спрямована на виробництво конкретних продуктів із 

очікуваним рівнем якості та виконання конкретних процесів із очікуваним 

результатом. 
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Переваги матричної системи управління: 

 розподіл функцій управління між керівниками, які відповідають за результати робіт 

(керівники проектів, сервісів і служб), та керівниками, які відповідають за 

використання матеріально-технічних ресурсів і залучення до роботи працівників 

різних Напрямів діяльності під час виконання узгоджених планів та глобального 

контролю робіт; 

 залучення керівників і фахівців усіх рівнів до процесу активної дослідницької 

діяльності для підвищення ефективності та якості реалізації завдань; 

 чітке розмежування відповідальності та повноважень за проектами, сервісами й 

службами; 

 планування та бюджетування всіх підрозділів і робочих груп; 

 господарська та адміністративна самостійність підрозділів; 

 висока гнучкість та адаптивність організаційних об’єднань; 

 єдина прозора система мотивації працівників, а також правил винагороди за 

результатами виконаних робіт. 

Рада директорів і Генеральний директор забезпечують ефективний розвиток 

компанії СІМКОРД відповідно до місії та стратегії. 

Вертикальне управління становить розподіл організаційної структури на Портфелі 

напрямів. Портфелі напрямів Компанії очолюють Заступники Генерального директора, які 

забезпечують стратегічне управління групою Напрямів діяльності, що входять до складу 

довіреного їм Портфеля напрямів. 

Напрями діяльності очолюють Директори напрямів, які виконують комплекс робіт та 

організаційних заходів для досягнення стратегічних цілей у цих напрямах. 

Кожен Напрям діяльності може містити різну кількість відділів та інших структурних 

підрозділів, їх об’єднань, включно з афілійованими компаніями. 

Відділ складається з працівників, об’єднаних за спеціалізацією та/або набором певних 

навичок і вмінь. Основною метою відділу є забезпечення структур горизонтального 

управління (служб і проектів) профільними працівниками з певним набором компетенцій для 

виконання поставлених завдань. Керівники відділів забезпечують працівниками служби та 

проекти, а також сприяють підтриманню оптимального робочого середовища в очолюваних 

ними відділах. 

Діяльність Директорів напрямів і працівників відділів регламентується відповідними 

Посадовими інструкціями та іншими нормативними документами. 

За кожним Напрямом діяльності Компанії закріплено Делегатів напряму, основним 

завданням яких є представлення інтересів працівників конкретного напряму, внесення нових 

ідей, ініціатив, а також конструктивної критики діяльності напряму, забезпечуючи зворотний 

зв’язок із керівниками в Компанії на різних рівнях, і, як наслідок, формування об’єктивних 

оцінок результатів функціонування системи управління Компанії загалом. 

Горизонтальне управління становить функціональну систему, що складається з 

проектів, служб та Офісу управління проектами (ОУП). Служби залежно від специфіки 

діяльності поділяються на зовнішні та внутрішні. 

Внутрішні служби забезпечують ефективність інфраструктурної діяльності та 

безперебійне функціонування продуктів і сервісів, надаючи необхідні ресурси та послуги 

структурним підрозділам, організаційним об’єднанням і для проектів Компанії. 

Зовнішні служби забезпечують взаємодію сторонніх організацій із проектами та 

іншими організаційними об’єднаннями Компанії щодо питань реалізації запитів на виконання 

певних робіт. Зовнішні служби обробляють запити, що надходять, і передають їх для 

подальшої реалізації в проекти або внутрішні служби, компетентні у вирішенні запитів, що 

надходять. 

Будь-яка діяльність Компанії, пов’язана зі створенням нових продуктів, сервісів або 

служб, називається проектною й організовується у вигляді проекту. Діяльність за кожним 
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проектом ведеться конкретною проектною групою, що формується з працівників різних 

Напрямів діяльності з визначеним часом на реалізацію проекту. 

Для забезпечення ефективного планування та контролю проектної діяльності, 

методологічної й адміністративної підтримки проектів, а також для розвитку проектно-

орієнтованої системи управління у Компанії організовано Офіс управління проектами. 

Контроль діяльності працівників Офісу управління проектами у сфері ініціювання, 

планування та реалізації проектів, а також дотримання вимог корпоративного стандарту й 

методології управління проектами належить до компетенції Керівника офісу управління 

проектами. 

Із метою підвищення ефективності управління проектами та програмами проектів вони 

об’єднуються у Портфелі проектів. Діяльність фахівців Компанії, задіяних у Портфелі 

проектів, спрямована на досягнення однієї зі стратегічних цілей Компанії. 

Відповідальність за комплексний розвиток і управління продуктами та сервісами 

Портфеля проектів, а також аналіз і контроль успішності реалізації кожного з проектів, що 

входять у портфель, покладається на Власника портфеля проектів. 

Усі працівники, які виконують свої обов’язки в межах роботи в організаційних 

об’єднаннях, провадять свою діяльність відповідно до Рольових інструкцій. 

Керівники організаційних об’єднань і Менеджери проектів забезпечують ефективну 

організацію виконання робіт та заходів в очолюваному організаційному об’єднанні для 

досягнення очікуваного рівня якості у визначені терміни. 

Загальний опис функціональної взаємодії структурних підрозділів з організаційними 

об’єднаннями подано в Додатку 8. Взаємодія в матричній структурі управління компанії 

СІМКОРД. 

Концептуальну схему матричної структури управління компанії СІМКОРД наведено на 

рисунку 1. 
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Рисунок 1. Концептуальна схема матричної структури управління компанії СІМКОРД 
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3. Вертикальна структура управління 

3.1. Генеральний директор 

Генеральний директор — вища адміністративна посада в Компанії, що дозволяє 

здійснювати управління стратегічним розвитком і загальний контроль діяльності Компанії, а 

також представляти її інтереси на національному та міжнародному рівнях. 

Ключові функціональні завдання Генерального директора: 

1. Представлення місії та цілей компанії СІМКОРД. 

2. Формування та затвердження стратегії розвитку.  

3. Контроль реалізації стратегії розвитку.  

4. Виконання ролі Голови ради директорів.  

5. Робота з договорами та контрактами. 

6. Затвердження розроблених планів діяльності.  

7. Затвердження рішень Ради директорів із розподілу бюджету згідно із 

затвердженими планами діяльності.  

8. Здійснення загального контролю дотримання планів, бюджетів, організації робіт та 

їх якості.  

9. Ухвалення оперативних рішень у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.  

10. Управління зовнішніми ризиками.  

11. Управління ризиками на вертикальному та горизонтальному рівнях управління 

Компанією.  

12. Здійснення загального керівництва системою управління охороною праці.  

13. Координація адміністративно-господарської діяльності.  

Генеральний директор є постійним членом Ради директорів. 

Повноваження, права та обов’язки Генерального директора закріплено у Посадовій 

інструкції Генерального директора. 

3.2. Заступник Генерального директора 

Заступник Генерального директора — працівник Компанії, уповноважений 

представляти Генерального директора та інтереси Компанії загалом, той, хто очолює 

Портфель напрямів, забезпечує стратегічне управління та контроль діяльності групи напрямів, 

що входять до складу портфеля, а також координує адміністративно-господарську діяльність 

Компанії. 

Ключові функціональні завдання Заступника Генерального директора: 

1. Представлення місії та цілей компанії СІМКОРД.  

2. Забезпечення стратегічного управління та контролю діяльності групи напрямів, що 

входять до складу Портфеля напрямів.  

3. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, забезпечуючи 

цільове та ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів.  

4. Забезпечення своєчасного формування звітності з виконання планів.  

5. Виконання представницьких функцій.  

6. Участь у контролі реалізації стратегії розвитку.  

7. Робота з договорами та контрактами.  

8. Затвердження розроблених планів діяльності.  

9. Ухвалення рішень у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Заступник Генерального директора є постійним членом Ради директорів. 

Повноваження, права та обов’язки Заступника Генерального директора закріплено у 

Посадовій інструкції Заступника Генерального директора. 
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3.3. Рада директорів 

Рада директорів — постійно діючий орган колективного вироблення управлінських 

рішень із метою забезпечення стратегічного розвитку Компанії, а також загального контролю 

ефективності та якості виконання робіт в усіх Напрямах діяльності. 

Ключові функціональні завдання Ради директорів: 
1. Розроблення стратегій, цілей і завдань.  

2. Аналіз та узгодження планів діяльності напрямів та організаційних об’єднань.  

3. Контроль виконання та корегування планів Напрямів діяльності й організаційних 

об’єднань.  

4. Ухвалення бюджетів на майбутній період за Напрямами діяльності та 

організаційними об’єднаннями.  

5. Корегування бюджетів за Напрямами діяльності та організаційними об’єднаннями.  

6. Контроль та оцінювання результатів діяльності за напрямами й організаційними 

об’єднаннями у результаті розгляду звітних документів і артефактів об’єктивного 

контролю (звіти аудиту, оцінки третьою стороною, звіти експертів, результати робіт 

ревізійних комісій). 

7. Створення та ліквідація структурних підрозділів і організаційних об’єднань.  

8. Розроблення карти ризиків. 

9. Оперативне ухвалення рішень у разі настання ризиків в управлінні Компанією. 

Повноваження, права та обов’язки Ради директорів закріплено у Положенні про Раду 

директорів. 

3.4. Незалежний директор 

Незалежний директор — експерт, який діє на підставі двосторонньої угоди з 

Компанією, є членом Ради директорів у ролі спостерігача, до обов’язків якого входить 

консультаційна підтримка управлінських рішень, участь у процедурах управління ризиками та 

внутрішнього аудиту Портфеля напрямів та/або конкретного Напряму діяльності Компанії. 

Ключові функціональні завдання Незалежного директора: 

1. Міжнародна представницька діяльність в інтересах компанії СІМКОРД. 

2. Управлінський консалтинг як для Компанії, так і для потенційних Клієнтів і 

Партнерів.  

3. Залучення профільних фахівців для отримання консультацій та експертних оцінок 

у межах діяльності Компанії.  

4. Формування та представлення бізнес-концепцій у сфері розвитку Портфелів 

напрямів та/або конкретного Напряму діяльності. 

Незалежний директор діє в межах компетенцій і повноважень, закріплених у 

двосторонній угоді. 

3.5. Портфель напрямів 

Портфель напрямів — об’єднання двох і більше Напрямів діяльності Компанії, що 

містять структурні підрозділи та організаційні об’єднання, для ефективного управління ними 

та забезпечення виконання стратегічних цілей Компанії. 

1. Напрями діяльності Компанії у межах Портфелів напрямів об’єднані за ознакою 

профільної функціональності. 

2. Портфелі напрямів створює та ліквідовує Рада директорів.  

3. За кожним Заступником Генерального директора, який очолює Портфель напрямів, 

закріплено відповідальність за реалізацію стратегії розвитку Компанії, а також за 

конкретні напрями та спеціалізації.  



 

  

 
ТОВ «СІМКОРД»                     Положення про матричну структуру управління 

Код реєстр. 37657823                                    компанії СІМКОРД 

11 

4. До складу кожного Портфеля напрямів може входити декілька Напрямів діяльності. 

Схему Спеціалізацій напрямів, а також структури Напрямів діяльності та Портфелів 

напрямів Компанії наведено на рисунку 2. 

3.6. Напрям діяльності 

Напрям діяльності — об’єднання структурних підрозділів та/або організаційних 

об’єднань із метою виконання комплексу робіт у певній сфері діяльності, а також для розвитку 

Спеціалізацій напряму й організації використання наявних ресурсів Компанії. 

1. У межах Напряму діяльності працівники об’єднані за спеціалізацією та/або 

набором певних навичок і вмінь.  

2. Напрям діяльності створює та ліквідовує Рада директорів.  

3. Кожен Напрям діяльності функціонує згідно зі стратегією розвитку, а також 

планами та бюджетом, узгодженими й затвердженими Радою директорів.  

4. Напрям діяльності може містити різні структурні підрозділи, служби, афілійовані 

компанії, а також їх об’єднання. 

Схему Спеціалізацій напрямів, а також структури Напрямів діяльності та Портфелів 

напрямів Компанії наведено на рисунку 2. 

3.7. Спеціалізація напряму  

Спеціалізація напряму — комплекс робіт у певному Напрямі діяльності Компанії на 

підставі сукупності досвіду й знань ресурсів структурних підрозділів та/або організаційних 

об’єднань. 

1. Створення та скасування Спеціалізацій напрямів (рис. 2) ініціюються Радою 

директорів. 

2. Кожна Спеціалізація характеризує певний комплекс робіт у своєму Напрямі 

діяльності. 

3. Функціональні обов’язки у межах Спеціалізації напряму реалізуються ресурсами 

структурних підрозділів, що входять до складу Напряму діяльності, із залученням 

необхідних служб Компанії. 

Схему Спеціалізацій напрямів, а також структури Напрямів діяльності та Портфелів 

напрямів Компанії наведено на рисунку 2. 
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Рисунок 2. Схематичне зображення Портфелів напрямів, Напрямів діяльності та Спеціалізацій напрямів компанії СІМКОРД 



 

  

 
ТОВ «СІМКОРД»                     Положення про матричну структуру управління 

Код реєстр. 37657823                   компанії СІМКОРД 

13 

3.8. Опис Портфелів, Напрямів, Спеціалізацій 

3.8.1. Портфель напрямів «Стратегічне планування» 

Діяльність компанії СІМКОРД ґрунтується на тактичному та стратегічному 

плануванні: розробленні та затвердженні стратегії розвитку Компанії загалом, 

фінансовому плануванні та проведенні моніторингів виконання планів, показники яких 

використовуються для аналітичних досліджень темпів розвитку Компанії. 

3.8.1.1. Напрям «Фінанси» 

Для забезпечення фінансової стабільності, нарощування виробничого потенціалу і, 

власне, зростання соціальних та економічних показників діяльності в компанії СІМКОРД 

упроваджено систему формування, розподілення та ефективного використання фінансових 

ресурсів. 

 Спеціалізація «Управлінський облік» 
В інтересах компанії СІМКОРД на всіх рівнях управління ухвалюються оперативні 

рішення з оптимізації витрат і планування бюджету, а також ведеться управлінський облік, що 

дозволяє проводити систематичний аналіз фінансово-економічного стану Компанії. 

 Спеціалізація «Податковий облік» 
Для надання зовнішнім і внутрішнім користувачам необхідної інформації про фінансові 

показники діяльності компанія СІМКОРД веде податковий облік відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 Спеціалізація «Фінансове планування» 
Однією з цілей компанії СІМКОРД є стабільний фінансовий розвиток, оптимізація 

загальної координації дій Компанії на національному та міжнародному рівнях і раціональний 

розподіл її ресурсів. Для цього фахівці Компанії визначають майбутній обсяг доступних 

фінансових ресурсів і прогнозують динаміку потенційного розвитку Компанії. 

 Спеціалізація «Управління ризиками» 
Із метою мінімізувати вплив зовнішніх і внутрішніх загроз різного походження, а також 

уникнути впливу всіх можливих деструктивних явищ на діяльність компанія СІМКОРД 

застосовує систему управління ризиками будь-якої природи. Фахівці Компанії вивчають 

характер і особливості їх виникнення, а на основі їх аналізу й оцінки розробляють конкретні 

методи та прийоми їх прогнозування з метою ухвалення управлінських рішень щодо 

забезпечення максимального рівня безпеки.  

Використовувана система управління ризиками дозволяє компанії СІМКОРД уживати 

комплексних заходів щодо запобігання загроз для безпеки Компанії, що надходять із 

зовнішнього середовища. 

3.8.1.2. Напрям «Проектний супровід» 

Для створення та просування продуктів і сервісів, що розробляються фахівцями згідно 

з етапами реалізації стратегії компанії СІМКОРД, ведеться проектна діяльність, якою 

передбачено досягнення конкретних результатів за допомогою методологічного та 

організаційного забезпечення проектного управління. 

Проектний супровід містить поетапний контроль проектів, розвиток інформаційної 

системи планування та моніторингу проектів, формування й аналіз зведеної звітності. 

 Спеціалізація «Бізнес-аналіз» 
Фахівці компанії СІМКОРД здійснюють комплекс робіт із визначення та формування 

оптимального рішення для зацікавлених сторін, що дозволяє досягти поставлених цілей. 

Роботи виконуються з використанням методів бізнес-аналізу із пошуку, узагальнення та 

аналізу інформації з різних джерел: інструментів, процесів, документації, а також від 
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зацікавлених осіб, із метою виявлення реальних потреб і цілей, визначення основних завдань і 

способів їх вирішення, забезпечення відповідності спроектованого та реалізованого рішення 

вихідним потребам зацікавлених осіб. 

 Спеціалізація «Системний аналіз» 
Під час реалізації проектів у компанії СІМКОРД застосовується системний аналіз — 

комплекс робіт, виконуваних із метою визначення та фіксування оптимального способу 

реалізації функціонально-технічних вимог до розроблюваних програмних систем під час їх 

дослідження та конструювання з урахуванням особливостей роботи цих програмних систем, 

їх архітектури, а також використовуваних технологій і платформ. 

 Спеціалізація «Управління портфелями та програмами проектів» 
Для комплексного управління проектною діяльністю й отримання максимального 

ефекту від реалізації проектів Компанії проекти та інші роботи, спрямовані на досягнення 

загального кінцевого результату, об’єднуються у програми проектів, які зі свого боку 

групуються у Портфелі проектів за принципом загальної спрямованості на досягнення 

конкретної стратегічної мети. Комплексне управління портфелями та програмами проектів 

полягає в ухваленні управлінських рішень, заснованих на аналізі узагальненої інформації про 

хід проектних робіт, а також контролі якості продукту на всіх етапах його життєвого циклу. 

 Спеціалізація «Управління ресурсами» 
Для забезпечення раціонального використання ресурсів у компанії СІМКОРД 

організовано систему управління та контролю робочого завантаження працівників. 

Ця система дозволяє підвищити ефективність ресурсного планування, надаючи можливість 

управляти розподілом завантаження працівників із подальшим його вирівнюванням або за 

потреби ініціюванням пошуку нових працівників із потрібною кваліфікацією. 

 Спеціалізація «Організація та координація проектної діяльності» 
Розроблення, упровадження та постійне вдосконалення методології управління 

проектами і процесами взаємодії Офісу управління проектами з іншими структурними 

підрозділами та організаційними об’єднаннями Компанії стали основоположними факторами, 

що дозволили побудувати у Компанії продуктивну систему управління проектами. 

 Спеціалізація «Управління проектами» 
Для оптимального управління виробництвом фахівцями компанії СІМКОРД було 

розроблено систему управління проектами, що поєднала в собі сучасні підходи та практики 

світових стандартів, а також досвід, накопичений фахівцями Компанії за весь період 

управління проектами. 

3.8.1.3. Напрям «Представницькі зв’язки» 

Компанія СІМКОРД створює, підтримує та розвиває ділові відносини в бізнес-

середовищі й наукових колах за допомогою свого представницького сегмента просування 

продуктів і сервісів Компанії через налагодження контактів, а також завдяки розвитку 

координування та взаємодії представників Компанії в різних сферах. 

 Спеціалізація «Створення та супровід сервісів» 
Із метою забезпечення якісного рівня обслуговування та підтримки Клієнтів, Партнерів 

і користувачів продуктів та сервісів компанії СІМКОРД її фахівці створюють торгові й 

інформаційні сервіси, за допомогою яких підвищується якість обслуговування та 

скорочуються терміни реагування на зміну актуальних тенденцій у бізнес-середовищі. 

 Спеціалізація «Аутсорсинг» 
Із метою виконання завдань у встановлені терміни та безпосереднього ознайомлення 

фахівців, задіяних у масштабних проектах, із унікальними продуктами та сервісами Компанії 

використовується механізм цільової співпраці у сфері внутрішнього та зовнішнього 

аутсорсингу. 
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 Спеціалізація «Корпоративний та ритейловий сектори» 
Компанія СІМКОРД веде діяльність із просування та інтеграції продуктів і сервісів 

серед представників корпоративного та роздрібного секторів. 

 Спеціалізація «Інтрапренерство» 
У компанії СІМКОРД організовано роботи зі створення унікальних рішень для 

розвитку наявних продуктів, сервісів або нових Напрямів діяльності Компанії, розроблених 

завдяки створеним у Компанії умовам для розвитку ініціатив і використання технологій 

освоєння нових сфер діяльності із залученням внутрішніх ресурсів. 

3.8.2. Портфель напрямів «Організаційно-правове забезпечення» 

Компанія СІМКОРД веде свою діяльність у сфері проведення аналітичних 

досліджень, підготовки й оформлення науково-правових та експертних висновків, 

а також у сфері підготовки документів для реєстрації та захисту авторських прав на свої 

продукти. Профільні фахівці Компанії забезпечують консультування та юридичний 

супровід служб і відділів, а також їх відповідність міжнародним правовим нормам. 

3.8.2.1. Напрям «Юридичний супровід» 

Діяльність компанії СІМКОРД забезпечена комплексним юридичним супроводом у 

сфері організації роботи на всіх рівнях правовідносин, що дозволяє забезпечувати та 

координувати функціонування в межах правового поля. Цей Напрям діяльності Компанії 

визначає повний юридичний супровід господарської діяльності Компанії, сукупність і 

алгоритм певних дій щодо вирішення питань правового характеру, а також захист і 

представлення інтересів Компанії в усіх сферах діяльності. 

 Спеціалізація «Інтелектуальна власність» 
Комплекс робіт, спрямованих на визначення об’єктів авторського права та промислової 

власності, їх охорону й захист із метою закріплення виключних прав Компанії на власні 

продукти і сервіси, що базуються на впровадженні своїх новаторських технологій у 

промислово-апаратні комплекси, а також підвищення впізнаваності бренда, що загалом 

сприяє просуванню науково-технічних інновацій на міжнародному рівні та закріплює 

ексклюзивні права на об’єкти інтелектуальної власності компанії СІМКОРД. 

 Спеціалізація «Супровід програмних продуктів» 
Фахівці Юридичного відділу надають правовий супровід на всіх етапах створення 

програмних продуктів, а також здійснюють безперервний моніторинг змін законодавств різних 

країн, що дозволяє Компанії випускати продукти, які повністю відповідають усім вимогам 

міжнародних юридичних стандартів. 

 Спеціалізація «Внутрішні методичні та інформаційні бази» 
Із метою підвищення продуктивності, а також формування сильної корпоративної 

культури, що в комплексі сприяють реалізації бізнес-стратегії, компанія СІМКОРД 

використовує корпоративний інформаційний простір, головним завданням якого є 

забезпечення швидкого та ефективного обміну даними. Для якісного функціонування цього 

простору розроблено комплекс інструментів — від структурованої бази знань, доступної 

кожному працівнику, до системи зворотного зв’язку керівників. 

 Спеціалізація «Юридична підтримка» 
У компанії СІМКОРД організована та ведеться діяльність юристів Компанії, 

спрямована на вирішення питань у сфері юриспруденції, пов’язаних із правовим 

регулюванням, що здійснюється за допомогою реалізації знань і навичок фахівців у сфері 

права з метою надання комплексної юридичної підтримки Компанії: юридичний супровід 

діяльності Компанії, проведення консультацій і роз’яснень із різних правових питань, 

складання процесуальних та інших документів правового характеру, захист і представництво 

інтересів Компанії в судах та інших державних органах. 
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3.8.2.2. Напрям «Громадська діяльність» 

Із метою обміну актуальною інформацією, досвідом і практичними напрацюваннями, а 

також із метою презентації власних розробок компанія СІМКОРД організовує та проводить 

різного роду заходи: семінари, форуми, вебінари, круглі столи, конференції тощо. Також 

представники Компанії беруть участь у міжнародних виставках науково-технічних досягнень і 

конференціях різного формату. 

Компанія СІМКОРД розвиває різні програми підтримки соціальних ініціатив і здійснює 

спонсорську підтримку, що отримує реалізацію в межах цього Напряму діяльності Компанії. 

 Спеціалізація «Соціальна відповідальність» 
Компанія СІМКОРД створює інноваційні продукти, використовуючи усі свої 

інтелектуальні та матеріальні ресурси для досягнення поставлених цілей і виконання своєї 

місії. 

Одним із основних напрямів діяльності Компанії є створення умов для розвитку 

високотехнологічного бізнесу і, як наслідок, підвищення якості соціального життя, що 

свідчить про високий ступінь відповідальності Компанії перед суспільством. 

 Спеціалізація «Участь у державних програмах» 
Компанія СІМКОРД вивчає тенденції у сфері світової економіки, а також виступає в 

ролі експерта й консультанта в межах законотворчої діяльності тих країн, які бачать реальні 

перспективи розвитку економіки на базі відкритих розподілених реєстрів, обираючи у такий 

спосіб прогресивний шлях розвитку. 

 Спеціалізація «Політична діяльність» 
Із метою просування своїх інноваційних рішень на національному та міжнародному 

рівнях одним із напрямів діяльності компанія СІМКОРД визначила відповідні законодавчі 

ініціативи. 

Компанія веде співпрацю в цьому напрямі з використанням наявного механізму, 

передбаченого конституціями різних країн, що сприяє більш швидкому усвідомленню переваг 

нових тенденцій для розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів і 

законів. 

3.8.3. Портфель напрямів «Маркетинг» 

Із метою досягнення компанією СІМКОРД поставлених цілей на кожному етапі 

свого розвитку сформовано глобальну маркетингову стратегію, що поєднує в собі 

прагнення реалізувати ідею та здійснити свою місію. Спеціалізація залучення нових 

користувачів, Клієнтів і Партнерів Компанії ґрунтується на принципах маркетингу у 

сфері інновацій, планування, дослідження ринку та комплексного просування продуктів 

і сервісів. 

3.8.3.1. Напрям «Просування брендів, продуктів і сервісів» 

Розроблений і реалізований компанією СІМКОРД комплекс маркетингових заходів 

спрямований на підвищення впізнаваності брендів Компанії, що зі свого боку сприяє 

встановленню довірчих відносин із Клієнтами, Партнерами та користувачами її продуктів і 

сервісів, а також збільшенню охоплення цільової аудиторії та зміцненню ділової репутації. 

Компанія використовує інноваційні способи та інструменти просування товарів і послуг, що 

дозволяє продемонструвати їх цінність та унікальність. Унаслідок здійснення системного 

маркетингу в цьому Напрямі діяльності значущість брендів Компанії, з огляду на їх 

об’єктивні переваги на ринку, значно зростає. 

 Спеціалізація «Маркетингові дослідження» 
Для ухвалення маркетингових і управлінських рішень, що сприяють ефективному 

просуванню продуктів і послуг компанії СІМКОРД на міжнародному ринку, в Компанії 
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розроблено та впроваджено інформаційно-аналітичну систему, оновлення якої здійснюється 

регулярно. 

Системний пошук, збір і аналіз інформації дозволяють формувати стратегію й тактику 

просування продуктів і послуг компанії СІМКОРД, беручи до уваги виявлені та потенційно 

можливі фактори й умови ринку, а також перспективи розвитку Компанії загалом. 

 Спеціалізація «Цільові стратегічні ініціативи» 
Із метою генерування маркетингових стратегій та інноваційних рішень, а також для 

підвищення якості наявних продуктів і сервісів через дослідження запитів ринку й потреб 

Клієнтів Компанії розробляються та реалізуються цільові стратегічні ініціативи, що сприяють 

посиленню позицій Компанії у сфері інноваційних розробок у галузі інформаційних 

технологій. 

 Спеціалізація «Управління репутацією» 
Сукупність методів і підходів, що застосовуються в компанії СІМКОРД для створення, 

підтримки та контролю її іміджу й репутації, дозволяє здійснювати системне цільове 

управління репутацією Компанії з метою правильного позиціонування підприємства, 

ефективного управління її інформаційним простором, попередження потенційних ризиків і їх 

усунення, а також позначення досягнень у діяльності. 

 Спеціалізація «Іміджеві заходи» 
Із метою встановлення та розвитку ділових контактів із представниками бізнесу, 

державними структурами, потенційними Клієнтами й Партнерами компанія СІМКОРД бере 

участь, організовує та ініціює проведення різного роду заходів, таких як: конференції, круглі 

столи, презентації, семінари, форуми. Загалом ця Спеціалізація спрямована на підвищення 

репутації та впізнаваності брендів, зростання інтересу до продуктів і сервісів Компанії, а 

також на формування високого рівня лояльності споживачів. 

 Спеціалізація «Візуальна комунікація» 
Для успішної реалізації маркетингових стратегій, підвищення якості продуктів і 

сервісів, що випускаються, а також популяризації брендів у компанії СІМКОРД розроблено 

корпоративну візуальну мову, що сприяє позитивному візуально-емоційному контакту 

Клієнтів, Партнерів і користувачів із продуктами та сервісами Компанії. 

 Спеціалізація «Інформаційна підтримка»  
Із метою ефективного просування своїх розробок та підвищення загального рівня 

інформованості в компанії СІМКОРД реалізовані комплексні системи інформаційної 

підтримки, спрямовані на розвиток успішних, довгострокових відносин із Клієнтами, 

Партнерами та користувачами її продуктів і сервісів. 

3.8.3.2. Напрям «Інформаційно-представницька діяльність» 

 У компанії СІМКОРД застосовується системний підхід до ведення інформаційно-

представницької діяльності за допомогою функціонування єдиного інформаційного центру з 

метою збирання, систематизації, аналізу даних інформаційного потоку, а також роботи з 

внутрішніми та зовнішніми учасниками комунікаційних процесів у напрямі підтримки 

репутації представників Компанії, членів Ради директорів і Компанії загалом. Розвиток 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури сприяє ефективній реалізації ідеологічної 

функції та місії відповідно до загальної філософії Компанії, регулюванню відносин із 

зовнішнім середовищем, здійсненню зворотного зв’язку та формуванню цілісного іміджу 

компанії СІМКОРД. 

 Спеціалізація «Реалізація ідеологічної функції» 
Із метою реалізації ідеологічної функції в компанії СІМКОРД розроблені та 

застосовуються спеціальні критерії для аналізу інформації, що надходить у єдиний 

інформаційний центр. Відповідно до політико-ідеологічної концепції Компанії отримана 

інформація проходить етапи аналізу, класифікації та оцінювання, на підставі яких 

використовується для прогнозування можливих репутаційних ризиків і реагування на них, а 
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також подальшого розподілу конкретних інформаційних даних за іншими структурними 

підрозділами.  

 Спеціалізація «Ділова репутація»  
Створений і реалізований у компанії СІМКОРД комплекс теоретичних та практичних 

інструментів спрямований на формування оцінки її діяльності загалом представниками 

зовнішнього середовища, що сприяє підвищенню рівня довіри до Компанії під час 

встановлення партнерських відносин.  

 Спеціалізація «Інформаційно-комунікаційна інфраструктура» 
Однією з важливих цілей компанії СІМКОРД є підвищення ефективності внутрішніх і 

зовнішніх комунікаційних процесів, спрямованих на розвиток корпоративного та зовнішнього 

інформаційного простору. Користування різними комунікаційними каналами дозволяє 

своєчасно інформувати працівників Компанії, а також представників сторонніх організацій 

про будь-які події та отримувати зворотний зв’язок. 

 Спеціалізація «Інформаційний супровід» 
Користування різними комунікаційними каналами дозволяє своєчасно інформувати 

працівників Компанії, а також представників сторонніх організацій про будь-які події та 

отримувати зворотний зв’язок. 

3.8.4. Портфель напрямів «Інформаційні технології» 

Компанія СІМКОРД веде науково-дослідну діяльність і використовує високі 

технології під час розроблення програмно-аналітичних комплексів. Розробки Компанії у 

сфері проектування та реалізації апаратно-програмних комплексів загалом сприяють 

розвитку ІТ-інфраструктури для впровадження нових технологій. 

3.8.4.1. Напрям «Науково-дослідна діяльність» 

Із метою ефективного ведення науково-дослідної діяльності компанія СІМКОРД 

акумулює та задіює всі необхідні ресурси. Практична реалізація результатів, отриманих 

фахівцями Компанії, є головним доказом затребуваності досягнень наукової думки. 

 Спеціалізація «Науково-дослідні роботи» 
Компанія СІМКОРД пропонує інноваційні рішення, що базуються насамперед на 

наукових дослідженнях, які містять роботи теоретичного, пошукового та експериментального 

характеру, а також на отриманих практичних результатах. Компанія на базі вивчених 

фахівцями нових принципів та методів дослідження, загального збільшення обсягу 

теоретичних знань і прогнозування розвитку напрямів науки визначає перспективні шляхи 

застосування нових явищ та закономірностей. 

 Спеціалізація «Дослідно-конструкторські та технологічні роботи» 

Із метою підтвердження можливості та сфер практичного застосування продуктів 

Компанії, а також їхньої коректної роботи працівники компанії СІМКОРД проводять дослідно-

конструкторські й технологічні роботи. Виконання всіх етапів цього виду робіт дозволяє не 

лише здійснювати усі відповідні процеси, але й створювати необхідні засоби технологічного 

оснащення для виготовлення унікальних продуктів.  

Для виконання цих робіт фахівці Компанії складають конструкторську та технологічну 

документацію, а також створюють і тестують дослідні зразки продуктів за технічними 

завданнями. 

 Спеціалізація «Вищі навчальні заклади»   
Із метою розроблення та популяризації нових методик навчання принципам 

функціонування економічних моделей на базі технологій розподіленого реєстру СІМКОРД 

ініціює та розвиває партнерські відносини із вищими навчальними закладами. 

 Спеціалізація «Наукові проекти» 
Компанія СІМКОРД реалізує власні наукові проекти, а також активно розвиває 

відносини зі світовою науковою спільнотою, для чого бере участь у наукових проектах, які 
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ініціюють і проводять сторонні організації та Партнери. У такий спосіб фахівці Компанії 

набувають цінного досвіду, а Компанія ділиться із науковою спільнотою своїми науковими 

досягненнями. 
 Спеціалізація «Наукові публікації» 

Із метою популяризації розробок і наукових досліджень компанії СІМКОРД у 

міжнародних наукових колах, а також місії Компанії загалом ведуться роботи із публікації 

науково-дослідних робіт у спеціалізованих періодичних виданнях та на площадках 

профільних інтернет-ресурсів. Водночас здійснюється публікація методичних посібників і 

монографій, поширення яких сприяє не лише встановленню та розвитку нових професійних 

контактів із представниками науки, а й інтеграції ідей Компанії зі світовою науковою думкою. 

3.8.4.2. Напрям «Розроблення програмного забезпечення» 

У компанії СІМКОРД сформовано розвинуту внутрішню інфраструктуру для апробації 

нових технологій, упровадження інновацій і вибору оптимальних рішень для проектів, що 

реалізуються. 

Із метою підвищення якості продуктів, що випускаються, у Компанії використовуються 

передові технології для розроблення програмного забезпечення, проводяться роботи з 

оптимізації всього циклу розроблення, а також здійснюється поетапний контроль якості від 

формування вимог і до інтеграційного та приймального тестування. 

 Спеціалізація «Технології розподіленого реєстру» 
Фахівці компанії СІМКОРД розробляють програмне забезпечення для застосування у 

сфері інформаційної економіки — галузі цифрової економіки, що найбільш інтенсивно 

розвивається. Для цього Компанія використовує свої інтелектуальні ресурси, багаторічний 

досвід досліджень і практичні результати, втілені в унікальні рішення, технології та продукти 

на базі технологій розподіленого реєстру, що на сьогодні є найбільш затребуваними в багатьох 

сферах соціально-економічного життя суспільства. 

 Спеціалізація «Інструменти фінансових ринків» 
Компанія СІМКОРД веде діяльність із розроблення та супроводу програмних 

комплексів для роботи на фінансових ринках, включно з біржовою та маржинальною 

торгівлею, агрегацією ліквідності, формуванням звітів для фінансових регуляторів, 

AML/KYC-рішеннями, інструментами оцінювання ризику й аналізу ринку. 

 Спеціалізація «Сервісні додатки» 
Для надання можливості ефективного використання усіх переваг сервісних додатків 

фахівці Компанії розробляють спеціалізоване програмне забезпечення для управління 

персональними даними, зручного отримання інформаційної підтримки та підключення 

додаткових сервісів. 

 Спеціалізація «Інструменти верифікації та інформаційної підтримки» 
Компанія СІМКОРД веде свою діяльність зі створення адаптивних систем для 

верифікації Клієнтів і автоматизації процесу оброблення персональних даних, а також для 

забезпечення інтерактивної технічної та інформаційної підтримки.  

Для гарантії безпеки операцій, що проводяться, і суворого дотримання міжнародних 

стандартів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також 

комплексного інформаційного та консультативного супроводу Компанією розроблені 

інструменти для сучасних систем верифікації та техпідтримки. 

 Спеціалізація «Мобільні та веб-додатки» 
Фахівці компанії СІМКОРД займаються розробленням веб- і мобільних додатків, що 

надають користувачу комфортний інтерфейс для швидкого та зручного доступу до всіх 

функціональних можливостей додатків і сервісів. Окрему увагу приділено адаптації 

інтерфейсів користувача під мобільні пристрої для максимально результативного 

використання Клієнтами продуктів і сервісів Компанії на планшетах і смартфонах. 
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 Спеціалізація «Система глибинного навчання та інтелектуальний аналіз» 
Використовувана в компанії СІМКОРД ця Спеціалізація напряму дозволяє 

здійснювати розроблення алгоритмів і програмного забезпечення у сфері аналізу даних із 

використанням сучасних технологій машинного навчання. 

3.8.5. Портфель напрямів «Інфраструктура» 

Для створення матеріальних умов, що забезпечують ефективне функціонування 

ресурсів компанії СІМКОРД, і здійснення виробничого процесу загалом відповідно до 

вимог сучасних стандартів, а також для забезпечення та реалізації робіт щодо 

задоволення господарських і соціальних запитів у Компанії організовано діяльність 

відповідних підрозділів. 

3.8.5.1. Напрям «Виробнича інфраструктура» 

Компанія СІМКОРД забезпечує безперебійну експлуатацію сервісів, що надаються, а 

також комплексне обслуговування основного виробництва згідно з вимогами до продуктів і 

сервісів, що випускаються, за допомогою використання необхідного технічного оснащення, 

організації бізнес-процесів і функціональних можливостей апаратно-програмних комплексів. 

 Спеціалізація «Виробничий розвиток» 
Для досягнення високої результативності своєї діяльності в компанії СІМКОРД 

побудовано сучасну фінансово-економічну модель, яка базується на оптимальному поєднанні 

можливостей, наявних виробничих засобів і кваліфікації працівників, що дозволяє виконувати 

виробничі завдання в установлені терміни та за мінімальних витрат ресурсів. 

Цю модель Компанія використовує в інтересах аналізу потенційного впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього походження на процес виробництва, здійснення господарських 

операцій, перепідготовки працівників, а також придбання засобів виробництва. 

 Спеціалізація «Сертифікація та забезпечення якості» 
  Спеціалізація, що діє в компанії СІМКОРД, спрямована на впровадження та підтримку 

сучасних методів і стандартів роботи, контроль їх дотримання, а також на забезпечення 

взаємодії Компанії з відповідними органами, які регулюють і сертифікують. 

 Спеціалізація «Експлуатаційне забезпечення» 
Для експлуатації власних продуктів і рішень у сфері організації нових економічних 

відносин між представниками розумних спільнот компанія СІМКОРД забезпечує виконання 

повного комплексу заходів із метою ефективного використання матеріально-технічних і 

людських ресурсів Компанії. 

 Спеціалізація «Підтримка документообігу й архівації» 
Реалізація підтримки та контролю функціонування системи електронного 

документообігу в компанії СІМКОРД дозволяє ефективно працювати з документованою 

інформацією з метою забезпечення функціонування процесів Компанії, зокрема 

використовувати її для публікації на офіційних інформаційних ресурсах із дотриманням усіх 

необхідних процедур, а також для подальшого зберігання з урахуванням усіх наявних і нових 

норм та стандартів. Водночас налагоджений процес архівації забезпечує в разі потреби 

можливість відновлення ходу процесу для обліку, контролю та систематизації отриманого 

досвіду, зокрема для навчання. 

 Спеціалізація «Інформаційна та технічна безпека» 
Для забезпечення високого рівня інформаційної та технічної безпеки в компанії 

СІМКОРД на базі новітніх рішень у сфері технологічної безпеки реалізовано інтеграцію 

систем безпеки різного рівня в єдиний керований комплекс. Фахівці Компанії регулярно 

проводять моніторинг функціонування цього комплексу на предмет необхідності його 

оновлення та вдосконалення, а також застосовують сучасні програмно-технічні засоби й 

підходи в управлінні системою захисту інформації та контролі її цілісності. 
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3.8.5.2. Напрям «Соціальний розвиток» 

Компанія СІМКОРД веде діяльність із реалізації внутрішніх соціальних програм, що 

містять такі напрями: соціальний захист, забезпечення ділової співпраці, створення та 

підтримання комфортного психологічного клімату, а також сприятливих умов праці й 

відпочинку працівників. 

 Спеціалізація «Навчання та профорієнтування» 
У компанії СІМКОРД налагоджено процес реалізації програм із підвищення 

кваліфікації працівників усіх Напрямів діяльності. Для внутрішнього навчання персоналу 

Компанія організовує семінари та тренінги, які проводять фахівці зі штату Компанії або 

запрошені експерти. Працівники Компанії також відвідують конференції в різних країнах, що 

забезпечує їхнє професійне зростання та дозволяє обмінюватися досвідом із зарубіжними 

колегами. 

 Спеціалізація «Корпоративна культура» 
Із метою гармонійної відповідності зовнішнього та внутрішнього іміджу в компанії 

СІМКОРД діють принципи комунікації, що дозволили сформувати соціально відповідальну 

поведінку всіх працівників. Цілісна система цінностей, яка посідає важливе місце в 

корпоративній культурі Компанії, регулює взаємовідносини між працівниками та етичність 

бізнес-рішень, що приймаються на всіх рівнях управління. 

 Спеціалізація «Управління та підбір персоналу» 
У компанії СІМКОРД проводиться робота з підбору й управління персоналом із 

використанням внутрішніх програм мотивації, навчання та підвищення кваліфікації 

працівників.  

Для поповнення штату в Компанії застосовуються сучасні інструменти систем пошуку, 

виведення та супроводу нових працівників у процесі їх адаптації. Процес підбору й 

управління персоналом реалізований у вигляді комплексу спеціалізованих програм за такими 

напрямами, як проведення психологічних тестів, розвиток компетенцій працівників, 

створення умов для професійного та кар’єрного зростання, підтримання сприятливого 

мікроклімату в колективі й підвищення рівня корпоративної культури. 

 Спеціалізація «Корпоративні заходи» 
Із метою ефективного командоутворення компанія СІМКОРД регулярно проводить 

різні тематичні корпоративні заходи. Неформальні умови сприяють психологічній розрядці 

працівників, установленню довіри, підвищенню мотивації та зміцненню горизонтальних 

зв’язків у Компанії.  

 Спеціалізація «Мотиваційні програми» 
У компанії СІМКОРД застосовуються різноманітні мотиваційні програми, що 

базуються на класичних і найновіших методах, поєднання яких формує гнучкий та 

багатогранний механізм мотивації працівників. Дослідження зовнішніх і внутрішніх факторів, 

що мають вплив на стимул до високоефективної діяльності в усього колективу та у кожного 

працівника Компанії зокрема, дозволило вибудувати правильний підхід до кадрової політики, 

що слугувало основою для гармонійного співвідношення інтересів працівників і компанії 

СІМКОРД. 

3.8.5.3. Напрям «Господарська діяльність»  

Для безперебійного та повноцінного функціонування ресурсів компанія СІМКОРД 

веде некомерційну діяльність, спрямовану на створення й підтримання необхідних 

матеріально-технічних умов, сукупність яких забезпечує ефективну діяльність Компанії 

загалом. Зокрема, господарська діяльність містить облік матеріальних цінностей офісної 

інфраструктури, контроль стану, їх закупівлю, супровід експлуатації тощо. 

 Спеціалізація «Покращення умов праці» 
Із метою створення максимально сприятливих умов праці робочі місця працівників 

компанії СІМКОРД оснащено сучасними офісними меблями та технікою, облаштовано 
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спортивну зону та затишні кімнати відпочинку, що забезпечує позитивну емоційну атмосферу 

протягом усього робочого дня. 

 Спеціалізація «Забезпечення норм із організації виробничого середовища» 
Комплекс програм, що застосовується в компанії СІМКОРД, спрямований на 

забезпечення та контроль виконання чинних законодавчих і нормативних вимог із охорони 

праці, протипожежної та електротехнічної безпеки, що обумовлює функціонування й 

підтримання виробничого середовища підприємства. 

 Спеціалізація «Інженерно-технічний супровід заходів» 
Із метою забезпечення організації та проведення заходів різного рівня й масштабу в 

компанії СІМКОРД використовується система їх комплексної інженерно-технічної підтримки 

будь-якої складності, що забезпечує реалізацію повного циклу на підставі встановлених 

вимог: узгодження технічних вимог до заходу, взаємодія із зовнішніми підрядниками та 

представниками сторонніх організацій, проведення робіт із підготовки приміщень та 

відкритих площадок, усебічний контроль виконання відповідних завдань. 

3.9. Директор напряму 

Директор напряму — працівник Компанії, який забезпечує організацію та 

стратегічний розвиток довіреного йому Напряму діяльності Компанії. 

Директор напряму очолює один Напрям діяльності. 

Ключові функціональні завдання Директора напряму: 

1. Представлення місії та цілей компанії СІМКОРД. 

2. Контроль реалізації стратегії розвитку Компанії.  

3. Участь в обговоренні й ухваленні планів розвитку Напряму діяльності та бюджетів 

проектів.  

4. Участь у плануванні та виділенні матеріальних і нематеріальних засобів на 

виконання завдань, поставлених у межах очолюваного Напряму діяльності.  

5. Здійснення контролю дотримання планів, бюджету та якості робіт відділів і 

організаційних об’єднань у вертикальній та горизонтальній системах управління у 

довіреному Напрямі діяльності.  

6. Здійснення контролю організації та виконання робіт конкретного Напряму 

діяльності. 

7. Участь в ухваленні оперативних рішень у випадку виникнення надзвичайної 

ситуації в Компанії.  

8. Організація процесу навчання керівників структурних підрозділів, що входять до 

конкретного Напряму діяльності, і керівників організаційних об’єднань у 

горизонтальній системі управління.  

9. Виконання ролі ініціатора проектів у довіреному Напрямі діяльності та/або в 

інших напрямах. 

10. Взаємодія з Делегатами напрямів із метою формування об’єктивних оцінок 

результатів функціонування системи управління та забезпечення зворотного 

зв’язку за Напрямом діяльності.  

11. Управління ризиками очолюваного Напряму діяльності.  

12. Робота з адміністративними та фінансовими документами. 

Директори напрямів є постійними членами Ради директорів. 

Вертикальною структурою управління Компанією передбачено можливість 

призначення декількох заступників Директора напряму. Кількість заступників варіюється 

залежно від функціональних обов’язків Директора напряму, зумовлених цілями Компанії та 

кількістю спеціалізацій в очолюваному Напрямі діяльності.  
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Повноваження, права та обов’язки Директора напряму закріплено у Посадовій 

інструкції Директора напряму.  

3.9.1. Заступник директора напряму 

Заступник директора напряму — працівник Компанії, уповноважений представляти 

Директора напряму та контролювати весь цикл завдань у межах Напряму діяльності. 

Заступник директора напряму бере участь у розподілі ресурсів та є уповноваженим 

представником Директора напряму. 

Повноваження, права та обов’язки Заступника директора напряму закріплено у 

Посадовій інструкції Заступника директора напряму.  

Зміни повноважень і сфер відповідальності Заступника директора напряму 

здійснюються згідно із розпорядженнями Директора напряму.  

3.10. Радник 

Радник — експерт, який діє на підставі двосторонньої угоди із Компанією та має 

повноваження консультанта в конкретній предметній сфері, зокрема з надання 

персоналізованої інформаційної підтримки конкретному працівнику Компанії, а також 

повноваження щодо супроводу Напрямів діяльності Компанії. 

Ключові функціональні завдання Радника: 

1. Взаємодія з представниками Компанії в межах вирішення завдань за Напрямами 

діяльності з метою формування об’єктивних оцінок та рішень. 

2. Консультування щодо процесу визначення цілей і формування плану завдань для їх 

реалізації.  

3. Участь в оптимізації та підвищенні ефективності розвитку Компанії.  

Радник діє в межах компетенції та повноважень, зазначених у двосторонній угоді. 

3.11. Делегат напряму 

Делегат напряму — роль працівника Компанії, який обирається працівниками 

конкретного Напряму діяльності, наділеного повноваженнями представляти їхні інтереси на 

різних рівнях управління Компанії. 

Ключові функціональні завдання Делегата напряму: 
1. Представлення інтересів працівників, задіяних у конкретному Напрямі діяльності. 

2. Внесення нових ідей та ініціатив для розвитку Напряму діяльності, який він 

представляє. 

3. Внесення конструктивної критики та пропозицій стосовно проектів, що реалізуються, 

конкретного Напряму діяльності, який він представляє.  

4. Взаємодія з керівниками в Компанії на різних рівнях з усіх питань конкретного 

Напряму діяльності. 

5. Участь у вирішенні можливих конфліктних ситуацій.  

6. Розроблення та проведення заходів для сприяння згуртованості колективу й 

підтримання здорового психологічного клімату. 

Кількість Делегатів конкретного Напряму діяльності визначає Рада директорів 

Компанії.  

Повноваження, права та обов’язки Делегата напряму закріплено в Рольовій інструкції 

Делегата напряму.  
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3.12. Відділ 

Відділ — структурний підрозділ Компанії, що об’єднує працівників за спеціалізацією 

та певним набором їхніх навичок і вмінь. 

Основна мета відділу — забезпечення проектів та організаційних об’єднань Компанії 

працівниками конкретної спеціалізації. 

1. Відділ створює та ліквідовує Рада директорів.  

2. Відділи працюють згідно із планами і бюджетами, узгодженими та затвердженими 

Радою директорів. 

3. Відділ функціонує згідно з Положенням про відділ.  

Концептуальну схему відділів компанії СІМКОРД наведено на рисунку 1. 

3.12.1. Керівник відділу 

Керівник відділу — працівник Компанії, який забезпечує організацію робочого 

процесу й ефективне використання ресурсів відділу для виконання завдань відповідно до 

потреб проектів та організаційних об’єднань. 

Ключові функціональні завдання Керівника відділу: 
1. Забезпечення проектів та організаційних об’єднань профільними працівниками з 

очолюваного відділу.  

2. Здійснення контролю за виконанням робіт, а також надання консультаційної 

підтримки працівникам очолюваного відділу.  

3. Формування проекту бюджету відділу, плану робіт і заходів, плану професійного 

розвитку працівників відділу. 

4. Організація та контроль виконання плану робіт і заходів відділу.  

5. Управління ризиками очолюваного відділу.  

6. Робота з адміністративними та фінансовими документами. 

Повноваження, права та обов’язки Керівника відділу закріплено у Посадовій інструкції 

Керівника відділу. 

3.12.2. Заступник керівника відділу 

Заступник керівника відділу — працівник Компанії, який є уповноваженим 

представником Керівника відділу в межах діяльності відділу. 

Повноваження, права та обов’язки Заступника керівника відділу закріплено у 

Посадовій інструкції Заступника керівника відділу.  

Керівник відділу має право делегувати повноваження та сфери відповідальності 

Заступнику керівника відділу.  

Вертикальна структура управління Компанією передбачає обов’язковий вибір і 

призначення Заступника керівника відділу в тому разі, коли чисельність відділу складає 

більше трьох працівників. 

4. Горизонтальна структура управління 

Децентралізована координація дій організаційних об’єднань відбувається в межах 

горизонтальної структури управління Компанією. 

Керівники організаційних об’єднань ухвалюють рішення, ґрунтуючись на принципах 

організації робіт та заходів щодо виконання затверджених планів у межах виділених для цього 

бюджетів і ресурсів. У разі потреби залучення додаткових ресурсів (поза межами виділеного 

бюджету), а також корегування планів робіт і заходів керівники організаційних об’єднань 
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зобов’язані узгодити всі зміни з Директорами напрямів, які курирують організаційне 

об’єднання. 

Залучення додаткових ресурсів та/або корегування планів робіт і заходів у проектах 

узгоджується Менеджерами проектів із Власниками портфелів проектів та/або Замовником 

відповідних проектів. 

У разі, коли Замовником виступає стороння організація, комунікація щодо необхідності 

внесення змін проводиться за посередництвом Зовнішньої служби, до зони відповідальності 

якої входить забезпечення взаємодії між сторонніми організаціями та іншими організаційними 

об’єднаннями Компанії. 

Оцінювання діяльності організаційних об’єднань у горизонтальній структурі 

управління здійснюється Радою директорів на підставі звітів про проведені аудити, звітів про 

реалізацію планів робіт і заходів, а також звітів за метриками та засобами об’єктивного 

контролю. Усі керівники у горизонтальній структурі управління, згідно із документом 

«Посібник з якості», зобов’язані здійснювати збір метрик за процесами у довіреному їм 

організаційному об’єднанні, а також готувати звітність для Ради директорів. 

4.1. Внутрішня служба 

Внутрішня служба — організаційне об’єднання, метою якого є забезпечення певної 

інфраструктурної діяльності у вертикальній та горизонтальній системах управління Компанії, 

а також ефективного та безперебійного функціонування її продуктів і сервісів. 

Основні завдання внутрішньої служби — своєчасне надання ресурсів і послуг 

структурним підрозділам, проектам та іншим організаційним об’єднанням відповідно до їх 

потреб, а також здійснення постійного моніторингу й підтримки функціонування продуктів і 

сервісів Компанії. 

1. Внутрішня служба виконує один або декілька процесів згідно із Положенням про 

внутрішню службу.  

2. Внутрішню службу створює та ліквідовує Рада директорів.  

3. Внутрішня служба працює відповідно до затверджених планів і бюджетів.  

4. До складу внутрішньої служби можуть входити працівники одного або декількох 

відділів різних Напрямів діяльності. 

Концептуальну схему внутрішніх служб компанії СІМКОРД наведено на рисунку 1. 

4.1.1. Керівник внутрішньої служби 

Керівник внутрішньої служби — працівник Компанії, який забезпечує ефективне 

управління та організацію виконання робіт у сфері діяльності служби. 

Ключові функціональні завдання Керівника внутрішньої служби: 
1. Самостійне ухвалення тактичних рішень для забезпечення ефективної та 

безперебійної роботи довіреної йому служби у межах затверджених планів і 

бюджетів.  

2. Складання проекту бюджету, плану робіт і заходів внутрішньої служби.  

3. Організація робіт і заходів, а також контроль за виконанням плану робіт і заходів 

внутрішньої служби.  

4. Здійснення ідентифікації та аналізу ризиків, розроблення заходів у разі настання 

ризиків, а також контролю ризиків очолюваної служби.  

5. Робота з адміністративними та фінансовими документами. 

Повноваження, права та обов’язки Керівника внутрішньої служби закріплені в Рольовій 

інструкції Керівника внутрішньої служби. 
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4.2. Зовнішня служба 

Зовнішня служба — організаційне об’єднання, метою якого є забезпечення 

комплексної взаємодії сторонніх організацій із організаційними об’єднаннями Компанії для 

реалізації запитів на виконання певних робіт. 

Зовнішні служби організовуються у разі, коли Замовником виконання певних робіт є 

стороння організація або особа, яка не є працівником Компанії. 

Основним завданням зовнішньої служби є оброблення та систематизація запитів, що 

надходять від сторонніх організацій, а також передача запитів до проектів або внутрішніх 

служб у разі, коли рішення запитів виходить за межі компетенції зовнішньої служби. 

1. Зовнішня служба здійснює взаємодію зі сторонніми особами або організаціями 

з питань виконання певних робіт. 

2. Зовнішня служба виконує один або декілька процесів згідно з Положенням про 

зовнішню службу.  

3. Зовнішню службу створює та ліквідовує Рада директорів.  

4. Зовнішня служба працює відповідно до затверджених планів і бюджетів.  

5. До складу зовнішньої служби можуть входити працівники одного або декількох 

відділів різних Напрямів діяльності. 

Концептуальну схему зовнішніх служб компанії СІМКОРД наведено на рисунку 1.  

4.2.1. Керівник зовнішньої служби 

Керівник зовнішньої служби — працівник Компанії, який є представником сторонніх 

організацій і забезпечує контроль виконання, а також координацію постачань результатів за 

запитами на виконання певних робіт у проекти та внутрішні служби Компанії. 

Ключові функціональні завдання Керівника зовнішньої служби: 
1. Забезпечення комунікації між сторонніми організаціями та організаційними 

об’єднаннями Компанії. 

2. Контроль і координація постачання результатів робіт за запитами, що надходять. 

3. Конструктивна взаємодія зі сторонніми організаціями з метою своєчасної 

координації дій виконавців на всіх рівнях і реагування на зміну умов внутрішнього 

та зовнішнього середовища. 

4. Складання проекту бюджету, плану робіт і заходів зовнішньої служби. 

5. Організація робіт і заходів, а також контроль за виконанням плану робіт і заходів 

зовнішньої служби. 

6. Робота з адміністративними та фінансовими документами. 

Повноваження, права та обов’язки Керівника зовнішньої служби закріплені в Рольовій 

інструкції Керівника зовнішньої служби. 

4.3. Офіс управління проектами 

Офіс управління проектами — організаційне об’єднання Компанії, що забезпечує 

планування та контроль проектної діяльності, методологічну й адміністративну підтримку, 

розвиток проектно-орієнтованої системи управління, управління Портфелями проектів, 

управління окремими крос-функціональними проектами та програмами проектів. 

1. Офіс управління проектами підпорядковується Генеральному директору та Заступнику 

Генерального директора зі стратегічного планування. 

2. Офіс управління проектами забезпечує управління проектами, а також їх реалізацію та 

координацію відповідно до затвердженої стратегії розвитку компанії СІМКОРД. 

3. Офіс управління проектами функціонує згідно з Положенням про Офіс управління 

проектами. 
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4. До складу Офісу управління проектами можуть входити працівники одного або кількох 

відділів різних Напрямів діяльності. 

4.3.1. Керівник офісу управління проектами  

Керівник офісу управління проектами — працівник Компанії, до обов’язків якого 

належать моніторинг і контроль діяльності з управління та реалізації проектів і програм, 

розроблення, впровадження та контроль виконання корпоративних стандартів, політик 

і методологій, а також розроблення й реалізація стратегії розвитку ОУП. 

Ключові функціональні завдання Керівника офісу управління проектами: 
1. Забезпечення стабільної та безперебійної роботи Офісу управління проектами 

завдяки ухваленню управлінських рішень у питаннях його функціонування. 

2. Організація та контроль розроблення й упровадження принципів, методик і 

процесів управління проектною діяльністю. 

3. Контроль за дотриманням корпоративних стандартів і методологій в управлінні 

проектною діяльністю. 

4. Участь у процесах, пов’язаних із пріоритизацією проектів Компанії. 

5. Визначення ресурсів для заміщення ролі Менеджера проектів у проектах, що 

ініціюються. 

6. Навчання та консультації працівників Компанії з питань корпоративних стандартів 

і методології управління проектами. 

Повноваження, права та обов’язки Керівника офісу управління проектами закріплені 

в Рольовій інструкції Керівника ОУП. 

4.3.2. Менеджер портфеля проектів 

Менеджер портфеля проектів — працівник Компанії, до обов’язків якого належать 

аналіз, управління, контроль виконання й координація проектів, програм та інших проектних 

робіт, що є в портфелі, перерозподіл трудових ресурсів між ними, формування комплексної 

періодичної звітності. 

Ключові функціональні завдання Менеджера портфеля проектів: 
1. Контроль реалізації, балансування та координація проектів і програм проектів, що 

входять до складу портфеля, із метою досягнення результатів, які відповідають 

стратегічним цілям Компанії. 

2. Контроль забезпечення проектів і програм проектів, що входять у портфель, 

необхідною кількістю ресурсів. 

3. Ідентифікація, оцінка й аналіз ризиків, що впливають на реалізацію проектів і 

програм проектів, що входять у портфель. 

4. Розроблення системи управління Портфелем проектів із урахуванням особливостей 

продуктів, що розробляються, контроль її впровадження, застосування та 

оптимізації. 

5. Контроль своєчасного подання та повноти звітів із реалізації програм проектів і 

проектів у межах Портфеля проектів. 

Повноваження, права та обов’язки Менеджера портфеля проектів закріплені в Рольовій 

інструкції Менеджера портфеля проектів. 

4.3.3. Менеджер програм проектів 

Менеджер програм проектів — працівник Компанії, до обов’язків якого належить 

забезпечення організації та контролю за виконанням проектних робіт і заходів за програмою 

проектів для отримання конкретних переваг та результатів, а також надання комплексної 

звітності за програмою проектів. 
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Ключові функціональні завдання Менеджера програми проектів: 

1. Забезпечення координації робіт взаємозалежних проектів, що входять до складу 

відповідної програми проектів. 

2. Контроль реалізації взаємозалежних проектів, що входять до складу програми 

проектів. 

3. Контроль своєчасного подання та повноти звітів із реалізації програм проектів 

і проектів у межах Портфеля проектів. 

Повноваження, права та обов’язки Менеджера програм проектів закріплені в Рольовій 

інструкції Менеджера програм проектів. 

4.3.4. Менеджер проекту 

Менеджер проекту — працівник Компанії, який забезпечує ефективну організацію 

та контроль виконання робіт і заходів за проектом для досягнення поставлених цілей 

із очікуваним рівнем якості у визначений термін. 

Ключові функціональні завдання Менеджера проекту: 

1. Складання планів робіт, заходів і бюджету проекту. 

2. Організація та контроль виконання плану робіт і заходів за проектом. 

3. Організація робіт і заходів щодо оцінки результатів проекту, випуску продуктів та 

їх впровадження. 

4. Робота з договорами у разі залучення підрядників і субпідрядників для виконання 

конкретних робіт. 

5. Забезпечення постійної взаємодії проектної групи з ініціатором проекту з метою 

реалізації авторського нагляду. 

Повноваження, права та обов’язки Менеджера проекту закріплені в Рольовій інструкції 

Менеджера проекту. 

4.4. Проектна діяльність 

4.4.1. Портфель проектів 

Портфель проектів — комплекс проектів, програм проектів та інших робіт, 

об’єднаних із метою реалізації й комплексного управління продуктами або сервісами цього 

Портфеля проектів для досягнення однієї зі стратегічних цілей Компанії. 

1. Портфель проектів створюється та ліквідовується за рішенням Ради директорів. 

2. Уся проектна діяльність, об’єднана в межах Портфеля проектів, спрямована на 

досягнення однієї зі стратегічних цілей Компанії. 

3. Розвиток, управління продуктами та сервісами Портфеля проектів покладено на 

Власника портфеля проектів. 

4. Контроль реалізації, балансування та координація проектів і програм проектів, що 

входять до складу Портфеля проектів, покладені на Менеджера портфеля проектів. 

5. Портфель проектів реалізується відповідно до затверджених планів і бюджетів. 

Концептуальну схему Портфелів проектів компанії СІМКОРД наведено на рисунку 1. 

4.4.2. Власник портфеля проектів 

Власник портфеля проектів — працівник Компанії, до обов’язків якого належить 

комплексне управління продуктами та сервісами довіреного йому Портфеля проектів, що 

ґрунтується на дослідженні потреб користувачів, проведенні конкурентного аналізу, 

проведенні й аналізі маркетингових досліджень під час взаємодії із фахівцями Компанії у 

сфері маркетингу та інформаційної підтримки користувачів і вміщує формування бачення та 

концепції розвитку продуктів і сервісів дорученого йому Портфеля проектів. 
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Ключові функціональні завдання Власника портфеля проектів: 
1. Управління якістю та ризиками продуктів і сервісів Портфеля проектів. 

2. Організація та проведення ринкових досліджень, аналіз ринку для визначення 

основних потреб користувачів продуктів і сервісів Компанії. 

3. Формування та корегування стратегії розвитку Портфеля проектів відповідно до 

стратегічних цілей Компанії. 

4. Участь у розробленні й тестуванні маркетингової стратегії, забезпечення та 

контроль ефективності просування продуктів і сервісів Портфеля проектів. 

5. Здійснення контролю відповідності очікуваним результатам проектної діяльності 

на етапі постачання результатів. 

6. Робота з Клієнтами та Відділом клієнтської підтримки для оцінки результатів 

реалізації продуктів Портфеля проектів. 

7. Надання звітності та аналітики за продуктами і сервісами портфеля, їх успішності 

у сфері просування та досягнення планових показників для Ради директорів. 

Повноваження, права та обов’язки Власника портфеля проектів закріплені в Рольовій 

інструкції Власника портфеля проектів. 

4.4.3. Програма проектів 

Програма проектів — низка взаємопов’язаних проектів, а також інших заходів, 

комплексне управління якими спрямовано на отримання конкретних переваг і результатів. 

1. Програма проектів створюється та ліквідовується за рішенням Офісу управління 

проектами. 

2. Об’єднання проектів та інших проектних робіт у програму спрямовано на 

підвищення керованості й отримання конкретних переваг і результатів, можливих 

лише в разі спільного управління. 

3. Контроль реалізації та координації проектів у складі програми покладається на 

Менеджера програми проектів. 

Концептуальну схему Програм проектів компанії СІМКОРД наведено на рисунку 1. 

4.4.4. Проект 

Проект — тимчасове підприємство, спрямоване на створення унікального продукту 

або послуги із метою досягнення результату із заданим рівнем якості та конкретним терміном 

реалізації. 

1. Будь-яка діяльність Компанії, пов’язана зі створенням нових продуктів, сервісів або 

служб, називається проектною та здійснюється у вигляді проекту. 

2. Ініціатором створення проекту може бути будь-який працівник Компанії. 

3. Представлення інтересів Замовника та користувачів створюваного продукту або 

сервісу у проекті покладено на Власника проекту. 

4. Планування, організація та контроль виконання робіт і заходів за проектом 

покладено на Менеджера проекту. 

5. Проект реалізується згідно з бюджетом і календарним планом проекту, 

затвердженими у Статуті проекту. 

Концептуальну схему проектів компанії СІМКОРД наведено на рисунку 1. 

4.4.5. Власник проекту 

Власник проекту — працівник Компанії, який супроводжує проект і представляє 

інтереси Замовника (бізнесу) та користувачів створюваного продукту або сервісу, має повне 

бачення проекту, визначає вимоги та пріоритети щодо реалізації, несе відповідальність за 
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забезпечення максимальної цінності, уповноважений визначати межі проекту й бажані 

результати. 

1. Контроль за ходом реалізації проекту. 

2. Представлення інтересів бізнесу та користувачів на всіх етапах реалізації проекту. 

3. Здійснення контролю відповідності очікуваним результатам проектної діяльності 

на етапі передрелізного приймання. 

4. Надання звітів про хід і результати реалізації проекту Власнику портфеля проектів 

та іншим зацікавленим особам. 

4.4.6. Проектна група 

Проектна група — об’єднання фахівців різних Напрямів діяльності, відділів і служб 

Компанії, основним завданням якого є досягнення цілей проекту з високим рівнем якості у 

визначений термін. 

1. Проектна група існує впродовж усього життєвого циклу проекту до моменту його 

повної реалізації. 

2. Проектні групи можуть формуватися для виконання проектів у всіх сферах 

діяльності Компанії. 

5. Висновок 

Усі положення, а також опис посад, ролей та інших компонентів матричної структури 

управління компанії СІМКОРД із розмежуванням сфер їх відповідальності описані в 

Додатку 1 «Система нормативної документації в структурі управління компанії СІМКОРД», 

що є невід’ємною частиною документа «Положення про матричну структуру управління 

компанії СІМКОРД». 


