


Твоя моя нэ 
понімать

або розмова керівника проекту і замовника



Різниця 
тригеру 
початку

Я починаю робити 
справу коли ….



Керівник 
проекту

В мене є 
цілі та 
задачі

В мене є 
спонсор

В мене є 
бюджет

В мене є 
узгоджені 

бізнес 
вимоги

В мене є 
план

В мене є 
команда

В мене є 
ресурси та 

інструменти



Замовник



Різниця у mindset

Я менеджер з профілем ….



Інструменти визначення профілю - PAEI

Дивиться тут : https://adizes.com/management_styles/



Інструменти 
визначення 
профілю - DISC

Дивиться тут: https://discvalueprofiles.com/blog/what-are-the-
disc-personality-types-a-deeper-look-at-12-styles/



Керівник 
проекту

• Тримає команду за горішки

• Менеджер складного проекту

• Команда котів

• Менеджер передаст

https://www.linkedin.com/pulse/disc-personality-type-project-faisal/



switching



Замовник

• Корпоративний рішала – це “-aeI”

• Скажений візіонер – це “--Ei”

• Корпоративний задрот – це “-А--”

• Корпоративний бульдозер – це “P---”

• Корпоративна улибака – це “---I”

• Гівнюк - це “---i”



Хто 
він/вона/воно?

PAEI / DISC 
профіль

Культурний 
код нації

Культурний 
код 

компанії

Досвід

Умови його 
роботи

Офіційна 
мотивація

Приватна 
мотивація

* вільне місце для реклами офтальмологічних послуг



Страх та біль

У кожного свій шлях до психіатра



Керівник 
проекту

• Я бачу що пообіцяли мої колеги або 
керівники, я знаю що це не реально але є 
мушу мовчати

• В мене майже нема команди, всі ресурси 
overused, ринок overheated

• В мене є команда але в неї нема досвіду

• Я не до кінця розумію технологію або 
домен, перший раз роблю таки проект



Замовник Втрата 
обличчя

Втратити 
вплив

Втратити 
бонуси

Втрата 
підлеглих



Культурний код

Дивовижна різница у розуміння звичайних 
речей, ідей, та способів комунікацій



Різниця у 
деталях



Фактори впливу

• Загальне культурне середовище

• Соціальні групи: сім'я, школа, університет, клуби

• Соціальний тероризм: теща або свекруха

• Соціальний рівень

• Форматуючи групи: церков, армія 

• Корпоративна культура зараз / попередня

• Власний розвиток

• Емоційний стан



Почитати для початку



Головна розмова

… ідеальний шлях існує. Але 
кожного разу він вас чекає у 
наступному проекті або ви 
знаєте яким би він міг бути у 
попередньому.



Підготовка до розмови

Запитати – хто я, 
хто 

він/вона/воно?

Знайти спільні 
інтереси

Домовитись про 
шлях, починаючи 
з кінцевого успіху

Визнати що шлях 
є … або його не 

існує



Розповідаємо про успіх

* Це або не Це

Ми зробили це вчасно
та в рамках бюджету

Ми вирішили всі 
проблеми бізнесу та 

створили бажані 
можливості

Ми досягли наших 
цілей

Ми зробили все що 
потрібно, все що 

очікували

Ми знайшли баланс 
інтересів зацікавлених 

сторін

Кожний результат
відповідає вимогам

Кожна компонента 
рішення відповідно 

вписалась до 
середовища та 

інтегрована з іншими

….



Бізнес аналіз

Тобто ми очікуємо



Ключові елементи аналізу для менеджера

Розумієм Бізнес 
архітектуру

Розуміємо 
напрямок змін

Визначаємо 
межі

Визначаємо 
зацікавлені 

особи

Визначаємо 
рішення та 

критерії вибору

Вимоги до 
рішення

Вимоги до 
проекту та 

життєвого циклу

Вимоги до 
інструментів та 
забезпечення



Бізнес архітектура

https://www.dragon1.com/solutions
/enterprise-architecture-as-strategy



Розуміння напрямку змін

Візія (Vision) / 
Місія 

(Mission)

Цілі (Goals)

Завдання 
(Objectives)

Стратегія
(Strategy)

Відповідність 
(Alignment)



Визначаємо межі

Що міняємо
Що у межах 

рішення

Що поза 
межами 
рішення

Обмеження

Прийняті 
рішення



Далі вимоги …

Функціональні Нефункціональні Перехідні

Життєвий цикл
Вимоги до 

інструментів та 
забезпечення



http://tz.org.ua/



Фінальні сцени
Кілька гарних коміксів мають додати посмішки та ви забудете помилки спікера та цю 
криву презентацію яку він готував цього ранку



Виклик 
застарілих 
проблем



Важкі питання, прості відповіді



І так 
завжди



Вже середа ?



Вже середа !!!



Що ви тут робите, бігом на виробництва, годі байдикувати
Ахтунг, Ахтунг



Дякую за увагу!




