
Проект, що не вмирає 

У вівторок зранку до кабінету свого начальника Богдан зайшов у дуже кепському 

гуморі. Не витрачаючи часу на ввічливі люб’язності, він одразу накинувся на Ольгу. 

«Якого біса це мене запрягли у проект «Диригент»? – спитав він, вимахуючи наказом 

про негайне переведення. Ольга чекала на щось подібне, але на хвилинку затнулася, 

підшукуючи правильні слова. 

Проект «Диригент» у компанії вже став своєрідною легендою. Майже два роки  

тому він розпочався як внутрішня перевірка бізнес-процесів, але й досі ніяких вагомих 

результатів не приніс. Цей проект не сприймали всерйоз, бо ж жодної конкретної 

пропозиції щодо удосконалення бізнес-процесів у компанії його команда так і не 

сформулювала. Насправді, як вважав Богдан та й більшість працівників, цей проект 

був просто марнуванням часу. А тепер Богданові наказали до нього долучитись! 

Він продовжував: «Олю, ну ти ж знаєш, це просто дармування моїх вмінь. Нічого з 

того «Диригента» не буде. Взагалі, начальство нас вічно душить економією, а на цей 

проект викидає гроші. Він як зачарований, як чахлик невмирущий якийсь» 

Ольга засміялась: «Богдане, та все дуже просто. Ти хоч раз дивився на 

документацію проекту за його перші місяці?». Богдан заперечливо похитав головою. 

Ольга продовжувала: «Паспорт проекту і визначення масштабів хто підписував? Юрій 

Шапіро. Це він був першим менеджером цього проекту.» 

Богдан зметикував одразу: «Юрій Шапіро? Віце-президент?» 

«Ну так. Він пішов на віце-президента десь рік тому.  А до цього піднімав 

«Диригента». Ти дійсно думаєш, що Юрій задушить власний проект, свою ідею?  

Потрібний чи ні, але «Диригент» ще нас переживе.» 

Богдан застогнав: «Супер. І тепер мене туди підрядили, я мушу няньчитись з 

улюбленцем Шапіро. І що мені накажеш робити?» 

Ольга подивилась співчутливо. «Дивись, спробуй зробити, що зможеш. Бюджет 

проекту вже урізали, тобто начальство розуміє, що толку з нього немає. Просто 

закривати його наразі не хочуть» 

«Пам’ятай,» - додала Ольга – «Проект не закривають, бо він подобається віце-

президенту. Але це ж значить, що він його уважно пильнує. Будь-який твій успіх буде 

помічено. І наступне призначення вже буде пристойніше… Врешті-решт, гіршого 

точно не буде, куди вже гірше.» 

Питання. 

1. Який метод згортання проекту, очевидно, застосовує компанія у випадку з 

проектом «Диригент»? 

2. Які проблеми з мотивацією і командною роботою виникатимуть у зв’язку з тим, 

що працівники підозрюють, що проект збираються згортати? 

3. Навіщо віце-президент підтримує проект? 


	Питання.

