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L.S. Chernova  
 

The functional-cost analysis in organization structure modeling of high-
technology enterprises 

 
The functional-cost analysis (FCA) is a method of technical and economic 

studies of any objects. The aim of this method is to optimize the relation between 
usability of objects and the cost for they implementation. The basis of FCA is a 
functional approach to the evaluation of the technical, organizational, and 
management systems. This approach uses any system as a tool for implementation 
of a specific mission (the main function of the organization) to satisfy a special 
need. The FСA of organizations is aimed to determinate the functionally efficient 
costs for individual business processes implementation based on the established 
hierarchy of functions within a business system. During the FCA performance, the 
organizational structure is modeled as a function tree (every function is selected 
according to its ability to support production or management activities). The tree is 
optimized by a quality criterion that is determined as relationship between function 
implementation and the cost of this function. 

The FCA consists of component, functional (including the function ranking), 
genetic and value analyses. The FCA includes a systematic review of improved 
object functions and cost for implementation of these functions. In terms of FCA 
the main criterion of the project efficiency (competitiveness) is a use value that 
determined by utility to cost ratio. The use value is considered as utility versus cost 
for its satisfaction. The function is a characteristic, which considers a project utility 
and acts to reveal its properties through acting towards other projects. The use 
value can be expressed as: 

Use Value = Utility / Cost 
Estimation Algorithm of the Function Performance Quality 

 

What does the object and 
its function elements do? 
What are the kind of the 
object properties, which 
can assist to perform 
its functions? 
 
What are the parameters,  
which describe the 
properties of the object? 

 

 

 

 

 

The level of the 
object function 
performance 

Function	  performance	  

and	  formation	  

Property	  description	  

Property	  parameterization	  
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The FCA performance includes the functions identification, their quality 
evaluation (during the analysis of the function level implementation), cost 
estimation (during the cost analysis for implementation of these functions). 
Besides, the efficiency is determined on the claim that a consumer is not interested 
in an object, but in relationship between function of the object and its cost. In this 
case, the business owner and the business project consumer are estimated as the 
users of the business system so this defines a set of functions of the business-
system, its importance and rational costs. 

The quality estimation of the function performance is carried out by the 
algorithm mentioned above. 

As shown in the algorithm, functional modeling consists of a sequence of the 
following steps: function formulation → description of essential properties → 
parameterization of properties, i.e. description of essential properties of the object 
for function performance with a set of parameters → an estimation of performance 
level of the object and its element function by quantitative evaluation of these 
parameters. 

Patrick Kubiat Umoren 
 

Use of project management methodology in medical practice 
 
The actual practice problem facing medical field today, is the unavailability 

of basic healthcare to the world population; the third world countries are more 
prone to the effect. Expert in the health management and healthcare policy makers 
always procrastinate the availability of medical facilities in every country but the 
situation still remains the same, therefore the problem still remains: increase 
mortality rate, even to curable diseases and illness; high level and unaffordable 
medical services; malpractices and medical insurance fraud.  

The main idea regarding the use of project management in medical practice 
have been in debate for about some time now, but the fact still remains that the 
medical professionals hardly accept the fact of using another discipline in their 
practice. So writers, including health management professionals have illustrate the 
effectiveness of project management technique to reduce the cost of medical 
treatments and quick recovery of patients. For this time, therefore, there is a need 
to show the possibility of using project management in medical practice and, most 
likely, to prove the possible relationship between both activities. 

Researchers from the western world published articles on the use of project 
management methodology in clinical medicine; but some key fact are still missing 
which deals with actuality of standard method used. These facts are due to reasons 
affecting all the stakeholders and the entire medical ethics rules. Recent work 
focus practically on the medical technological aspect and transplantation in 
medical sciences, but some writers pointed to the general review of health 
management from the point of admission of patient in the healthcare center to the 
part of discharge. 

Contrary to what most scientists’ opinion, to our mind medical doctors use 
the same (replicas) replications of project life cycle in their daily practice. These 
processes might not have the full life cycle or follow the same process as in 
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business (management) or other activities in life but it sure does have some things 
in common. More so for project effectiveness, it is considered to include all the 
process of life cycle ‘the estimation of time against the cost and staff availability’. 
Thus these processes ranging from the initialization phase, development phase, 
implementation phase and the exploitation phase. 

The project management methodology in medical practice is not yet 
recognized, proven or fully explored. But it does exist; maybe not to all medical 
branches or professions but it does however applies to plan treatments (surgical 
treatments) or long time medical case, but in emergency situations/treatments or 
surgeries some phase(s) in the life cycle can be omitted.  

 
Е.С. Арабаджи  

 
Основные параметры программы по фазам ее жизненного цикла 

 
Программа – системная совокупность проектов, жизненные циклы (ЖЦ) 

которых формируют ЖЦ программы. Как известно, ЖЦ проекта – это 
промежуток времени между моментом появления идеи проекта и моментом 
его ликвидации. Отдельные этапы ЖЦ – фазы – определяются спецификой 
проекта, но выделяют наиболее общие: рождение, рост, зрелость и 
завершение. В проектах, связанных с вложением инвестиций, выделяют 
прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную фазы и фазу 
ликвидации.  

Соответственно, ЖЦ программы также представляет собой промежуток 
времени между моментом появления идеи программы и моментом ее 
завершения. Большинство проектов программ развития социально-
экономических систем являются инвестиционными. Поэтому в программе 
можно также выделить прединвестиционную, инвестиционную, 
эксплуатационную фазы и фазу ликвидации. Однако, в отличие от проекта, 
последовательность выполнения приведенных фаз в программе достаточно 
специфична, что определяется совмещением (в большинстве случаев) ЖЦ 
проектов. 

Для исследования специфики ЖЦ программы, рассмотрим три 
основных варианта распределения ЖЦ проектов, входящих в программу: 
проекты начинаются одновременно; проекты заканчиваются одновременно; 
проекты разнесены во времени (частный случай – циклическая программа, в 
которой проекты реализуются один за другим). 

В программах где проекты начинаются одновременно финансовые 
затраты в начале ЖЦ относительно невелики и практически могут быть 
равномерны. На инвестиционной фазе программы – промежутке времени 
финансирования мероприятий проектов программы – затраты резко 
возрастают. В процессе управления такими программами возникает 
необходимость управления одновременно несколькими фазами, что 
обусловлено одновременным выполнением проектов различной 
продолжительности. Длительность всей программы определяется самым 
продолжительным проектом. Таким образом, в рассматриваемых программах 
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совмещаются фазы инвестиционные, эксплуатационные и ликвидации 
проектов, что обуславливает параллельное управление этими фазами. При 
этом возможны «разрывы» во времени некоторых фаз. 

В программе, где проекты оканчиваются к одному временному 
промежутку, потребность в ресурсах нарастает накопительным итогом, по 
мере включения каждого проекта в процесс реализации программы. 
Максимум использования ресурсов наблюдается в финальной части ЖЦ 
программы. Кроме этого, могут иметь место разрывы между «соседними» 
фазами некоторых проектов. Например, проект по введению в эксплуатацию 
нового причала приостановится после того как закончится строительство 
самого причала, а возобновится только после установки на причале 
перегрузочного оборудования. Как и в предыдущем случае, возможно 
совмещение фаз и их «разрывы» во времени. 

Третий тип программ предусматривает разнесение проектов во времени, 
то есть, возможность варьирования расположением ЖЦ проектов, что может 
использоваться для выравнивания ресурсов (по аналогии с работами в 
проекте) и стабилизации финансовых потоков по коммерческим проектам 
программы.  

Основным преимуществом подобных программ является возможность 
управления финансовыми потоками благодаря скоординированным началам 
проектов. Общие единовременные затраты в такой программе значительно 
ниже, чем в вышепредставленных случаях. К недостаткам такого варианта 
распределения проектов можно отнести увеличение срока реализации 
программы.  

Итак, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 
отличие от проектов, в программе управление некоторыми фазами, а именно: 
инвестиционной, эксплуатационной и фазой ликвидации, осуществляется 
одновременно. Исключение составляют циклические программы, в которых 
фазы следуют одна за другой отдельно по каждому проекту, что вызывает 
«разрывы» во времени в процессе управления одноименными фазами.  

Таким образом, ЖЦ проектов оказывают влияние на длительность 
программы, распределение расходов и доходов (для программ, 
коммерческого характера), а также на последовательность управления 
фазами ЖЦ программы. Из этого можно сделать вывод о невозможности 
планирования проектов без учета требований по программе, то есть можно 
полагать, что требования к ЖЦ программы являются определяющими при 
планировании реализации программы развития. 

Отметим, что все рассуждения велись при условии отсутствия 
технологической взаимосвязи между проектами. Если проекты программы 
взаимосвязаны технологически, то на их ЖЦ накладываются определенные 
условия, как правило, с сохранением возможности манипулирования 
разрывами между ЖЦ проектов, с целью выравнивания ресурсов по аналогии 
с работами в проекте. В ситуации, когда часть проектов выполняются в 
соответствии с технологическим циклом, их можно рассматривать как 
единый проект в процессе распределения ЖЦ во времени. 
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Таким образом, распределение проектов программы во времени может 
использоваться как инструмент управления продолжительностью 
программы, использованием ресурсов и потоками денежных средств. 

И.А. Бабаев, А.А. Волощук   
 

Управление портфелем проектов в организациях со сложными бизнес-
процессами 

	  
В последнее время в мире считается успешным тот бизнес, который 

может развиваться в условиях кризиса и повышенной конкуренции. 
Успешность бизнеса зависит от правильной организации бизнес-процесса. 
Под «организацией» обычно подразумевается систематическая координация, 
управление и принятие необходимых мер для совершения какого-нибудь 
действия.  

Существуют разные методы координации работ и разные 
организационные структуры для управления бизнес-процессами. Сегодня 
проектно-ориентированные организации являются более гибкими и более 
живучими в конкурентом окружении. Обычно проектно-ориентированные 
организации характеризуются наличием следующих бизнес-процессов: 

• структурирование;  
• оценка необходимости; 
• инициация; 
• планирование; 
• контроль; 
• управление качеством; 
• управление интеграцией; 
• управление персоналом; 
• управление изменениями. 

Сложность бизнес-процесса определяется не количеством направлений 
действий или выполняемых работ, а уровнем взаимосвязанностей  между 
этими направлениями и работами. Чем более четко задана структура и 
организована коммуникация между направлениями и работами в 
организации, тем лучше применяется проектно-ориентированные методы и 
процессы управления. Применение проектно-ориентированных методов и 
процессов управления в организациях со сложными бизнес-процессами 
требует определить характеристику и культуры управления. Культура 
управления формируется на основе «новой парадигмы управления», которая 
характеризуется следующими параметрами: 

• отношение к заказчикам; 
• отношение к конкурентной среде; 
• оценка направлений; 
• отношение к команде; 
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• делегирование полномочий; 
• мотивация сотрудников; 
• стимуляция изменениям. 
Сегодня новая парадигма управления «конфликтует» с 

традиционными методами управления проектами и требует от менеджеров 
гибкости во всех уровнях бизнес-процессов организации. Проектно-
ориентированные организации считаются успешными в том случае, если в 
этих организациях каждый завершенный проект «рождает» новый, 
востребованный бизнесом проект. При этом процессы рождения и 
реализации проекта должны быть спиралеобразными, последовательными и 
ритмичными (Рис.1). 

 

 

 
 
 
P1         P2                       P3           P4              PN 
 

 

 

 

 

 

 

 
В 

данной модели период рождения проекта связан с «ритмом» развития 
организации R, который определяется экспертным путем. Период рождения 
проекта вычисляется  

ТN
 – TN-1 = R ± Δt 

где, Δt – допустимая погрешность «ритма». 
Период рождения проекта (R) это одна из основных характеристик, 

которая влияет на процесс развития организации, тесно связанный с 
культурой управления данной организацией.  

«Ритмичность» рождения проектов играет важную роль в развитии 
организации, так как преждевременное рождение проектов или рождение с 
запозданием может привести к «раздражению» бизнес-процессов 
организации и разрушению ее структуры. 

Рис.1.	  Модель	  рождения	  и	  реализации	  проектов	  

T1	   T2	   T3	   TN-‐1	  Процесс	  

реализации	  

проекта	  –	  P1	  

Процесс	  

реализации	  

проекта-‐P2	  

Процесс	  

реализации	  

проекта-‐P3	  

Процесс	  

реализации	  

проекта-‐P4	  

Процесс	  

реализации	  

проекта-‐PN	  

TN	  
Проекты	  (Р)	  



	  

15	  
	  

Г.П. Балдук, П.А. Тесленко, П.Г. Балдук, И.И. Гринёва   
 

Инновации проектирования в управлении коммуникациями 
строительных проектов 

	  
Современная строительная компания, как проектно ориентированная 

организация, создает ценность в соответствии с ожиданием 
заинтересованных лиц. Ценность, как конечный результат управления 
строительным проектом, приобретается в результате его успешной 
реализации. Для её соответствия ожиданиям заинтересованных лиц, должно 
быть единое виденье ценности у всех участников проекта. 

Ключевую роль в этом процессе занимает управление коммуникациями 
проекта. В процессе управления коммуникациями происходит: 

– сбор ожиданий заинтересованных лиц и передача их команде 
проекта; 

– формирование единого визуального образа ценности; 
– создание командой проекта визуальной модели на основе образа 

ценности в соответствии с ожиданиями заинтересованных лиц; 
– обмен информацией между участниками проекта и т.д. 
В строительном проекте, виденье ценности формируется за счёт 

визуализации её образа в чертежах. Команде проекта приходится работать с 
разрезами, план–схемами и другими специфическими документами 
строительной отрасли. Работа с этими документами, требует специальных 
знаний и пространственного мышления. 

Заинтересованные лица не всегда владеют необходимым набором 
знаний и навыков, чтобы на основании этих документов судить о 
соответствии визуального образа ценности своим ожиданиям. Для того 
чтобы удостовериться в том, что визуальный образ ценности соответствуют 
ожиданию заинтересованных лиц, и един в понимании всех участников 
проекта, команде проекта необходимо разрабатывать его объемные 
изображения. В дальнейшем они используются в презентациях, переговорах 
или совещаниях. 
Визуальный образ ожидаемой ценности первоначально формируется в 

виде документов раздела архитектурно–планировочных решении, с 
последующей разработкой документации смежных разделов. Но и после 
этого для удовлетворения ожиданий заинтересованных лиц, изменения могут 
быть внесены в визуальный образ. Эти изменения должны тщательно 
контролироваться и увязываться со всеми разделами технической 
документации проекта, а все участники проекта должны быть об этом 
своевременно уведомлены. Внесение неучтенных, и как следствие не 
увязанных, изменений уже в момент производства строительно-монтажных 
работ может привести к необходимости переработки технической 
документации проекта, и может привести к изменению необходимых 
объемов финансирования и ресурсов, а также изменению 
продолжительности проекта. 
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Коммуникации проекта, при создании ценности в соответствии с 
ожиданием заинтересованных лиц будут выполнять следующие функции. 

1. Эффективно формировать единый визуальный образ для всех 
участников проекта; 

2. Обеспечивать между участниками проекта эффективный обмен 
информацией. 

Повысить эффективность управления коммуникациями строительного 
проекта предлагается за счет применения инновационной технологии BIM 
(Building Information Modeling — информационное моделирование 
строительства). Применение данной технологии даёт возможность создавать 
информационную модель ценности (здания, сооружения и т.д.). 

Это позволит: 
– повышать эффективность сбора ожиданий у заинтересованных лиц за 

счёт использования в работе пространственной модели объекта и 
возможности on-line прогулки по ней; 
– ускорять процесс создание командой проекта визуального образа 

ценности, соответствующего ожиданиям заинтересованных лиц за счёт 
создания максимально реалистичного визуального образа ценности и 
появившихся возможностей проработки его мельчайших деталей; 
– улучшать понимание командой проекта ожиданий заинтересованных 

лиц за счёт объемной визуализации этих ожиданий; 
– ускорять процесс формирования у участников проекта единого образа 

ожидаемой ценности; 
– повышать эффективность обмена информацией за счёт: 

a) нахождения всех данных в электронном виде, с возможностью 
on-line доступа к ним (для получения информации достаточно 
открыть BIM модель);  
b) возможностей публикации данных в различных форматах, 
позволяющих просматривать интересующую информацию всем 
участникам проекта; 
c) увязки с сетевыми планировщиками (MS Project, Primavera) и 
возможности визуализации графика производства строительно-
монтажных работ. 

– повышать уровень защиты информации за счёт: 
a) возможностей предоставлять информацию, как всем 
участникам проекта, так и целевым адресатам; 
b) автоматического архивирования информации. 

Применение инновационной технологии BIM проектирования 
повышает эффективность управления коммуникациями строительного 
проекта, за счёт: 
– полноценного сбора ожиданий у заинтересованных лиц; 
– улучшения понимания участниками проекта ожиданий 

заинтересованных лиц; 
– ускорения процесса формирования у участников проекта единого 

образа ожидаемой ценности, соответствующего ожиданиям 
заинтересованных лиц; 
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– повышения эффективности обмена информацией и её уровня защиты.. 
 

Д.І. Бедрій  
 

Застосування статистичного методу оцінки ризиків наукових проектів 
	  

У міжнародній практиці процес управління ризиками розглядається як 
ключова сфера проектного менеджменту, значна увага приділяється 
вивченню ризикових сфер, пошуку ефективних методів контролю, оцінки та 
моніторингу ризиків, створенню відповідних систем управління. Теоретичні 
дослідження науковців з проблем невизначеності та ризику здебільшого 
присвячені аналізу причин виникнення, класифікації та методам кількісної 
оцінки ризиків, менше уваги приділяється пошуку ефективних прийомів 
управління, які були б адекватними до реальних можливостей керівників та 
команд проектів [1-4]. 

Статистичний метод оцінки ризику базується на аналізі коливань 
досліджуваного показника за певний відрізок часу. Передбачається, що 
закономірність змін аналізованої величини поширюється на майбутнє.  

Метою даної роботи є розгляд можливості застосування статистичного 
методу оцінки ризиків наукових проектів. 

В попередніх роботах автором ідентифіковано ризики наукових 
проектів, до них відносяться наступні групи ризиків, а саме: внутрішні та 
зовнішні [1, 5]. Внутрішні ризики такі, як: кадровий (R1), планування (R2), 
фінансування проекту (R3), підрядника (R4) та поставок (R5). До зовнішніх 
ризиків відносяться: політичний (R6), соціальний (R7), інфляційний (R8), 
податковий (R9), криміногенний (R10) та форс-мажорний (R11). Вплив 
вищенаведених ризиків призводить до порушення строків реалізації 
наукових проектів, перевитрати коштів, невиконання вимог до кінцевого 
результату, що в свою чергу призводить до зменшення прибутку, а нерідко й 
до великих збитків в проектах.  

Автор раніше проводив кількісну оцінку ризиків за допомогою 
експертного методу оцінки, що дало змогу виявити доцільність його 
застосування під час планування та реалізації наукових проектів [5]. 

Для проведення експертного методу в якості експертів було запрошено 
фахівців в галузі виконання наукових проектів з числа науковців, керівників 
та спеціалістів наукових проектів. 

В цій роботі пропонується розглянути можливість застосування 
статистичного методу оцінки ризиків, що мають вплив на планування та 
реалізацію наукових проектів. 

Статистичний метод широко застосовується при проведенні кількісного 
аналізу ризиків, коли є значний обсяг аналітично-статистичної інформації з 
необхідних елементів аналізованого проекту за достатню кількість періодів 
часу [2, 3]. 

Дані, що отримані в процесі виконання наукового проекту, особливо 
важливі тому, що після їх статистичної обробки можна отримати поточні 
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оцінки ризиків, що мають вплив на їх реалізацію. Крім цього, вони 
використовуються для аналізу результатів наукового проекту після його 
завершення, а також для створення архіву дослідних даних в науковій 
установі. 

Сутність статистичного методу полягає в тому, що для визначення 
ймовірностей виникнення ризикованих подій аналізуються всі статистичні 
дані, що отримані за попередній час, які стосуються виконання робіт 
наукового проекту з виділеними для цього матеріально-технічними 
ресурсами та виконавцями. 

За допомогою статистичного методу на підставі оброки інформації, що 
була накопичена в інформаційній базі наукової установи протягом періоду 
виконання наукових проектів, визначаються ймовірності виникнення 
наступних ризикованих подій, що негативно впливають на реалізацію 
наукових проектів: 

 

( ) заг

R

jj N
N=Rp

j

,  (1) 

 
де ( )jj Rp  – ймовірність виникнення j-о ризику; 
j  – вид ризику, 1…11; 

jRN  – кількість випадків виникнення j-о ризику під час виконання робіт 
наукового проекту; 

загN  – загальна кількість робіт наукового проекту. 
Таким чином, в процесі застосування статистичного методу оцінки 

ризиків за допомогою формули (1) можна отримати ймовірність настання 
ризикованих подій, що мають вплив на планування та реалізацію наукових 
проектів. 

Запропонований метод статистичної оцінки ідентифікованих ризиків 
може бути застосований в процесі управління проектами наукових установ 
державного сектору економіки. Цей метод оцінки ризиків є доцільним та 
ефективним для використання під час планування й реалізації наукових 
проектів тому, що він ґрунтується на знаннях і даних, що отримані під час 
виконання попередніх наукових проектів. 

 
	  

А.І. Берлач  
 

Комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємства 
в умовах глобалізації світової економіки 

	  
Посилення економічної конкуренції, інтегрованість національного 

господарства до світового ринку, високі ризики політичної та правової 
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нестабільності в Україні, а також загрози рейдерських нападів зумовлюють 
необхідність активного розвитку системи економічної безпеки на значній 
кількості вітчизняних підприємстві. Основний перелік завдань щодо 
забезпечення економічної безпеки підприємства покладається на службу 
безпеки підприємства.   

Організаційна структура даного структурного підрозділу фірми 
свідчить про широке коло питань, які можуть вирішуватися її працівниками, 
для чого розробляється комплекс заходів спрямованих на забезпечення 
безпеки бізнесу. Всю сукупність вказаних заходів поділяють на дві групи: 

- заходи загального забезпечення безпеки, що спрямовані запобігання, 
утруднення та обмеження можливостей проведення протиправних діянь 
стосовно фірми з боку невстановлених зловмисників. Ці заходи є 
превентивними, носять загально попереджувальний характер; 

- заходи, безпосередньо спрямованих на запобігання протиправних 
діянь суб’єктів загроз. Ці заходи призначені для виявлення, недопущення та 
локалізації конкретних акцій кримінальних елементів і конкурентів стосовно 
фірми і проводяться негласно.  

Розглянемо зміст цих заходів.  
До заходів загального забезпечення безпеки належать: 
- запровадження на фірмі різних режимів безпеки, розробка інструкції з 

питань забезпечення режиму конфіденційності, фізичної охорони керівників 
та окремих працівників та об’єктів, збереження комерційної таємниці тощо.; 

- здійснення гласного контролю за виконанням встановлених на 
об’єктах режимів; 

- організація заходів протидії промисловій розвідці з боку суб’єктів 
загроз; 

- організація заходів протидії технічній розвідці з боку суб’єктів загроз; 
- здійснення захисту засобів зв’язку з використанням таких способів: 

встановлення на об’єктах фірми (банку) автономних і захищених засобів 
зв’язку – телефонних підстанцій та ін.;  

- здійснення запобігально-профілактичного впливу на співробітників 
банку, фірми, з метою виконання ними встановлених на фірмі режимів; 

- застосування примусових заходів економічного і морального 
характеру. До економічних заходів належать: пониження в посаді; 
зменшення зарплати; позбавлення відповідних матеріальних пільг; 
звільнення з роботи. Моральні заходи впливу можуть бути такими: бесіди з 
керівництвом фірми; переведення у менш комфортні умови роботи; не 
запрошення на переговори, зустрічі, симпозіуми і т.д. 

Група заходів, безпосередньо спрямованих на запобігання 
протиправних дій суб’єктів загроз бізнесу, здійснюється з використанням 
конфіденційних зв’язків окремих співробітників банку, фірми і включають 
у себе: 
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- здійснення конфіденційного контролю за станом забезпечення 
безпеки фірми, насамперед за додержанням його персоналом 
установлених режимів; 

- здійснення конфіденційного контролю за обстановкою в колективах 
підрозділів фірми. Служба безпеки фірми повинна відслідковувати 
процеси, що відбуваються в колективі, знати їхні причини і брати участь 
у їх локалізації під керівництвом керівника фірми; 

- виявлення можливих каналів витоку конфіденційних відомостей. 
За таких умов служба безпеки повинна виявляти інформацію про характер 
устремлінь суб’єктів загроз стосовно банку, фірми і їх співробітникам; 

- виявлення і перевірка співробітників банку, фірми, підозрюваних 
у співробітництві з кримінальними елементами і конкурентами; 

- здійснення через конфіденційні зв’язки запобігально-
профілактичного впливу на співробітників, що порушили встановлені на 
фірмі режими; 

- конфіденційне розслідування фактів втрати документів 
співробітниками фірми; 

- конфіденційне розслідування надзвичайних подій, що мають ознаки 
акцій вчинених кримінальними елементами і конкурентами; 

- здійснення конфіденційного контролю пожежо- і 
вибухонебезпечних ділянок, а також контроль за переговорами з 
використанням відкритих каналів зв’язку, пошти. 

Підготовка до кризової ситуації припускає насамперед створення 
спеціального “тривожного” комітету (у складі віце-президента, начальника 
служби безпеки, керівників відділу кадрів, юридичного, фінансового) зі 
встановлення контактів із громадськістю і засобами масової інформації й 
ін. “Тривожний” комітет розробляє план заходів превентивного характеру 
на час кризової ситуації і після неї: відділ кадрів спільно зі службою 
безпеки повинен особливу увага приділяти перевірці і контролю за 
прийнятими на роботу працівниками. Після завершення надзвичайної 
події служба безпеки зобов’язана підготувати звіт для керівника фірми й 
органу міліції.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що в нинішніх умовах 
глобалізованого економічного середовища підприємства, які прагнуть 
зберігати свої позиції на відповідних ринках, повинні значну увагу 
приділяти забезпеченню своєї економічної безпеки. Для цього на таких 
підприємствах обов’язково повинна функціонувати служба безпеки. На 
цей структурний підрозділ мають покладатися заходи, безпосередньо 
спрямовані на запобігання протиправних дій, а також заходи загального 
забезпечення безпеки.  

Ю.А. Берлач  
 

Протидія рейдерству як засіб підвищення конкурентоздатності 
економіки України в умовах світової глобалізації 
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Розвиток відкритого та ефективного підприємництва в Україні відіграє 
важливу роль у процесі становлення реальної незалежності нашої держави. 
Уваги заслуговує як забезпечення відповідних умов здійснення такої 
діяльності, так і запобігання реальним загрозам належного її 
функціонування.  

Безпека будь-якої держави знаходиться в прямій залежності від рівня та 
перспектив її подальшого економічного розвитку та умов діяльності 
підприємств. Функціонування ринкової економіки на сучасному етапі 
розвитку України передбачає існування значної кількості загроз та небезпек, 
що порушують стабільність економічної системи, створюють перешкоди для 
реалізації права власності, а також погіршують інвестиційний клімат в країні.  

Однією з найбільш серйозних загроз для конкурентоспроможності 
економіки України виступає функціонування рейдерства. Воно створює 
значні перешкоди для здійснення ринкових реформ у нашій країні, стримує 
модернізацію національного господарства, а також здійснює 
дезорганізуючий вплив на всю систему економічних відносин держави.  

На нашу думку, під рейдерством слід розуміти процес одержання 
контролю над підприємством (чи його майном) всупереч волі законного 
власника/власників, що здійснюється шляхом реалізації різного роду 
протиправних дій з метою швидкого перепродажу об’єкта рейдерського 
нападу чи подальшого управління ним.  

Рейдерство характеризується застосуванням протиправних, а часто 
кримінальних методів впливу на керівництво чи акціонерів підприємства. 
Наведемо також перелік чинників, що зумовлюють виникнення та 
функціонування даного поняття, а саме:  

1. недосконалість чинного законодавства; 
2. незначний ріст іноземних прямих інвестицій; 
3. недотримання прав міноритарних акціонерів; 
4. відсутність механізму для захисту прав власності; 
5. сумнівний механізм приватизації компаній; 
6. прояви корупція в деяких владних структурах; 
7. відсутність злагодженої політики держави щодо протидії рейдерству;  
8. неефективна система економічної безпеки на більшості підприємств;  
9. високий рівень монополізації в багатьох сферах економіки тощо. 
Антирейдерський союз підприємців України зазначає, що протягом 

чотирьох з половиною років (2006-2010 рр.)в Україні було організовано 2,5 
тис. рейдерських атак. За її даними, в середньому щотижня в Україні 
відбувався рейдерський напад у тій чи іншій формі і раз на п'ять днів 
українські суди виносили рішення, що порушували законні права власників 
на замовлення рейдерів. За даними 2011 року, кількість рейдерських 
захоплень навіть зросла до 3 тисяч на рік. 

На думку експертів, розмір збитків від рейдерських захоплень 
оцінюється в 3-5 млрд. доларів США щорічно, а середньостатистична норма 
прибутку рейдерів складає сотні відсотків. Про масштаби рейдерства в 
Україні свідчить той факт, що об'єктами рейдерських атак виступають великі 
компанії, де власником контрольного пакета акцій є держава. В останні роки 
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з подібними проблемами зіткнулися такі підприємства як АСК 
«Укррічфлот», Херсонський морський порт, «ДонНІІчермет», завод з 
виробництва інсуліну «Індар», такий гігант української промисловості, як 
ВАТ «НВП» Сатурн (один з розробників комплексів дальньої радіотехнічної 
розвідки «Кольчуга») і багато інших.  

Виходячи з сутності та особливостей функціонування рейдерства, а 
також наведених особливостей даного явища, можемо виділити такі його 
негативні риси:  

• завдання суттєвих збитків системі господарювання країни в цілому;  
• зниження рівня конкурентоспроможності підприємств; 
• зниження загального рівня інвестиційного клімату в державі тощо. 
Таким чином, слід зробити висновок, що рейдерство здійснює значний 

негативний вплив на функціонування економіки України і застосовується не 
лише як форма реструктуризації підприємств (недружні злиття і 
поглинання), а і як спосіб одержання контролю над господарюючим 
суб’єктом проти волі його власника із застосування протиправних методів. 
Дане явище набуло значного масштабу в межах всієї країни, що проявляється 
в створенні загрози для інвестиційного клімату, національної економіки в 
цілому, зниження її конкурентоспроможності, створення перепон 
функціонування інституту приватної власності, свободи підприємницької 
діяльності, недоторканості особи, її честі, гідності та ділової репутації та ін. 
Цим самим створюються об’єктивні загрози національній безпеці та цілому 
переліку національних інтересів України у внутрішньополітичній, соціально-
економічній та інформаційній сферах. Оскільки рейдерство створює цілий 
комплекс загроз для конкурентоспроможності України, то протидія цьому 
явищу на національному рівні повинна вестися за декількома напрямами – 
шляхом вдосконалення спеціального законодавства, скоординованої 
діяльності державних органів, а також здійснення самими підприємствами 
заходів щодо підвищення рівня економічної безпеки. 

Т.И. Берневек  
 

Основные объекты и задачи маркетинга в проектной деятельности 
  

Любой проект предполагает наличие маркетинга как неотъемлемой 
составляющей: анализ рыночной ситуации, решение вопроса о ценовой 
политике, продвижение  продукта  проекта и т.п. Основные задачи 
маркетинга проекта должны учитывать специфику «объекта» маркетинга, 
который, в свою очередь, является продуктом проекта. 

Как известно, декомпозиция деятельности предприятия предполагает 
рассмотрение трех ее направлений – операционной (производственной), 
финансовой и проектной. Каждое из указанных направлений формирует 
соответствующий  комплекс задач маркетинговой деятельности. Проектная 
деятельность направлена на реализацию определенных изменений в 
операционной деятельности. Отметим, что операционная (производственная) 
деятельность может рассматриваться локально – в тех случаях, когда 
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предприятие специализируется на конкретном виде товаров, и 
интегрировано, - если объектом предпринимательской деятельности является  
бизнес-портфель – совокупность различных производственных  направлений 
компании.  

Естественно, что специфика маркетинга проекта будет 
обуславливаться тем, что является продуктом проекта с точки зрения бизнес-
уровня: новая компания, новый товар и т.д. Поэтому для исследования 
вопросов, связанных с маркетингом проектов, важно определить уровень 
охвата проекта и рассмотрения маркетинга.    

Итак, основные виды продуктов проекта с точки зрения бизнес-
уровня: товар; сочетание «товар-новый сегмент рынка»; товарная группа; 
стратегическая бизнес-единица; компания.  

С учетом такой многоуровневости продукта проекта с точки зрения 
маркетинга, в рамках управления проектами возникает синтез классического 
понятия проектного менеджмента  - «жизненный цикл» - и классических 
понятий маркетинга и стратегического менеджмента - «жизненный цикл 
товара», «жизненный цикл бизнеса» («жизненный цикл организации»).  

Отметим важную особенность жизненного цикла проекта – в отличие 
от жизненных циклов товаров и бизнесов – его продолжительность является, 
чаще всего, жестко заданной, и собственно, каждое продление срока жизни 
товара или предприятия является проектом (программой). То есть, в 
идеальной ситуации, жизненный цикл бизнеса является 
последовательностью жизненных циклов товаров, которые, в свою очередь, 
представляют собой также последовательность проектов. Отдельному 
жизненному циклу товара могут соответствовать несколько проектов: 
например, первый проект связан с разработкой и внедрением на рынок 
нового товара, другой проект – с модификацией товара (с целью продления 
жизненного цикла товара). 

Возможные варианты соотношений «жизненный цикл товара» - 
«жизненный цикл проекта»: 

• первый вариант предполагает, что проект непосредственно связан с 
новым товаром  - их жизненные циклы совпадают; 

• согласно второму варианту, жизненный цикл проекта меньше, чем 
жизненный цикл товара (например, проект связан с продлением 
жизненного цикла товара (модификацией)); 

• по третьему варианту жизненный цикл товара является лишь 
частью жизненного цикла проекта (например, проект связан с 
выведением рынок целой товарной группы, стратегической бизнес-
единицы, компании). 

Итак, маркетинг товара – классический маркетинг – является 
составной частью маркетинга проекта, именно поэтому важно определиться 
с тем как соотносится «товар» с «продуктом проекта», а жизненный цикл 
товара с жизненным циклом проекта.  

Если имеет место первый вариант,  то маркетинг проекта сводится, по 
сути, к маркетингу в классическом понимании. Для второго варианта  также 
продление жизненного цикла товара укладывается в рамки классического 
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маркетинга товара в той его части, которая связана с управлением 
жизненным циклом товара. И, наконец, для третьего варианта товар является 
лишь часть продукта проекта, а, следовательно, маркетинг проекта гораздо 
шире, чем маркетинг товара и его содержание будет определяться продуктом 
проекта. 

Отметим, что данные рассуждения лежат в плоскости «продукт 
проекта - товар» и не учитывают такую составляющую проектной 
методологии как области знаний управления проектами.   

Так, управление сроками, стоимостью и рисками – вопросы, которые 
непосредственно связаны с маркетинговой деятельностью (например, с 
проведением маркетинговых исследований), но находятся не в компетенции 
классического маркетинга. Следовательно, даже для простейшего варианта 
соотношения товар-проект имеют место специфические задачи маркетинга 
проекта. 

Подводя своеобразный итог, можно делать вывод о том, что маркетинг 
проекта с точки зрения задач, шире, чем маркетинг товара, товарной группы, 
стратегической бизнес-единицы, компании. Итак, под задачами маркетинга 
проектов будем понимать только специфические задачи, которые не 
присущи традиционной маркетинговой деятельности. 

О.В. Бірюков 
 

Вимоги до управління інноваціями в управлінні проектами 
	  

В сучасних умовах побудови постіндустріального суспільства 
методологія управління проектами є дієвим інструментом впровадження 
інновацій. Останніми десятиліттями все частіше автори багатьох публікацій 
використовують поняття «інноваційний проект», як окремий вид проектів (за 
ознакою характеру діяльності). Але в роботі автором доведено, що така 
класифікація була можлива в той період, коли цивілізація перебувала на 
індустріальній стадії свого розвитку. В епоху економіки знань кожен проект 
повинен впроваджувати певну інновацію, отже, за своєю суттю є 
інноваційним.  

Дослідження проведенні інститутом управління проектами PMI за 
напрямком «тенденції в проектному управлінні -2012» дозволили визначити 
декілька головних факторів, що впливають на успішність реалізації проектів 
– активні спонсори проекту, кваліфіковані менеджери проекту, використання 
процесів управління ризиками. Виділені також десять основних причин 
провалів проектів серед яких три стосуються безпосередньо питань 
пов’язаних з управлінням «м’яким компонентом», а саме - неефективності 
роботи менеджерів проектів та командної роботи в аспекті недостатніх 
комунікацій, погано визначених ролей і обов’язків. Порівняння отриманих 
результатів з результатами та статистичними даними по проектам які були 
реалізовані у 1995-1998 роках в сфері ІТ- технологій (Chaos Report, OASIG 
Study, KPMG Canada Survey, Bull Survey) свідчить про зміщення акцентів від 
питань належного використання відомих інструментів та методів управління 
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до питань організаційного характеру (формування цілей та задач, 
адміністративної підтримки, управління зацікавленими сторонами, 
делегування повноважень), питань пов’язаних з людськими ресурсами 
проекту (доступність, кваліфікація, компетентність). 
Таким чином можна зробити висновок, що успішність реалізації проектів 
залежить від багатьох факторів серед яких важливу роль в умовах побудови 
постіндустріального суспільства відіграє кваліфікація та компетентність 
команди і керівника проекту. Управління інноваціями в проектах потребує 
відповідних знань, умінь проектних менеджерів. Не врахування цього 
аспекту призводить до провалу проекту, або до значного зменшення 
ефективності від створення цінності при використанні унікальних 
властивостей отриманого продукту проекту. Тому завдання пов’язані з 
дослідженням існуючих систем сертифікацій, професійних стандартів з 
позиції виявлення вимог до компетентності проектних менеджерів в аспекті 
управління інноваціями є досить актуальними.  

Аналіз діючих стандартів і систем оцінки професійних компетенцій 
проектних менеджерів показав, що питання управління інноваціями в 
проектах розглядається з декількох позицій. Так в PRINCE2 це питання не 
розглядається взагалі, але в стандарті детально викладені процеси та 
компоненти ініціалізації проекту, стратегічного управління, управління 
змінами та інших, які є основою для успішного впровадження інновацій. В 
PMBOK та GAPPS:2006 акцент зроблено на впровадженні кращої 
(інноваційної) практики в процесах і процедурах управління проектом та 
продуктом проекту. В керівництві з проходження сертифікації за вимогами 
NCB SOVNET v.3.0 використовується поняття «ступень інноваційності 
проекту» як одного з критеріїв оцінки його складності. Наприклад, в 
GAPPS:2006 з цією ж метою використовується більш широке поняття 
«контекст проекту». Найбільш детально сформульовані вимоги до знань і 
умінь з управління інноваційним процесом, організації та впровадження 
інновацій у проектах в NCB UA v. 3.1 та Р2М. Враховуючи тенденції, які 
спостерігаються в практиці управління проектами і досліджуються з 
наукової точки зору [5-7], можна спрогнозувати, що в наступних версіях 
стандартів з оцінки професійної компетентності проектних менеджерів 
питанням пов’язаним з управлінням інноваціями в проектах буде надано 
більше уваги. Одним із факторів який буде стимулювати цей процес є 
гармонізація існуючих та розробка нових стандартів в сфері інноваційного 
менеджменту, управління проектами (BS 7000-1:2008, CEN/TC 389/WG, ISO 
21500:2012), управління знаннями (CWA 14924-1:2005, PAS 2001:2001, AS 
5037-2005), рисками (ISO 31000:2009) [8, 9]. Саме в напрямку аналізу цих 
документів планується продовжувати подальші дослідження.  

М.О. Бокарева, А.В. Шахов 
 

Энтропийная модель управления рисками в проектах ремонта 
технических систем 
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С целью повышения эффективности функционирования сложных 
технических систем в последние годы активно используется комплексный 
подход к оптимизации полного жизненного цикла системы от 
проектирования до ее утилизации. При этом на этапе ремонта системы с 
успехом применяется методология проектно-ориентированного управления . 
В тоже время анализ выполнения проектов в судоремонте показал, что 
успешно реализуется только 10 % проектов (полностью выдерживаются 
контрактные сроки и бюджет проекта). Еще 35 % от общего числа 
контрактов, несмотря на нарушение существенных условий договоров, 
признаны приемлемыми обеими сторонами (судовладельцем и ремонтным 
предприятием). Оставшиеся 55 % проектов следует считать провальными. 
Такой большой процент неудач объясняется особенностью ремонтных 
проектов, которая заключается в значительной неопределенности  объемов 
работ на стадии планирования, что не позволяет с  необходимой точностью 
определить сроки и стоимость ремонта. 

Решение данной проблемы следует искать в разработке новых 
механизмов управления рисками ремонтных проектов.  В данной работе 
предложен оригинальный метод количественной и качественной оценки 
рисков на основе использования энтропийной модели. Энтропия является 
фундаментальным свойством любых систем с неоднозначным, или 
вероятностным, поведением. Величина энтропии как количественной меры 
неопределенности, непредсказуемости, беспорядка, хаоса, 
дезорганизованности вероятностных систем является всеобщей. Ученые в 
XX в. показали, что мы живем в мире макронеустойчивости и поэтому 
приняли энтропию  в качестве универсального параметра − количественной 
меры неопределенности, или неупорядоченности. 
Метод количественного определения энтропии достаточно полно разработан 
в теории информации. Пусть случайная величина х может принимать n 
различных значений с вероятностями р(i), i = 1, 2, …, n. Тогда энтропия 
события х определяется выражением: 

[ ].)(ln)()(
1

∑
=

⋅−=
n

i
ipipхН  

 Данное выражение определяет основные математические свойства 
энтропии: 
- неотрицательность – ххН ∀≥ 0)( ; 

- ограниченность - nхН ln)( ≤ ; 
- аддитивность - )()()( yHxHyхН +=⋅ . 
Кроме того, по аналогии с Марковской моделью первого порядка для 
взаимозависимых событий можно использовать понятия условной  и 
взаимной энтропии. 
Для каждой из операций ремонта можно рассчитать ее энтропию как 
функцию от вероятностей наступления следующих событий: 
- времени окончания всех предшествующих операций – Р1; 
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- наличия необходимых материальных ресурсов и запасных частей к моменту 
начала работы - Р2; 
- готовность к работе специалистов необходимой квалификации - Р3 и 
потребного технологического оборудования Р4; 
-  вероятность поддержания скорости выполнения операции - Р5. 
Тогда энтропия j-ой операции составит: 
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Энтропия всего проекта составит сумму энтропий работ проекта: 
∑=
j

jHН )( .  

По мере реализации проекта и свершения отдельных событий энтропия 
проекта будет снижаться. Тем самым будет повышаться вероятность 
выполнения контрактных обязательств. Анализ выполнения ремонтных 
проектов показал, что снижение энтропии  с течением времени происходит 
скачкообразно по мере свершения наиболее неопределенных событий.  

Точки графика, соответствующие скачкообразному изменению 
энтропии следует считать вехами проекта. Именно  эти точки следует 
считать контрольными для корректировки либо существенных условий 
проекта, либо способов его реализации (изменение технологии ремонта, 
используемого оборудования, ремонтных материалов, состава команды 
проекта).  Еще одним методом управления рисками ремонтных проектов 
является увеличение объемов  работ нулевого этапа, которые могут 
выполняться до подписания контракта на выполнение ремонтных работ. К 
таким работам следует отнести поиск поставщиков ремонтных материалов, 
проектирование средств технологической оснастки, выполнение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту основных фондов и др. Это 
увеличит вероятности своевременного наступления отдельных событий 
проекта, что уменьшит величину общей энтропии на момент подписания 
договора. 

В.В. Бондаренко  
 

Оцінення показників програм реінжинірингу систем пожежогасіння 
сільських поселень 

 
Управління програми реінжинірингу систем пожежогасіння сільських 

поселень базується на результатах прогнозування (оцінення) їх 
функціональних показників. Чинні методи визначення цих показників не 
можна вважати обґрунтованими оскільки вони характеризуються  багатьма 
недоречностями, зокрема, некоректно враховують зону виїздів пожежних 
формувань. А тому існує науково-практична проблема обґрунтування 
адекватних моделей фукціонування відповідних систем і на цій основі 
об’єктивне оцінення показників їх ефективності. 
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Система пожежогасіння сільських поселень репрезентується множиною 
пожежних пунктів (частин), що територіально розосереджені у межах 
держави. Кожен з них має певну територіальну зону дії, яка включає 
множину сільських поселень, що належать до неї. За виникнення пожежі у 
тому чи іншому поселенні її гасіння має виконуватися пожежним пунктом, 
до зони дії якого це поселення належить. Зон дії пожежних пунктів 
здебільшого визначаються за адміністративно територіальним принципом. 
Водночас, території адміністративних районів є нерівномірними як за 
площею і кількістю поселень, так і конфігурацією та мережею доріг. Це є 
основною причиною значної нерівномірності рівня пожежної безпеки 
окремих сільських поселень та будівль, що в них знаходяться. Знизити цю 
нерівномірність можна шляхом реалізації проектів реінжинірингу систем 
пожежогасіння. Визначення пріоритетності цих проектів має базуватися на 
результатах оцінення рівня пожежної безпеки, який зумовлюється 
функціонуванням пожежних частин. 

До показників функціонування систем пожежогасіння належать: 1) 
матеріальні збитки від пожеж (Вс); 2) кількість людей загиблих на пожежах 
(Nз). Ці показники є узагальненими. Вони оцінюються як стосовно окремих 
(елементарних) територіальних зон дії пожежних частин, так і 
адміністративних областей та держави загалом. 

Означені узагальнені показники функціонування автономних (окремих) 
елементарних систем пожежогасіння є функцією таких аргументів: 

 (В, Nз) ← (λn, 2t , оМ ), (1) 
де  λn річне число сільських пожеж в елементарній системі, од.; 2t  - середня 
тривалість горіння об’єктів гасіння, хв.; oM  - середня матеріальна цінність 
об’єктів горіння, грн. 

Проаналізуємо причини цих аргументів. Річне число пожеж (λn) 
зумовлюється такими основними причинами – числом потенційних об’єктів 
горіння (будівель) сільських поселень) (Nδ), кількістю населення, що 
проживає на заданій території (Nн), а також рівнем дотримання сільськими 
жителями правил пожежної безпеки (Rnn): 

 λn = f (Nδ, Nн, Rnn). (2) 
Середня тривалість горіння пожежі складається із таких елементів: 

 гардзoг tttttt ++++= , (3) 
де  ot  - час від моменту загоряння об’єктів до отримання пожежними 
частинами повідомлення про пожежу, хв.; зt  - тривалість підготовки 
пожежного формування до виїзду, хв.; дt  - тривалість перебування 
пожежних формувань у дорозі, хв.; pt  - тривалість розгортання пожежно-
рятувальних формувань, хв.; гаt  - тривалість гасіння, хв. 

Час ot  отримання пожежною частиною інформації про виникнення 
пожежі залежить від багатьох чинників. Він є малокерованим і зумовлюється 
станом зв’язку. Час зt  підготовки пожежно-рятуваних формувань до виїзду  
на пожежу залежить від підготовленості пожежників-рятувальників. Час дt  
перебування пожежно-рятувальних формувань у дорозі є функцією таких 
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аргументів – середньої віддалі nгL  між пожежною частиною і об’єктами 
горіння та середньої швидкості nV  руху пожежно-рятувальних формувань на 
пожежу: 

 tд = f(Lnг, nV ).  
Швидкість Vn руху пожежно-рятувальних формувань на пожежу у свою 

чергу зумовлюється технічно-швидкісними характеристиками (Тшr) 
пожежних автомобілів, а також характеристиками (Де) доріг, що сполучають 
пожежні частини з об’єктами горіння: 

 nV  ← (Тшr, Де).  
Тривалість рt  розгортання пожежних формувань залежить від 

зовнішніх просторових параметрів (Зп) об’єктів горіння, а також злагодженої 
взаємодії пожежників-рятувальників (Ро). 

 pt  ← (Зn, Po).  
Тривалість гоt  гасіння пожеж залежить від характеристик Пγ об’єкта 

горіння, параметрів (Sγ) пожежі на момент початку гасіння, технічно-
функціональних (Tфr) характеристик r-х пожежних автомобілів, а також їх 
кількості (Nr): 

 гаt  ← (Пγ, Sγ, Tфr, Nr).  
Параметри Sγ пожежі γ-о об’єкта на момент початку гасіння залежить 

від його характеристик Пγ та тривалості tгп горіння до моменту початку 
гасіння: 

 Sγ ← (Пγ, tгп).  
Водночас час tгп горіння об’єкта від моменту його загоряння до моменту 

початку гасіння складається із таких елементів: 
 tгп = to + tз + t8 + tp.  

Іншими словами, цей час (тривалість) залежить як від своєчасності 
повідомлення, так і оперативності прибуття та розгортання пожежно-
рятувальних формувань. Своєчасність повідомлення ( ot ), як і події 
виникнення пожеж, не залежать від функціонування системи пожежогасіння. 
Вони є зовнішніми чинниками, що зумовлюють потребу її функціонування, а 
тому оцінюючи річне число своєчасно погашених пожеж, час to до уваги не 
береться. 

Означені показники функціонування елементарних систем 
пожежогасіння сільських поселень та з’ясовані причинно-наслідкові зв’язки 
між ними є основою для прогнозування ефективності програм їх 
реінжинірингу. 

А.Ю. Борзенко-Мірошніченко  
 

Базис дослідження проектно-орієнтованого управління регіональним 
освітнім простором 

	  
Потребу у необхідності здійснення модернізації мережі навчальних 

закладів різних типів, реорганізації і їх кооперації з метою більш 
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ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та 
управлінських ресурсів для забезпечення доступності та якості освіти 
офіційно проголошено у національній стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012-2021 роки. 

Таке рішення прийняте через ряд практичних проблем, які 
характеризують актуальний стан освітнього простору в Україні, головною з 
яких є ускладнення демографічної ситуації. Остання насьогодні, насамперед 
торкнулася системи вищої освіти. При цьому демографічна проблема 
підсилюється недостатньою зорієнтованістю вищої освіти на потреби ринку 
праці та сучасних економічних викликів з урахуванням регіональних 
особливостей. Перелічені проблеми призвели до існування конкуренції між 
регіональними освітніми просторами. 

Однією з перспективних моделей є кластерний механізм управління 
регіональним освітнім простором. 

Об’єктом управління виступає регіональний освітній простір. Термін 
«освітній простір» визначає предметну галузь, до якої доцільно 
застосовувати проектно-орієнтоване управління. 

Компонентно-структурний аналіз поняття «освітній простір»  свідчить 
про існування ряду розрізняльних особливостей, серед яких динамічність, 
оскільки простір формує та відображає елементи складної системи 
соціальних зв’язків закладу освіти, тобто характеризує результат 
конструктивної діяльності у часі. 

Застосування системно-цілісного методу графічного представлення 
результатів досліджень у предметній області управління освітніми проектами  
підтвердив достатню наявність методів та інструментів за всіма галузями 
знань управління освітніми проектами тільки для вищого навчального 
закладу. Проте використання існуючих методів і моделей не можливо в 
повному обсязі для вирішення проблеми управління регіональним освітнім 
простором. Крім того на регіональному рівні зафіксовані факти, які не мають 
пояснення в рамках існуючих теоретично-методологічних підходів в 
управлінні проектами і програмами. 

Отже, науковою проблемою сьогодення постає відсутність науково 
обґрунтованих методологічних основ реалізації проектно-орієнтованого 
управління регіональним освітнім простором як цілісністю. Мета 
дослідження визначається як розробка концептуальних положень, методів і 
моделей з основ методології проектно-орієнтованого управління 
регіональним освітнім простором під час його формування та розвитку. 
Виділені два етапи життєвого шляху регіонального освітнього простору 
потребують вирішення двох управлінських завдань. 

Аксіоматика дослідження визначається такими положеннями: 
1. Регіональний освітній простір є простором в який забезпечує 

самореалізацію кожного мешканця цього регіону як особистості на протязі 
життя. 

2. Діяльність суб’єктів регіонального освітнього простору визначається 
особливостями та потребами окремого регіону як метрики державного і 
міжнародного освітніх просторів. 
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3. Особливості та потреби окремого регіону визначаються стратегією 
його розвитку як метрики стратегій розвитку держави, світової спільноти. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що реалізація концепції 
багатометричної кластеризації регіонального освітнього простору 
забезпечить досягнення стратегічних цілей розвитку регіону та 
самореалізацію кожного мешканця цього регіону як особистості на протязі 
життя. 

Управління проектом створення багатометричного регіонального 
освітнього кластеру потребує акцентування уваги на розробці в першу чергу 
методологічних основ реалізації фази ініціалізації, а управління проектом 
розвитку регіонального освітнього кластеру – методологічних основ 
управління інтеграцією. 

Д.Н. Бочаров  
 

Деятельность Клуба проектных менеджеров г.Алматы. Клуб как 
инновационный инструмент неформального, профессионального 

обучения менеджеров 
 

Многие солидные компании, достигшие определенного уровня 
развития, задумываются о мотивации и развитии своего персонала. 
Передовые компании имеют собственные мотивационные программы. 
Стабильная выдача заработной платы, отчисление всех положенных налогов 
и пенсионных накоплений, достойный социальный пакет, премии и бонусы, 
обучение за счет компании. Но даже все эти меры не всегда позволяют 
удержать квалифицированных специалистов. 

В чем причина? Давайте попытаемся разобраться и подыскать варианты 
ее решения. 

Для начала давайте определимся, что такое мотивация и для чего она 
нужна. 

Мотивация сотрудника - это создание у него заинтересованности в 
результатах и качестве труда. Из определения очевидно, что мотивация 
сотрудника или члена проектной команды одна из главных задач 
руководителя любого уровня. 

В основе любой мотивации лежат потребности человека. 
По данному вопросу существует уже достаточно много специальной 

литературы, рассмотрим только несколько более известных трактовок. 
1. Иерархия потребностей Маслоу: 
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2. Факторы Герцберга 

 
3. Внутренняя мотивация членов команды Теория Дугласа 

МакГрегора: 
• Теория Y (эти люди обладают внутренней мотивацией, им 

свойственна приверженность выполняемой работе, готовы брать на себя 
дополнительную ответственность, получают удовольствие от выполняемой 
работы); 

• Теория X (эти люди не любят работать, имеют малые амбиции, 
нуждаются в том, чтобы их постоянно подгоняли, имеют негативный общий 
настрой, избегают ответственности). 

Эти три основные теории наглядно отображают уровни мотивации 
сотрудников. 

Каждая прогрессивная организация должна задумываться о разработке 
программы мотивации своего персонала. 

Труднее всего обстоит дело с мотивацией проектных менеджеров, 
потому что к сотрудникам данной категории предъявляют повышенные 
квалификационные требования по компетенциям, знаниям и опыту. 
Специалисты, которые по определению должны отвечать за управление 
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проектами, не могут относиться к поколению людей X по теории Дугласа 
МакГрегора. Чем выше положение специалиста в организационной 
иерархии, тем выше его потребности по пирамиде Маслоу. Для мотивации 
таких сотрудников уже не хватает поддерживающих факторов по теории 
Герцберга. 

Крупный и средний бизнес в Казахстане развивается семимильными 
шагами. Вводятся новые технологии, как в производстве, так и в управлении. 
Как следствие возрастает потребность и в квалифицированных 
управленческих кадрах. 

Для мотивации проектных менеджеров компании вынуждены 
предоставлять возможность роста и продвижения, обеспечивать им 
определенный статус и возможность самореализации. 

На помощь приходят различные системы повышения квалификации, 
обучения и сертификационные программы. Привлечение проектных 
менеджеров к профессиональному обучению за счет компании позволяет 
повысить их общую компетенцию и лояльность к своей организации, а также 
качество выполняемых работ и проектов. Не секрет, что для обучения 
зачастую заключается договор, по положениям которого сотрудник должен 
отработать определенный срок в компании, оплатившей его обучение, либо 
выплатить часть затраченной суммы при досрочном увольнении. 

Это хороший удерживающий фактор для работодателя, но зачастую он 
становиться демотивирующим для самого менеджера. 

Менеджеры прошедшие определенное обучение или сертификацию, 
повышают свою самооценку. Имея на руках сертификат, (упаси Бог! 
Международного образца) они доказывают, в первую очередь себе, но и 
окружающим тоже, свою профессиональную состоятельность! Признание 
его персональных знаний и проектного опыта профессиональным 
сообществом, валидация по международным стандартам. 

Менеджер понимает чего он стоит, но дилемма в том – готов ли 
работодатель платить больше или дополнительно мотивировать данного 
специалиста! 

Возможно возникновение конфликта интересов. Реальность сегодня 
такова, что вакансий на рынке проектного менеджмента намного больше, 
чем кандидатов, которых могут предложить даже рекрутинговые агентства. 
Еще, каких- то десть лет назад, стаяла очередь из желающих попасть на 
работу в хорошую компанию. Сегодня, увы, наоборот. Компании борются за 
возможность, привлечь к себе на работу достойного соискателя. 

Поэтому если сертифицированные менеджеры не видят перспективы 
профессионального и карьерного роста в родной организации, они зачастую 
уходят. 

Чтобы избежать данной неприятной ситуации работодатель должен 
иметь стратегию развития компании и, как составные части ее, планы 
развития на каждого сотрудника персонально. 

Компания, имеющая четко сформулированную стратегию развития, 
может оценить состояние - как есть на данный момент и затем наглядно 
отслеживать динамику развития при движении к намеченным 
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стратегическим целям. Аналогично, каждый сотрудник будет чувствовать 
свою причастность к развитию организации, и оценивать свой вклад в 
динамику роста компании. 

Тезисы, которые могут послужить основой создания стратеги 
организации: 

1. На сегодняшний день вопрос, способна ли компания изменяться, 
равнозначен вопросу, способна ли она выжить! 

2. Компания должна найти способы разрешать конфликты и сохранить 
готовность к любым изменениям, которые ей потребуются. 

3. Учиться – это не значит получить что-то. Это, значит, стать чем-то. 
Мы не собираем новые знания – мы становимся новыми людьми. 

Волны мировых экономических кризисов подтвердили актуальность и 
злободневность данных тезисов. 

Эти же тезисы послужили идейным фундаментом для создания 
инновационного инструмента неформального, профессионального обучения 
менеджеров в нашем городе стал Клуб проектных менеджеров города 
Алматы. 

Клуб проектных менеджеров города Алматы был задуман как площадка 
для повышения уровня профессиональной подготовки специалистов, 
ведущих проекты и, как следствие, повышения качества оказываемых ими 
услуг по управлению проектной деятельностью организаций. 

 
В.М. Боярчук, П.В. Шолудько  

 
Особливості планування проектів хімічного захисту рослин 

обприскуванням 
 

Планування проектів хімічного захисту рослин обприскуванням (ХЗР) 
виконується на підставі реалізації низки процесів, які скеровані на 
забезпечення мінімізації витрат ресурсів та коштів у цих проектах: 

В[Рopt]= ВB + ВП + ВS → min,  
 (1) 

де Рopt  – оптимальна  структура  системи  «проект  ХЗР»; ВB – втрати врожаю 
у СГП від  несвоєчасності  виконання  робіт щодо ХЗР, грн; ВП – витрати ПТС 
на ресурси для  виконання робіт із ХЗР, грн; ВS – витрати на виконання робіт у 
системі «проект ХЗР». 

Ефективне планування проектів ХЗР ґрунтується на системно-
подієвому підході, який полягає у системному розгляді окремих подій та 
робіт. Виконана класифікація подій і робіт у цих проектах є основою 
визначення їх змісту та побудови ієрархічної структури робіт. Усі події у 
проектах ХЗР можна розділити за п’ятьма класифікаційними ознаками: 1) за 
ступенем керованості – керовані, некеровані та частково керовані; 2) за 
належністю до складових проектного середовища – агрометеорологічні, 
предметні, технологічні, технічні, ресурсні та інформаційні; 3) за належністю 
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до проекту – зовнішні та внутрішні;  4) за генезисом – базові та похідні; 5) за 
черговістю настання – перша, друга, …, п-а. Роботи у проектах ХЗР можна 
класифікувати за такими класифікаційними ознаками: 1) за належністю до 
проекту (внутрішні та зовнішні); 2) за значенням у виробничому процесі 
(основні та допоміжні); 3) за впливом на предмет праці (автоматизовані, 
машинні, машинно-ручні та ручні); 4) за залежністю одна від одної (залежні та 
незалежні); 5) за черговістю виконання (перша, друга, …, п-а). На підставі 
виконаної класифікації робіт у проектах ХЗР обґрунтовано графік їх 
передування, який є основою вибору варіантів поєднання робіт у цих проектах 
та одним із важливих етапів формування ефективної їх ієрархічної структури. 
Варіанти поєднання робіт обґрунтовуються виходячи з умови їх сумісності та 
функціональних характеристик технічного забезпечення. Наприклад, 
багатофункціональним обприскувачем ОПШ–800 з набором змінних робочих 
органів можна виконувати такі роботи: 

( )( )1 2 3 4 5 6 7
бN N ,N ,N ,N ,N ,N ,N ,∈    

 (2) 
де 1N  – внесення гербіцидів; 2N  – загортання  гербіцидів у ґрунт; 3N  – 
розподілення інсектицидів на поверхні рослин; 4N  – нанесення  фунгіцидів; 

5N
 – стрічкове обприскування; 6N  – рядкове обприскування; 7N  – суцільне 

обприскування. 
Вузькоспеціалізовані обприскувачі (наприклад, ОПШ-2000) можуть 

виконувати роботи: 
( )( )1 3 4 7

вN N ,N ,N ,N .∈     
 (3) 

У межах проекту ХЗР окремі роботи можуть бути перенесені з однієї 
їх складової в іншу. Наприклад, заправка обприскувача може бути віднесена 
до технологічної складової, якщо передбачено засоби самозаправки 
обприскувачів. Аналогічно приготування робочої суміші за певних умов 
можна реалізувати у технологічній складовій, використавши її внутрішню 
споріднену роботу – підтримання концентрації робочої суміші. Тоді 
технологічна складова проекту ХЗР для системи зразка (3) може бути 
реалізована за логічною схемою 

( )( ) ( )1 3 4 7
вN N ,N ,N N f M ,I .Λʹ′ ∈   

 (4) 
З наведених прикладів можна сформувати множину альтернативних 

варіантів ієрархічної структури робіт у проектах ХЗР, яка описується 
виразом 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 7 1 3 4 7N N ,N ,N ,N ,N ,N ,N N ,N ,N ,N N ,N ,N N M ,I ,Λ Λ Λ∈ ∈ ∈ ∈
 (5) 

де Λ  – знак диз’юнкції (логіка «або»); M – навантаження робочої суміші у 
машини для її внесення; I – приготування робочої суміші. 

Перевагами такого підходу до обґрунтування ієрархічної структури 
робіт у проектах ХЗР є можливість забезпечити необхідну і достатню 
гнучкість її на підставі багатоваріантного вибору технічного забезпечення і 
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технологічних схем їх взаємодії для заданих характеристик проектного 
середовища. 

Запропонований алгоритм планування змісту та часу виконання робіт 
у проектах ХЗР (рис.) передбачає реалізацію семи груп процесів на трьох 
ієрархічних рівнях – стратегічному, тактичному та оперативному.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Алгоритм планування змісту та часу виконання робіт у проектах ХЗР 

Обґрунтовано, що базу даних для планування змісту та часу виконання 
робіт у проектах ХЗР слід формувати з п’яти джерел (агрометеостанцій, станцій 
захисту рослин, мережі Internet, СГП та ПТС), а база знань потребує 
обґрунтування моделей характеристик проектного середовища та розроблення 
трьох імітаційних моделей.        

А.И. Брашовецкая  
 

Методические основы комплексной оценки интенсификации и 
эффективности ресурсов на этапе формирования ресурсного 

обеспечения проекта 
	  

Теоретический анализ проблем интенсификации требует решения 
конкретных проблем проектного анализа ресурсного обеспечения: учета и 
оценки интенсивности, количественных методов определения влияния 

Планування	  робіт	  із	  ХЗР	  

Розподіл	  робіт	  між	  СГП	  та	  ПТС	  	  

Побудова	  WBS,	  	  

які	  виконуватимуться	  у	  СГП	  

Побудова	  WBS,	  	  

які	  виконуватимуться	  у	  ПТС	  

Обґрунтування	  послідовності	  та	  
тривалості	  виконання	  робіт	  	  

Чи  
відповідає обсяг робіт  наявним 

ресурсам у СГП та ПТС 

Складання	  оперативного	  календарного	  
плану	  виконання	  робіт	  із	  ХЗР	  
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факторов интенсификации на процесс проекта, построения обобщающего 
(интегрального) показателя всесторонней интенсификации процесса проекта.  

Количественное соотношение экстенсивности и интенсивности 
развития выражается в показателях использования всех типов ресурсов.  

Показателями экстенсивности ресурсного обеспечения являются 
количественные показатели использования ресурсов: количество 
использованных денежных средств, численность рабочих всех уровней, 
занятых в проекте, величина израсходованных предметов труда и средств 
труда, объем основных фондов и полученной информации (оценка 
количества информации подразумевает ...)  

Показатели интенсивности ресурсного обеспечения — качественные 
показатели использования ресурсов, т.е. изменение вектора процесса проекта 
в направлении результата проекта. К таким показателям можно отнести: 
производительность труда рабочих на каждом пакете работ, оценка качества 
поступающей информации, полезность использования финансовых средств 
проекта.  

Процесс проекта в стоимостном выражении (а значит, с учетом 
качества) является результатом воздействия всех видов ресурсов. 
Повышение качества продукта проекта влияет на экономию ресурсов, более 
полное удовлетворение запросов инициатора проекта. Значит, показатели 
качества есть показатели интенсификации ресурса, получающие свое 
отражение, как на продукте проекта, так и в затратах ресурсов. 

Каждый синтетический показатель использования ресурсов, в свою 
очередь, складывается из действия более мелких факторов (факторов второго 
и следующих порядков). Например, производительность труда на каждом 
пакете работ зависит от экстенсивной его величины, т.е. от длительности 
пакета, интенсивной его величины, т.е. от нагрузки рабочего за рабочее 
время и производительной силы труда, определяемой организационно-
техническими и другими (природными и социальными) условиями проекта.  

Значит, каждый синтетический качественный показатель 
использования ресурсов лишь, в общем, отражает интенсивность этого 
использования. Для выявления интенсивности в «чистом виде» следует 
провести углубленный проектный анализ. Так, при анализе 
производительности труда лучшим показателем интенсивности процесса 
проекта будет окончание в срок пакета работ. С некоторой долей условности 
можно считать, что показатели производительности труда по фазам, отдача 
от внедрения ресурсов в процесс проекта, материалоемкости продукта 
проекта и полнота использования ресурсов в соответствии с замыслом 
проекта являются показателями интенсивного развития. 

Использование фондовых и финансовых ресурсов может носить как 
экстенсивный, так и интенсивный характер. Понятие всемерной и 
всесторонней интенсификации охватывает и характеризует использование не 
только живого, но и овеществленного труда, т. е. всей совокупности 
фондовых и финансовых ресурсов.  

Возможность обеспечить неуклонный движение процесса проекта и 
достаточно высокую эффективность ресурсов дают только переход к 
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преимущественно интенсивному типу ресурсного обеспечения. 
Соотношение интенсивности ресурсов анализируется по соотношению 
качественных и количественных показателей использования ресурсов. 

Особенностью интенсивного и экстенсивного использования ресурсов 
является их возможная взаимозаменяемость.  

Теоретически ясно, что в целом динамика технико-организационного 
уровня процесса проекта проявляется в показателях интенсификации 
использования фондовых и финансовых ресурсов. Значит, 
совершенствование управления всеми факторами интенсификации должно 
отражаться в динамике производительности труда, ресурсоотдачи, полнота 
внедрения ресурса в процесс проекта (отражающей количество внедренного 
ресурса и усвоенного ресурса в процесс проекта) и величина возврата 
неиспользованных ресурсов. По динамике этих показателей можно 
характеризовать эффективность мониторинга ресурсного обеспечения 
проекта. 

Н. М. Вагабзаде 
 

Управления портфелем проектов в коммерческих банках 
 

Анализ банковской деятельности – комплексное изучение 
показателей деятельности банка с целью выявления финансовой 
устойчивости, надежности, оценки его деловой активности и эффективности 
управления, степени защищенности от кредитных и других рисков.  

В зависимости от целей анализа и применяемых инструментов 
различают количественный и качественный анализ. Количественный анализ 
регулирует величину и темпы изменений в структуре баланса банка, других 
объектов анализа, исследует отдельные факторы, вызвавшие эти изменения. 

Количественный анализ основан на изучении  абсолютных и 
относительных показателей, анализе трендов показателей, сравнительном 
анализе показателей. 

Качественный анализ основан на использовании сложных, часто 
агрегированных показателей, выявлении и оценке тенденций, использовании 
приемов факторного анализа. 

В зависимости от субъектов анализ можно разделить на внешний и 
внутренний. Внешний анализ предполагает изучение состояния контрагента 
на межбанковском рынке, финансового состояния клиентов банка на 
основании доступной информации: бухгалтерской и финансовой 
периодической отчетности, публикуемой отчетности, данных официальной 
статистики.  

Внутренний анализ предполагает изучение состояния банка на 
основании данных не только синтетического, но и аналитического учета, 
использование данных внесистемного учета, возможность получения 
дополнительной информации и реальной оценки качества этой информации. 

Управление процессом. Процесс формирования и разработки плана 
не менее важен, чем сам план. Процесс планирования представляет собой 
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определение границ (лимитов) количественных и качественных параметров 
целей, стоящих перед банком и его подразделениями.  

Управление персоналом. Важнейшими ресурсами в банке при 
прочих равных условиях являются люди, поэтому, прежде чем рассматривать 
подробно вопросы функций управления денежными ресурсами, определим 
понятие управления персоналом в банке. 

Надо отметить, что кадровая политика ориентируется на концепцию 
развития банка. Основным документом, содержащим направления кадровой 
политики, обычно является концепция управления персоналом банка. 
Основными направлениями деятельности кадровой службы является:  

• планирование текущих и перспективных потребностей в персонале; 
• формирование  резерва на выдвижение; 
• оценка персонала; 
• разработка системы мотивации персонала; 
• управление развитием персонала. 

Экономическая и социальная эффективность политики в сфере 
экономики персонала банка взаимосвязаны, что объясняется следующими 
двумя причинами: 

• социальную эффективность в виде стимулов для сотрудников можно 
обеспечить только тогда, когда существование банка является 
надежным и он получает прибыль; 

• экономической эффективности можно добиться только в том случае, 
если сотрудники предоставят в распоряжение банка свою рабочую 
силу, что они обычно бывают готовы сделать, только начиная с 
определенного уровня обеспечения их экономических и социальных 
потребностей.  
Можно отметить, что дополняя друг друга, экономическая и 

социальная цели развития экономики персонала банка в то же самое время 
могут и конкурировать между собой. Поэтому необходимо определить 
соответствие между желаемыми степенями и достижениями. Достижение 
баланса интересов владельцев и сотрудников банка реально только тогда, 
когда заинтересованные стороны, одна из которых в большей мере стремится 
к достижению социальной, а другая –экономической цели, признают 
компромиссное решение приемлемым.  

Л. Витиня  

Роль руководителя и его необходымие компетенции в управлении 
многими мульти-функциональными проектами 

 
Основной задачей управления проектом являеться достижения всех 

целей проекта, придерживаясь традиционных ограничений проекта: объем, 
качество, сроки и бюджет. Руководитель проекта должен одинаково хорошо 
управлять всеми состовляющими проекта. Управление проектом включает в 
себя различные виды деятельности: сбор требований, планировка 
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деятельности по активитетам, управление рисками, оценка имеющихся 
ресурсов, организация работ, контроль по мониторингу проекта, оценка 
достигнутых результатов и устойчивости проекта, управление качеством и 
изменениями, сотрудничества с заинтересованными сторонами, управление 
персоналом и т.д..  

Учитывая тот факт, что проекты становятся более сложными, 
специализированными и более разнообразными, их количество и масштабы 
постоянно меняющемся, в них принимают участие постоянные и временные 
сотрудники, управление проектами становится все более сложным и 
запутанным. 

Основной проблемой является правильный выбор руководителя проекта 
и ему присущие компетенции. Руководитель проекта являеться не только 
ответственным лицом, который обеспечивает исполнение и контроль 
осуществления основных функцый проекта, а также являеться лидером 
команды - лицом с надлежащем специальным образованием, который своими 
действиями вдохновляет сотрудников, гарантирует результат  и 
предсказуемость и в нужное время вносит изменения. 

Кроме того, задачей профессионального руководителя является не 
только   выполнение работы в срок, в пределах бюджета с адекватным 
качеством, но и принятие всех возможных мер для достижения 
максимального конечного результата. И именно этих навыков для 
эффективности и оптимизации процессов у неквалифицированных 
руководителей проектов не хватает. В частности, эта проблема актуальна в 
проектах, в которых управление проектами даже не входит в план затратю. В 
результате управление таких проектов доверяеться работникам без 
специальных навыков и знаний в области управления проектами. 

Таким образом, все более важным фактором для успешного проведения 
проекта становиться образование и компетенции руководителя. 

Как наиболее важние следует отметить: 
- техническая компетенция - методологическая и профессионально - 

техническая компетенция в управлении проектами, которая включает в себя 
такие элементы, как успех управления проектами, организация проекта, 
выявление рисков и их предотвращение, обеспечение качества, 
планирование ресурсов и закупок приготовление контрактов, обеспечение 
комуникаци и т.д. 

- поведенческая компетенция - социальная и личная компетенция, 
которая включает в себя такие элементы, как ангажемент и мотивация, 
самоконтроль, открытость, креативность, эффективность, стратегическое 
мышление, умение предотврощать конфликты и кризисы, надежность, этика 
и т.д. 

- контекстная компетенция - компетенция концепции портфеля 
проектов которая включает в себя такие элементы, как ориентация на 
разработку системы проектов, "имидж" проекта, продукты и технологии 
проекта, управление ресурсами персонала - способность эффективно 
организовать и систематизировать работу проектной команды, 
финансирования, правовые вопросы и т.д. Одним из наиболее сложных 



	  

41	  
	  

элементов этой компетенции является управление сроками исполнения 
данних работ,  оценивая с точки зрения знаний и их разнообразного 
изпользования. 

В будущем роль компетентности руководителя проекта для достижения 
целей проекта будет только увеличиваться. Реализаторы проекта должны 
быть в состоянии выбрать соответствующего руководителя с 
соответствующими компетенциями для благополучной реализаци 
конкретного проекта. 

Важно понимать, что экономия в краткосрочной перспективе, выбирая 
дешевое управлене проектом может повредить долгосрочной перспективе, 
если руководители не имеют достаточного образования и опыта. При 
принятии решения о руководителе проекта, надо иметь в виду, что 
руководитель проекта такая же профессия как, например, врач или учитель, 
обязанности которых требуют соответствующего образования и опыта, и 
представитель других профессий в этом положении может значительно 
снизить или помешать достижениям результатов проекта. 

Сложность дисциплины управления проектами, уникальность и в то же 
время прелесть заключается в необходимости использовать знания в 
различных отраслях промышленности. В связи с этим руководитель проекта 
должен быть хорошим коммуникатором и психологом, но не теряя из виду 
необходимость проявлять лидерство. Он должен собрать хорошую команду 
юристов, экономистов, финансистов и профессионалов отрасли. 
Руководитель проекта должен полностью управляеть всем, что происходит в 
проекте. Он несет ответственность за то чтобы избежать ошибок и задержек 
в ходе реализации проекта, в противном случае проект понесет лишние 
финансовие издержки.  

Роль руководителя проекта не означает быть лучшим и главным, но 
требует организацию работы в команде, чтобы команда состояла из 
представителей обладающих всеми основными навыками и талантами 
необходимыми для управления и реализации проектов и входящих в составе 
их процессов, включая ожидаемые результаты, решения проблем 
оптимизации ресурсов, управление систематизации процессов, 
документооборота и стандартизации процедур. 

Руководителям проектов надо понять как своими компетенциями 
извлечь выгоду для команды проекта и для достиженя цели проекта и как 
измерить эффективность работы сотрудников проекта. 

Е.В. Власенко  
 

Результаты оценки  коммуникаций в международных проектах на 
основе модели «диамант» 

 
Практика подготовки и реализации международных проектов  

показывает, что грамотный коммуникационыый менджмент является 
определяющим условием успешной реализации проектов в условиях работы 
международной удаленной команды. При этом количественное оценивание 
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качества коммуникаций относится к наиболее сложным задачам управления 
коммуникациями и наименее исследованным.  

Для оценки качества внутренних коммуникаций разработана модель 
ДИАМАНТ, которая наиболее полно отражает возможные состояния 
стейкхолдеров в международных проектах (S1 – S7):  

Демотивированность (S3);  
Информированность (S4);  
Активность (S5);   
Мотивированность(S6);  
Адгезия(S7);   
Неинформированность(S1);  
Туманность (S2). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Граф состояний коммуникационной модели ДИМАМНТ 
 
Для помощи проектному менеджеру в предварительной оценке 

эффективности коммуникаций, основанной на информации, полученной при 
спользовании марковской модели ДИАМАНТ разработана информационно-
аналитическая компьютерная система, которая представляет собой 
автоматизированную систему обработки результатов коммуникаций. 

Основные виды внутренней коммуникации, которые используются при 
реализации международных проектов: телефон (Skype); e-mail; Веб-портал;  
события (встречи). 

Результаты экспертной оценки эффективности внутренних 
коммуникаций отдельно по каждому из видов представлены на рис. 2 … 5. 
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Рис. 2. Изменение вероятностей  Рис. 3. Изменение вероятностей  
системы при коммуникациях   системы при коммуникациях  
посредством телефона (скайпа) посредством e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Изменение вероятностей  Рис. 5. Изменение вероятностей  
системы при коммуникациях   системы при коммуникациях  
посредством веб-портала  посредством встреч 
 
Результаты моделирования показывают, что состояние S4 достигается 

быстрее всего при коммуникациях посредством телефона и при встречах 
(кривая 4), что начальные коммуникации посредством  e-mail и веб-портала 
вызывают у стейкхолдеров состояния S2 и S3 (кривые 2 и 3). Также анализ 
показывает – если проектный менеджер хочет добиться у стейкхолдеров 
состояния S5 – он должен коммуницировать с ними или посредством 
телефона или посредством Веб-портала (кривая 5). И, конечно, очевидным 
является факт, что быстрее всего состояние стейкхолдеров S7 достигается 
только при личных встречах (кривая 7). 
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О.М. Донець, В. М. Власенко, В. І. Куліш  

 
Проблема управління репутаційними ризиками 

	  
В ринкових умовах господарювання репутаційні ризики набувають все 

більшого значення і повинні враховуватися при виборі ефективної і 
безпечної стратегії діяльності компаній. У зв'язку з цим питання управління 
репутаційними ризиками стає надзвичайно актуальною проблемою 
управління діяльністю проектно-орієнтованих компаній. В умовах 
фінансово-економічної кризи вижити компаніям в екстремальних умовах 
досить часто допомагають раніше сформована репутація і завойована довіра 
акціонерів, партнерів і клієнтів, а також ефективна робота з визначення та 
мінімізації репутаційних ризиків. 

Репутація ґрунтується на сумі поглядів на компанію з боку всіх 
зацікавлених груп (клієнтів, партнерів, інвесторів та ін.). Оцінки 
зацікавлених груп, в свою чергу, формуються, виходячи з відмінних рис 
проектно-орієнтованої компанії, таких як бачення компанією свого 
майбутнього, розробленої стратегії розвитку, а також тих проектів, які 
компанія здійснювала протягом всього циклу свого функціонування. 

На оцінку репутації компанії також впливає сприйняття компанії 
сторонніми особами, включаючи дослідників громадської думки і третіх 
осіб, а також показники діяльності компанії, такі як прибутковість 
впроваджених проектів та соціальна значимість цих проектів. 

Репутаційний ризик можна визначити як можливість втрати ділової 
репутації компанії (повної або часткової) внаслідок дії різних зовнішніх і 
внутрішніх факторів, що викликає за собою зниження або повну втрату 
вартості репутаційних активів, а також фінансові втрати (у вигляді збитків 
або недоотриманого прибутку) та/або падіння ліквідності компанії.  

Репутаційними ризиками, як і будь-яким іншим бізнес-процесом, можна 
управляти. Основна мета управління репутаційним ризиком – зменшення 
можливих збитків, збереження і підтримка ділової репутації компанії перед 
клієнтами, контрагентами та іншими учасниками ринку. 

Виділимо найбільш ймовірні джерела репутаційних ризиків: 
співробітники; клієнти і партнери; конкуренти; Інтернет-простір; засоби 
масової інформації. Саме засоби масової інформації впливають на соціально-
бізнесові відносини компаній, з них постійно можна почути повідомлення 
про ті чи інші компанії, їх нововведення чи провали. На основі цих 
повідомлень формується сприйняття тих чи інших брендів, зацікавлення 
продукцією у клієнтів, партнерів, інвесторів.  

Ефективне управління репутаційним ризиком включає п'ять кроків:  
1. Оцінка репутації компанії серед зацікавлених сторін.  
2. Оцінка реального положення компанії. 
3. Ліквідація розриву між репутацією і реальністю. 
4. Відстеження змін в переконаннях і очікуваннях. 
5. Покладання відповідальності на конкретного виконавця. 
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Проте не всі керівники приділяють достатньої уваги питанням 
управління репутаційними ризиками і більшість з них не призначає 
конкретної відповідальної особи за такий вид ризику.  

Для того, щоб ефективно контролювати репутацію компанії 
відповідальна особа повинна створити певні критерії оцінки діяльності 
організації для оптимального бачення стану речей. Управління 
репутаційними ризиками можна подати у вигляді наступної послідовності 
етапів (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема управління репутаційними ризиками 
 
Оскільки репутація - це сприйняття, то вимірювати потрібно саме 

сприйняття. Це веде до оцінки репутації в багатьох сферах і різними 
методами: контекстуальними, об'єктивними і кількісними.  

Існують різні методи оцінки репутації компанії: аналіз ЗМІ; опитування 
зацікавлених сторін (клієнтів, службовців, інвесторів, громадських 
організацій) і галузевих керівників; фокус-групи; опитування громадської 
думки. Хоча всі вони корисні, особливо важливий детальний і 
структурований аналіз того, що подається в ЗМІ, оскільки саме вони 
формують сприйняття і очікування у всіх зацікавлених сторін. 

О.С. Войтенко  
 

Організаційна компетентність як інструмент стратегічного розвитку 
	  

Взагалі компетентність особистості можна визначити як систему знань, 
вмінь, навичок, способів діяльності, цінності, а також індивідуально-
психологічні якості особистості, які є умовою успішного виконання певного 

Визначення цілі експертного 
дослідження 

Виявлення ризикоутворюючих 
факторів репутації 

Формування синергетичних контурів 
впливу у взаємозв‘язку із складовими 

репутації підприємства 

Створення репутаційної матриці 
підприємства 

Програма дій по оптимізації 
рівня репутаційного ризику 

Здійснення заходів по 
оптимізації рівня репутаційного 

ризику	  

Підведення підсумків, контроль 
ефективності проведених 
заходів по оптимізації 

рівня репутаційного ризику	  
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виду діяльності. Компетентність проявляється через діяльність, в єдності з 
цінностями особистості і умінням здійснювати вибір, виходячи з адекватної 
оцінки у відповідних ситуаціях. Компетентність являє собою демонстровану 
здатність співробітника виконувати певні функції. Компетентність об’єднує 
здібності і мотивацію співробітника і описує його поведінку. Це не просто 
знання співробітника, це знання, які застосовуються на практиці. 

Організаційну компетентність можна визначити як систему 
компетенцій персоналу та організації, які в поєднанні з використанням 
методології управління проектами дозволяють систематично домагатися 
намічених цілей організації. 

Будь-яка організація володіє організаційною компетентністю, однак 
ступінь її розвитку та ефективності може мати значні відмінності. 
Організаційна компетентність формується поступово, в результаті 
цілеспрямованого відбору та накопичення інформації, і виявляється в 
удосконаленні як діяльності співробітників та її організаційної структури. 

В цілому компетентність організації це сукупність характеристик 
організації, яка робить її більш професійною порівняно з конкурентами. 
Організаційні компетенції можна назвати базисними, адже вони мають 
довготривалий характер і значення для розвитку організації. Але жодна 
організація не може успішно розвиватися протягом тривалого часу, не 
удосконалюючи свої компетенції і не опановуючи нові. Визначення розриву 
між існуючими організаційними компетенціями і тими, які необхідні для 
реалізації її довгострокових цілей, є найважливішим управлінським 
завданням. 

Організаційна компетентність в управлінні проектами і програмами в 
наш час починає відігравати ключову роль для досягнення стратегічних 
цілей організацій в умовах економічної кризи та суворої конкуренції. 
Організація функціонує у турбулентному середовищі і вплив зовнішнього 
середовища постійно спонукає організації до спостереження за своїм станом 
і можливостями для того щоб вижити, досягти своєї мети та розвиватися. 
Керівництво організацій, що використовують проектний підхід, починають 
усвідомлювати необхідність розробки моделі організаційної компетенції не 
тільки для її оцінки, але і для пошуку шляхів досягнення бажаного рівня 
компетентності. 

Використання моделі організаційної компетенції в управлінні 
організацією дозволить покращити ефективність прийняття управлінських 
рішень, вдосконалити перехід до оптимальних організаційних структур, 
підвищити ефективність роботи персоналу (команди проекту), покращити 
формування портфелю замовлень та залучення інвестицій у відповідності із 
визначеною програмою тощо. Все це повинне забезпечити високий рівень 
конкурентоспроможності організації. 

Звичайно, зараз існують деякі моделі визначення організаційної 
компетенції, такі як, наприклад, OPM3, IPMA Delta, але питання визначення 
набору ключових (необхідних саме для конкретної організації) компетенцій, 
підтримки досягнутого рівня компетенції, шляхів досягнення бажаного рівня 
компетенції, методів перегляду/поновлення набору компетентностей, які 
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можуть виходити за межі загально прийнятих стандартів з управління 
проектами, не розглянуті в сучасній науковій літературі. Цим питанням буде 
присвячена доповідь на конференції. 

Б.В. Гайдабрус, Е.А. Дружинин  
 

Практика реалізації програм підвищення ІТ-готовності 
	  

У теперішній час діяльність підприємств енергетичного 
машинобудування (ЕМ) здійснюється в епоху економіки знань і базується на 
використанні сучасних інформаційних технологій (ІТ) з огляду на такі 
особливості продуктів ЕМ, як: високий рівень унікальності, складність та 
наукоємність, одиничний характер розроблення та виробництва, широка 
номенклатура виробів, що потребують супроводу за всіма стадіями 
життєвого циклу, тривалі терміни і значні витрати на розроблення відповідно 
до вимог замовника. З урахуванням перелічених особливостей діяльність зі 
створення продуктів ЕМ доцільно здійснювати на основі методології 
управління проектами. 

Одним з істотних напрямів скорочення термінів проектів створення 
продуктів ЕМ, підвищення конкурентоспроможності та оперативної 
перебудови підприємства відповідно до змін кон’юнктури ринку є 
впровадження ІТ на всіх етапах життєвого циклу проектів. Таким чином, 
важливим аспектом діяльності підприємств ЕМ є відповідність необхідному 
рівню ІТ-готовності, що потребує значних обсягів інвестицій. 

Результати дослідження були покладені в основу автоматизованої 
системи планування та управління проектами та програмами підвищення ІТ-
готовності на підприємствах і використовуються ІТ відділами підприємства 
забезпечуючи інформаційну підтримку процесів розробки і виробництва 
зразків техніки ЕМ. Використання даної технології забезпечує оперативне 
прийняття обґрунтованих рішень з впровадження програмних і апаратних 
засобів за основними напрямками діяльності підприємства. 

У результаті впровадження наукових положень і результатів отримано 
науково-технічний ефект, пов'язаний з підвищенням якості та оперативності 
прийняття рішень персоналом ІТ служб підприємства ВАТ «Науково-
дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного 
машинобудування" при формуванні вимог до систем інформаційної 
підтримки процесів розробки і управління. Скорочення витрат було 
отримано в обсязі 12-15% порівняно з поточним станом IT-готовності. 
Зниження тимчасових витрат на виконання робіт з реалізації портфеля 
проектів дало можливість включити в портфель 2011-2012 років додатково 
два проекти: один на модернізацію, інший на створення продукту ЕМ. 
Затримки в реалізації були обумовлені графіком фінансування та навчанням 
персоналу. Найбільш слабкими місцями є оснащення підрозділів головного 
конструктора апаратними та програмними комплексами. 
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Апробація розробленого методу формування програми підвищення ІТ-
готовності підтвердила його дієвість для підготовки інформації відносно 
формування змісту проектів, що входять до програми підвищення ІТ-
готовності. 

Н.О. Геращенко   
 

Формування цілей проектів соціального розвитку (математична модель) 
 
Вибір теми дослідження - формування цілей проектів соціального 

розвитку пов'язаний з необхідністю розвитку соціальної сфери України. 
Визнано, що проектний підхід є тим інструментом, який забезпечує розвиток 
організацій, підприємств та складних систем. 

На жаль, не зважаючи на потужний інструментарій та високий 
потенціал, проектний підхід мало застосовується для розв'язання задач і 
проблем соціальної сфери, тому дане дослідження ставить перед собою 
завдання застосувати проектний підхід для управління проектами 
соціального розвитку, а саме вирішити завдання формування цілей проектів 
соціального розвитку. 

Проект соціального розвитку – це проект (тимчасовий унікальний захід 
обмежений у часі та бюджеті), направлений на позитивні зміни та 
покращення соціальної сфери, такі як зниження бідності, покращення 
добробуту, побудова елементів громадянського суспільства, що у свою 
чергу сприяє усебічному розвитку суспільства. 

Проблема дослідження випливає з наступних тверджень, що 
стосуються соціальної сфери, особливостей проекту соціального розвитку та 
їхнього оточення: 

- результати проекту соціального розвитку важко виміряти; 
- результати та наслідки проекту соціального розвитку впливають на 

розвиток суспільства в цілому; 
- цілі, результати, хід проекту соціального розвитку залежать від 

цінностей та цілей зацікавлених сторін проекту; 
- ресурси та кошти, які виділяються на проект соціального розвитку 

обмежені. 
Виходячи з проблеми, задачею дослідження є визначення цілей проекту 

соціального розвитку, яких можна досягти з урахуванням суперечливих 
інтересів зацікавлених сторін проекту, обмежених ресурсів проекту. При 
цьому критерієм оптимальності є цінність, яку створює проект соціального 
розвитку. 

Для вирішення поставленої задачі, в ході дослідження було розроблено 
математичну модель. 

На хід, результати та ефективність проекту соціального розвитку 
впливають зацікавлені сторони проекту, які можна представити у вигляді 
множини: { }ni ssssS ,...,...,, 21=  
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Так як цінності зацікавлених сторін проекту можуть бути 
суперечливими і їх необхідно узгоджувати, вплив зацікавленої сторони на 
проект пропонується оцінити за допомогою коефіцієнта Bi – важливості 
зацікавленої сторони для проекту. 

Проект соціального розвитку дає кожній із зацікавлених сторін 
результати Ri, які створюють зацікавленій стороні цінність Vi. 

При реалізації проекту соціального розвитку задачею є створення 
максимальної цінності проекту. Результати проекту Ri мають вартість Ci. 
При цьому обмеженням є витрати, або бюджет проекту Cdir. Таким чином, 
пропонується наступна цільова функція реалізації проекту соціального 
розвитку: 

Е.Н. Гладкая  
 

Проблемные аспекты методологии проектного анализа 
 
Планируемые, реализуемые и осуществленные капиталовложения 

принимают форму капитальных (инвестиционных) проектов. Но проекты 
надо подобрать, рассчитать, выполнить, а главное, оценить их 
эффективность, и прежде всего на основе сопоставления затрат на проект и 
результатов от его реализации. Для этого и существует проектный анализ 
(анализ инвестиционных проектов). 

Проектный анализ является теоретической основой управления 
инвестициями и представляет собой строго последовательный план 
проведения исследовательских и расчётно-аналитических действий, 
направленных на обоснование целесообразности инвестирования, 
оптимизацию капитальных затрат, а также на определение эффективности 
инвестиций. 

Концепция проектного анализа впервые была сформулирована в 
научном труде Международного центра промышленных исследований 
ЮНИДО «Пособие по подготовке промышленных технико-экономических 
исследований», опубликованном в 1978 г., и получила дальнейшее развитие в 
«Руководстве по подготовке промышленных технико-экономических 
обоснований», изданном в 1991 г. той же международной организацией. 

Согласно рекомендациям ЮНИДО, проектный анализ проводится в два 
этапа: предварительные исследования и технико-экономическое 
обоснование. 

Проектный анализ охватывает всю прединвестиционную фазу, 
определяющую условия инвестирования, соответствие проекта поставленной 
цели, а также приемлемость для инвестора его основных технико-
экономических показателей.  

Исследования, проведённые в рамках проектного анализа, и 
полученные результаты позволяют проектоустроителю: 

- получить методически обоснованную и достоверную оценку общих 
капитальных затрат, производственных издержек и поступлений от сбыта 
произведенной продукции; 

- определить возможные источники и условия финансирования проекта; 
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- оптимизировать ресурсы и средства на пути достижения конечной 
цели; 

- определить сроки реализации проекта и продолжительность его 
жизненного цикла; 

- осуществлять планирование движения денежных средств с целью 
прогнозирования финансового обеспечения проекта; 

- определить основные показатели, характеризующие эффективность 
инвестиций (прибыльность, рентабельность, период окупаемости общих 
капитальных вложений); 

- выбрать наиболее перспективный проект или его альтернативный 
вариант; 

- избежать грубых просчётов и снизить уровень рисков на последующих 
фазах реализации проекта 

- остановить при неблагоприятных обстоятельствах инвестиционный 
процесс в целях минимизации непроизводительных затрат. 

А так как выгоды от любого капитального проекта и затраты на него не 
всегда легко вычисляемы, то определение доходности превращается в 
длительный анализ всех стадий и аспектов инвестиционного проекта. В 
результате проектный анализ стал концепцией, закладываемой в основу 
инвестиционных проектов. В концепции проектного анализа сложился свой 
подход к стадиям проекта и аспектам его анализа. 

По мере подготовки и реализации капитальный проект проходит 
«жизненный цикл», состоящий из различных стадий. Границы между ними 
не всегда четки, но тем не менее можно выделить шесть таких стадий 
(иногда их насчитывают восемь): 

1, 2. Предыдентификация и идентификация проекта (эти две стадии 
часто объединяют). На этих стадиях вначале рождается сама идея, а затем 
подготавливаются основные детали проекта, который проходит 
предварительное обоснование и сравнивается с набросками других проектов, 
признается заслуживающим детальной проработки. Иначе говоря, это стадия 
предварительного технико-экономического обоснования. 

3. Разработка проекта. На этой стадии идет детальная проработка всех 
аспектов проекта, которые окончательно должны обосновать выгодность 
проекта. Это можно назвать стадией подготовки технико-экономического 
обоснования. 

4. Оценка проекта. Это экспертиза, которую проходит подготовленный 
проект (он изучается и обсуждается руководством фирмы, независимыми 
экспертами, потенциальными кредиторами, министерством и т.д.). 

5. Принятие проекта (переговоры по проекту). На этой стадии 
руководство всех уровней и кредиторы принимают окончательное решение 
по проекту, а так как у самой фирмы обычно есть альтернативные 
возможности использовать экономические ресурсы или же у кредиторов есть 
предложения о финансировании других проектов, то эта стадия может 
оказаться не такой короткой, как может показаться на первый взгляд. 

6. Осуществление проекта. Здесь главное — это контроль и наблюдение 
за реализацией проекта, с тем чтобы он не отклонялся от графика, и 
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одновременное внесение оперативных изменений в проект, если они 
действительно необходимы. 

7, 8. Эксплуатация проекта и оценка его результатов. На этих последних 
стадиях (часто объединяемых в одну) не только получают выгоды от 
введенного в строй объекта, но и неоднократно сравнивают полученные 
результаты с планировавшимися. Это нужно и для анализа выявляющихся 
отклонений, и для приобретения опыта подготовки новых проектов. 
Последняя стадия — обычно самая продолжительная, так как проект 
начинает наконец-то работать и приносить выгоду. 

Однако, не всегда понятно. Какая информация и в каком объеме нужна 
для принятия решения об инвестировании проекта. Нужно понимать, какя 
информация нужна и в каком виде, т.е. какие аспекты и в какой 
последовательности рассматривать для конкретного проекта, а также 
насколько глубоко должен быть проведен такой анализ. Существующая  

 
С.Н. Гловацкая, Т.М. Олех, С.В. Руденко  

 
Оценка степени достижимости стратегических целей в ССП 

	  
С помощью сбалансированной системы показателей (ССП) руководство 

организации получает возможность выстроить систему показателей 
деятельности организации, а затем и проконтролировать их выполнение. При 
этом обеспечение достижениеопределенной цели определяется набором 
ключевых показателей, которые в разной степени влияют на этот процесс.  

Для оценки степени достижения стратегических целей в ССП 
предлагается использовать метод многомерного факторного анализа. С его 
помощью можно достигнуть сбалансированности системы показателей по 
долгосрочным и  краткосрочным показателям деятельности организации. 
Многомерный факторный анализ позволяет выявить зависимость между 
явлениями, обнаружить скрытую основу нескольких явлений, ответить на 
вопрос, почему связаны явления.   

В предлагаемой модели факторного анализа для оценки достижимости 
стратегических целей в ССП на горизонте долгосрочного планирования в 
качестве факторов используются обозначенные стратегические цели 
перспектив развития организации, которые естественно не могут быть 
измерены. А измеряемыми переменными, связанными с ними являются 
годовые значения ключевых показателей ССП в рассматриваемом периоде 
реализации стратегии.Исследование такой модели, позволит установить, в 
какой мере значения ключевых показателей (переменных) подвержены 
влиянию некоторых общих стратегических целей (факторов) и таким 
образом, оценить степень их достижимости, на выбранном горизонте 
планирования рассчитав их численные значения.  

Рассмотрим пример факторной модели для оценки зависимости степени 
достижения стратегической цели в деятельности Одесского национального 
морского университета - «Повышение качества учебного процесса и научных 
исследований» в зависимости от следующих ключевых показателей: 
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Х1 – доля НПП, имеющие научные степени кандидата и доктора наук;Х2 – 
количество научных статей, напечатанных в международных изданиях;Х3 – 
количество зарубежных поездок;Х4 – количество докладов на 
международных конференциях;Х5 – количество патентов и изобретений. 

 
Исходные данные для исследований представлены в таблице. 

Год 
Значения показателя 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2006 0,503 89 35 33 6 

2007 0,503 94 71 21 2 

2008 0,483 49 28 10 5 

2009 0,456 53 110 102 7 

2010 0,471 68 113 37 3 

2011 0,479 50 137 34 6 

Для определения стандартизованных значений ключевых показателей 
стратегической цели в нашей модели воспользуемся следующей формулой: 
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−−
=
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i
ik ,    (1) 

где ix – годовое значение i-го ключевого показателя; maхx  и minx – 
максимальное и минимальное значение ключевых показателей по 
отдельному показателю в рассматриваемом периоде стратегии;К  – 
количество качественных уровней (принимается равным 10). 

Числовые значения вектор-столбца iY , характеризующие степень 
достижимости стратегической цели «Повышение качества учебного процесса 
и научных исследований» рассчитывались по формуле: 

miimiiiii fafafaY +++= ...2211 , 

где ira  — весовой коэффициентi-й переменной на r-м общем факторе или 
нагрузка i-й переменной на r-м общем факторе; rif  — значение r-го общего 
фактора на i-м наблюдении; Ni ,...,1= ; nm ,...,1= .  

35421 928,0860,0781,0734,0763,0 iiiiii xxxxxY ⋅+⋅+⋅+⋅−⋅−= . 

Результаты исследований модели с использованием стандартной 
программы STATISTICA записаны в виде итоговой таблицы. 

Год X1 X2 X3 X4 X5 
iY  

2006 10 9 1,577982 3,25 8,2 -3,18138 
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2007 10 10 4,550459 2,076087 1 -8,26575 

2008 6 1 1 1 6,4 1,901 

2009 1 1,8 4,550459 10 10 21,53696 

2010 3 4,8 8,018349 3,641304 2,8 6,880686 

2011 5 1,2 10 3,347826 8,2 14,25085 

Результаты исследований можно представить в виде графика, который 
позволяет проследить тенденцию роста или спада стратегической цели, т.е. 
эффективность показателей, составляющих стратегическую цель.  

 

В.Д. Гогунский, И.И. Становская  
 

Особенности управления программами, состоящими из однотипных 
проектов 

 
В практике современной деятельности человека часто встречаются 

программы, состоящие из отдельных последовательных проектов, которые в 
силу общности многих характеристик могут быть названы однотипными. 
Как известно, два подобных проекта, которые выполняются одной и той же 
командой, все равно будут уникальными из-за того, что турбулентное 
окружение никогда не будет для них одинаковым. Сюда можно отнести 
программы строительства однотипных зданий, программы выпуска номеров 
журнала, программы изучения дисциплины для учеников различных школ в 
межшкольных комбинатах и многое другое. 

Рассмотрим отдельный проект такой программы и представим его в 
виде некоторой трапеции, содержащей нижний – поглощающий уровень 
(уровень неизменной технологии), средний – вариативный уровень (уровень 
возможного выбора из закрытого перечня) и высший – креативный уровень 
(уровень творческого подхода к управлению каждым проектом программы) 
(рис. 1). 
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КУ 

Вариа-
тивный 
уровень 

Поглощающий 
уровень 

(технология)  

Рис. 1. Уровни  

возможностей  

менеджмента проекта 

На нижнем уровне возможности 
менеджмента проекта по отклонению от 
заданной технологии, в общем случае, равны 
нулю, на среднем уровне менджмент имеет 
возможность выбирать из ограниченного круга 
альтернатив, на верхнем – может привлекать 
любые средства, в том числе, и научный поиск, 
для решения задач и достижения цели проекта. 

К сожалению, если такой проект является 
лишь звеном в цепи однотипных, при каждом 
переходе от проекта к проекту вариативный и, 
особенно, креативный уровни постепенно 
замещаются поглощающим так,  что,  начиная с 
некоторого  уровня  остается «чис- 

тая»технология, проект как бы «закостеневает», а возможности управления 
проектом сводятся к нулю (рис. 2). Например, если речь идет о 
строительстве, управ-  
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Первый проект 
программы 

N-й проект 
программы 

Последний проект 
программы 

 

Рис. 2. Процесс «закостенения» однотипных 
проектов при выпонении программы 

ление первым проектом 
может включать 
исследование и выбор 
метода подъема 
строительных конструкций 
и материалов на верхние 
этажи на креативном 
уровне, выбор конкретного 
подъемного устройства на 
вариативном. На 
последующих же проектах 
подъемное устройство 
(напри-  

мер, кран) уже приобретено и стало частью технологии (поглощающего 
уровня). То же можно сказать о нанятых специалистах, изготовленной 
оснастке, выбранном для хранения средств банке и т.п. В этот период 
воплощения программы любой риск из-за невозможности гибкой реакции 
может остановить ее выполнение. 

Очевидно, что условия проникновения компонент одного уровня внутрь 
другого могут быть функционально связаны с различными параметрами 
выполнения программы и численно оценены; в этом случае появляется 
дополнительная возможность управления такими программами за счет 
влияния на условия проникно- 
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Рис. 3. Диффузионные 
слои между уровнями 
возможностей 

вения. Представим, что на границах уровней 
существуют некоторые условные фильтры 
(диффузионные слои), обладающие пропускной 
способностью, которую по аналогии с 
физическими явлениями будем называть 
коэффициентом диффузии DПВ на границе 
между поглощающим и вариативным уровнями 
и DВК – между вариативным и креативным 
уровнями (рис. 3). 

Вначале оценим эти коэффициенты 
качественно. Ясно, что в знаменателе функции 
D должны находиться финансовые ресурсы 
программы, так как, чем они выше, тем больше 
вариативные и креативные возможности, и, 
соответственно, меньше диффузия. 

Там же, в знаменателе должны находиться и остальные 
«положительные» факторы, такие как, уровень образованности и опыта 
менеджмента, а также универсальность нанимаемого персонала и 
приобретаемого оборудования. В числителе выражения для D должны 
находиться характеристики, ускоряющие «закостенение» проектов. Прежде 
всего, это технические и финансовые риски проектов, угрожающие потерями 
и снижением возможностей выбора, нестабильность среды проекта, 
нацеленность действующей нормативной базы на повышение уровня 
унификации технических и технологических решений и многое другое. 

Так, например, если программой служит обслуживание учебных 
заведений города путем проведения однотипных занятий (проектов) в 
специализированных учебных заведениях, то выражение для DПВ может 
иметь следующий вид: 

çàâåäåíèÿó÷åáíîãîáþäæåò
èÿîáîðóäîâàíîãîëàáîðàòîðíòåìðàçëè÷íûõäëÿîáùåãîñòîèìîñòü

ÏÂ =D
. 

В этом случае целью управления программой будет снижение величины 
DПВ на протяжении всего срока ее реализации (например, учебного года). 

В.В.Гоц  
 

Підходи до управління інформаційним середовищем девелоперського 
проекту 

 
В основі управління будь-яким процесом чи проектом є інформація. 

Інформація потрібна на будь-якій стадії девелоперського проекту. І саме 
інформація не тільки дозволяє чітко організовувати і планувати проекти, а й 
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зменшити витрати на зміни, ризики, непродуктивні дії, виправлення помилок 
і т.д.  

Зведення або реконструкція будь-якого будівельного об'єкту 
починається з дуже відповідального етапу - проектування. Від інформації, 
яка отримується на цьому етапі, значною мірою залежать як техніко-
економічні показники будівництва, так і експлуатаційні показники 
девелоперського проекту.  

На етапах розробки концепції і проектування формується основний 
інформаційний ресурс девелоперського проекту. Таке співвідношення між 
витратами у вітчизняних проектах означає, що на ранніх стадіях 
девелоперських проектів не отримується достатній обсяг інформації, що 
потім призводить до значних витрат на виправлення помилок в управлінні 
будівництвом і в самому будівництві.  

Щоб продуктивно використати етапи розробки концепції і 
проектування необхідно створити структуру інформаційного середовища, 
яке б містило необхідну для управління проектом інформацію. 
Впровадження інформаційного середовища дасть змогу на всіх етапах 
підготовки та управління підвищити якість всіх проектних, технологічних, 
організаційних, економічних, управлінських рішень як при будівництві 
нових об'єктів, так і, при реконструкції та технічному переоснащенні діючих 
підприємств. Це приведе до економії часу, матеріальних та людських 
ресурсів.  

Успішність діяльності кожного проекту залежить від повноти і 
достовірності інформації на кожній фазі девелоперського проекту. 
Достовірна інформація здатна дати новому проекту миттєвий і потужний 
поштовх, забезпечити швидкий обмін даними, знизити матеріальні витрати, 
скоротити терміни створення девелоперських проектів.  

Формування структури інформаційного середовища девелоперського 
проекту необхідно починати з якісного аналізу інформаційного середовище 
проекту та  компанії в цілому, яке потрібно розділити  на внутрішню і 
зовнішню інформацію.  

Внутрішнє інформаційне середовище об'єднує наступну інформацію: 
первинні документи, дані внутрішнього документообігу, накази і 
розпорядження керівництва та менеджерів проекту, дані бухгалтерського 
обліку та іншої обов'язкової звітності за поточний та минулі періоди, 
результати аналізу фінансової та технічної діяльності та інші обов’язкові 
дані. 

Якість внутрішнього інформаційного середовища  девелоперської 
компанії залежить від чіткості організаційної структури управління, 
раціональності розподілу функціональних обов'язків, надійності обліку, 
достатньої ефективності схеми документообігу. Внутрішнє інформаційне 
середовище формується за рахунок власних джерел інформації, які можна 
перевірити на повноту і достовірність. 

Існує багато видів зовнішнього інформаційного середовища та  джерел 
його отримання: нормативні акти, галузеві нормативно-довідкові документи, 
дані про стан галузі, основні ринки збуту і сировини, дані про стан світової 



	  

57	  
	  

економіки,  реклама та інформація партнерів і конкурентів, інформація від 
зацікавлених сторін, висновки консультантів та експертів, результати 
аудиторських перевірок. При зборі зовнішньої інформації можуть виникнути 
наступні проблеми: а) недостовірність інформації. Частина інформації 
видається сумнівною, а в деяких випадках і помилковою. б) неповнота 
інформації. Джерело інформації спеціально або ненавмисно може надавати 
не всю інформацію, а її частину.  в) суперечливість інформації. Інформація з 
різних джерел може бути протирічна, при цьому важко виявити справжні 
дані. г) Надмірність інформації. Для виділення протирічної інформації 
необхідно витрачати значні зусилля.  д) різнорідність інформації. Інформація 
з різних джерел надходить у неоднаковому вигляді. 

Формування та підтримка інформаційного середовища проекту та 
компанії в належному вигляді в цілому  дуже непросте завдання, яке може 
бути вирішене тільки за умови  створення системи управління, яка зуміє 
удосконалити вплив інформаційних джерел на якість прийняття рішень, 
підвищити продуктивність і якість, знизити матеріальні витрати, скоротити 
терміни і домогтися інтенсифікації діяльності персоналу в девелоперських 
проектах.  

Е.И. Гречуха, П.А. Тесленко  
 

Проактивное управление изменениями в портфелях проектов 
 
Современная экономическая ситуация характеризуется 

нестабильностью и зачастую кризисными явлениями. Условия, в которых 
осуществляется проектная деятельность, характеризуются сложностью и 
динамичностью, новизной, высокой степенью вероятности возникновения 
непредвиденных ситуаций. 

Как следствие на практике только 5 % проектов реализуются в 
соответствии с их первоначальными планами. Чем сложнее и масштабнее 
проект, тем чаще возникает необходимость перепланирования, 

В таких условиях основной целью контроля хода реализации проектов в 
портфеле является обеспечение выполнения плановых показателей и 
повышение эффективности планирования и управления проектами. Контроль 
невозможен без отработанных процедур оценки хода реализации проектов 
портфеля, позволяющих определять величину отклонения от плана, причину 
этого отклонения и необходимость корректирующих действий. 
Перепланирование является одним из характерных моментов практически 
для любого проекта. 

Управление изменениями на этапе реализации имеет своей целью 
предвидение отклонений вследствие воздействия различных внешних и 
внутренних факторов и выполнение упреждающих действий по замене 
запланированного решения на другое. 

Причинами внесения изменений обычно являются невозможность 
прогнозирования проблем на этапе разработки проекта, а также 
возникновение отклонений от запланированных сроков, объёмов в ходе 
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реализации проектов портфеля. 
Общий контроль изменений в проектах портфеля осуществляется для 

оценки влияния факторов, приводящих к возникновению отклонений в ходе 
реализации проектов и управления изменениями в портфеле проектов по 
мере их появления. 

Многофакторность и разнохарактерность явлений и процессов 
внешнего окружения вызывает необходимость перехода к проактивному 
типу поведения команды управления портфелем: стратегия действий по 
управлению портфелем проектов изменяется с учётом влияния факторов на 
ход реализации проектов. 

В основе концепции проактивного управления изменениями лежит 
свойство «слабых» сигналов перерастать в «сильные», и как следствие 
зависимости ответной реакции команды управления портфелем от силы и 
скорости изменения условий реализации проектов. 

Элементами концепции проактивного управления изменениями в 
портфеле проектов являются: 
• мониторинг внешнего окружения и внутренней среды проектной 

организации с целью обнаружения сигналов; 
• анализ взаимосвязи «источников» обнаруженных сигналов с проектной 

организацией; 
• идентификация обнаруженных сигналов («слабый» – «сильный»); 
• прогнозирование возможных последствий для дальнейшего хода 

реализации проекта, для портфеля проектов и организации в целом; 
• анализ внутренней среды организации на предмет готовности к 

реализации соответствующих мер реагирования; 
• прогнозирование хода реализации проекта и состояния организации без 

реагирования; 
• выбор соответствующего стиля поведения (проактивный либо 

реактивный). 
В конце цикла проактивного управления изменениями у команды 

управления портфелем готово заключение о состоянии организации и её 
готовности к принятию выявленного сигнала. Эта информация служит 
основой для перехода, в случае необходимости, к активному реагированию 
на складывающуюся ситуацию. 

Таким образом, проактивное управление во многом определяет систему 
управления портфелем проектов и организацией в целом. Требования к 
системе вырабатываются с участием всех заинтересованных сторон и 
определяют состав анализируемой информации, структуру отчётов и 
ответственность за сбор данных, анализ информации и принятие решений. В 
целом система управления портфелем проектов должна обеспечивать 
корректирующие воздействия там и тогда, где и когда они необходимы. 
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Т.Г. Григорян, Е.А. Квасневский, К.В. Кошкин 
 

Особенности управления проектами повышения безопасности объектов 
атомной энергетики 

 
В настоящее время в 31 стане мира работает свыше 440 атомных 

электростанций, которые вырабатывают около 17 % мирового производства 
электроэнергии. При этом доля атомной энергетики составляет в Литве – 80 
%, Франции – около 78 %, Бельгии и Швеции – свыше 50 %, Швейцарии и 
Украине – около 50 %. Энергетической стратегией Украины на период до 
2030 г, утвержденной распоряжением № 145-р КМУ от 15.03.2006 г., 
предусмотрено увеличение доли АЭС в выработке электроэнергии в Украине 
с 47,9 % в 2005 г. до 52,1 % в 2030 г. 

Основная часть энергоблоков АЭС Украины эксплуатируется уже 
свыше 25 лет. Проекты действующих энергоблоков разрабатывались по 
нормам, правилам и стандартам, действующим в 70-хх гг. прошлого 
столетия. Приведение состояния энергоблоков АЭС в соответствие с новыми 
нормами выполняется в соответствии и в рамках международных программ и 
накопленного опыта эксплуатации энергоблоков АЭС. 

Всесторонняя оценка безопасности и ее независимая проверка 
выполняется на всех этапах жизненного цикла АЭС. Безопасность 
энергоблоков АЭС обеспечивается последовательной реализацией 
концепции глубокоэшелонированной защиты, которая основана на 
использовании систем физических барьеров на пути распространения 
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду, 
а также систем организационно-технических мероприятий по защите 
барьеров и сохранении их эффективности. 

Политика безопасности украинских АЭС сегодня определяется 
Комплексной сводной программой повышения безопасности энергоблоков 
АЭС Украины в 2011-2017 гг. (КсПБ), введенной в действие Министерством 
энергетики и угольной промышленности Украины. Мероприятия программы 
направлены на минимизацию негативного влияния человеческого фактора на 
процессы управления АЭС за счет сквозной подготовки персонала и 
внедрения современных механизмов управления с использованием 
информационных технологий. 

Особенностями проектов повышения безопасности (ППБ) объектов 
атомной энергетики являются высокая сложность, которая обусловлена как 
сложностью самого объекта, так и чрезвычайно высокими требованиями к 
качеству продукта проекта и самим процессам управления. 

При формировании описания процессов управления жизненным циклом 
ППБ целесообразно использовать модели жизненного цикла проекта с 
множественными решениями. С учетом сложности и комплексности ППБ 
объектов атомной энергетики их нельзя однозначно отнести к проектам с 
прогнозирующим или адаптивным жизненным циклом. 

В большинстве эти проекты характеризуются прогнозирующим 
жизненным циклом, но особенности предметной области накладывают 
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ограничения в связи с использованием планов (необходимость научных 
исследований, высокая стоимость работ и оборудования), а также 
ограниченным числом поставщиков услуг и решений. 

Одним из основных путей повышения эффективности КсПБ является 
разработка типовых решений на основе классификации ППБ АЭС. 
Классификация, которая базируется на анализе и обобщении имеющихся 
знаний, является основанием для дальнейших исследований, которые 
направлены на более глубокое понимание сущности проектов повышения 
безопасности, выявление их специфических особенностей, определение 
правил эффективного управления (для менеджеров проектов, их команд, 
сотрудников компаний и т.д.). Классификация проектов повышения уровня 
безопасности АЭС приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Классификация проектов повышения уровня безопасности АЭС 

На основе предложенной классификации ППБ АЭС с использованием 
методов вербального анализа решений разработана модель ранжирования 
для оценки и выбора проектов при формировании портфеля на АЭС. Это 
позволило свести задачу ранжирования множества ППБ в портфеле АЭС к 
упорядочиванию многокритериальных альтернатив на основе предпочтений 
лиц, принимающих решения. Предложены шкалы для оценок по следующим 
критериям: 

− по функциям безопасности (удержание радиоактивных веществ – А1, 
отвод тепла от топлива – А2, управление реактивностью – А3); 

− по готовности возможного решения (существует для пилотного 
блока – Б1, адаптируется на других блоках – Б2, запланированы 
исследования – Б3); 

− по масштабу (мелкие – В1, средние – В2, крупные – В3); 
− по сложности (несложные – Г1, сложные – Г2, очень сложные – Г3); 
− по длительности (краткосрочные –Д1, среднесрочные –Д2, 
долгосрочные – Д3); 
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− по охвату привлеченных сторон (локальные – Е1, отраслевые – Е2, 
международные – Е3). 

На рис. 2 представлена полученная на основе опроса экспертов единая 
порядковая шкала оценок альтернативных ППБ АЭС. 

А1Б1В1Г1Д1Е1 →  
Д2 →  В2→  Е2→  А2→  Г2 →  Б2 →Г3 →  В3 →  Д3 →  А3 →  Б3 →  Е3. 
Рис. 2. Единая порядковая шкала оценок критериев ранжирования ППБ АЭС 

Учитывая неструктурированный характер управленческих решений, 
которые принимаются в ППБ объектов атомной энергетики, был предложен 
когнитивный подход, ориентированный на активизацию интеллектуального 
субъекта и фиксацию его представления ситуации в виде формальной 
модели. В качестве такой модели используется когнитивная карта ситуации, 
которая представляет известные субъекту основные законы и 
закономерности в виде ориентированного знакового графа. 

На основе декомпозиции проектов и подпроектов КсПБ и их 
иерархической систематизации определено множество факторов F={fi}, i = 
1..11, которое формирует узлы когнитивной карты оценки успешности 
портфеля ППБ АЭС, характеризующей оценки силы взаимного влияния 
факторов, полученные экспертным путем (рис. 3). К факторам модели 
относятся успешность реализации портфеля проектов, совокупная 
безопасность портфеля проектов, совокупные затраты портфеля проекта, 
воздействие стейкхолдеров, вероятность повреждения активной зоны 
реактора, вероятность предельного аварийного выброса, стоимость 
капитала, коэффициент распределения инвестиций во времени, размер 
капиталовложений, степень воздействия стейкхолдеров, 
заинтересованность в портфеле проектов.  
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Рис. 3. Когнитивная карта оценки успешности портфеля ППБ АЭС 

Применение данной когнитивной модели позволяет повысить 
эффективность принятия решений в задачах планирования и управления 
портфелем проектов повышения безопасности объектов атомной энергетики. 

Важной особенностью КсПБ является необходимость постоянной 
корректировки перечня и содержания мероприятий (подпроектов), которая 
обусловлена поступлением новой информации после проверок, переоценкой 
безопасности энергоблоков, опытом эксплуатации и результатами новых 
исследований. При этом в списки графики выполняемых проектов должны 
вноситься изменения, согласованные с Государственной инспекцией по 
ядерному регулированию Украины. Поэтому существенным фактором, 
обусловливающим недостаточную эффективность выполнения программы, 
является отсутствие единой коммуникационной платформы взаимодействия 
всех участников программы. 

Для обеспечения взаимодействия предлагается концепция 
корпоративного портала, на основе которого осуществляется 
информационное взаимодействие участников программы, которые условно 
разделены на 4 группы (команда проекта, руководство программы, 
заказчики, внешние стороны). При этом уровень доступа к информации и 
уровень прав используемых сервисов задается для группы, что дает 
возможность гибко определять возможности и условия взаимодействия для 
каждого участника программы. Сервисы портала (см. рис. 4)логически 
разделены на 3 группы: 1) коллективная работа над программой и 
проектами – управление проектами (УП), управление задачами (УЗ), 
управление идеями (УИ), отчеты (ОТ), тематические форумы (ФМ), база 
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знаний (БЗ); 2) горизонтальные и вертикальные коммуникации –электронная 
почта (ЭП), джаббер-сервер (ДЖ), система документооборота (СД), 
хранилище файлов (ФХ), планирование и проведение совещаний; 3) 
корпоративная культура – живая лента (ЖЛ), кнопка "Мне нравится", 
дистанционное обучение (ДО), фото- и видеогалереи. 

 

Рис. 4. Средства портала и общая схема взаимодействия участников КсПБ 

Логика функционирования корпортала определяется общими 
средствами платформы, которые обеспечивают интеграцию с внешними 
системами: офисным программным обеспечением, подсистемами управления 
проектами, средствами организации мобильного доступа к порталу, 
формированием и поддержкой открытого сайта для информирования 
общественности, системой безопасности (аутентификаией, веб-фильтрами 
для нивелирования вирусной и вредоносной активности, системой 
отказоустойчивости с использованием кластерного подхода и облачных 
сервисов).  

Создание проектного офиса на АЭС и его функционирование требует 
сквозной подготовки и переподготовки соответствующего персонала. 
Система оперативной подготовки проектных менеджеров на АЭС 
базируется на принципах системности, целостности, открытости, 
гибкости, модульности и оперативности. Нормативная функциональная 
модель процесса оперативной подготовки менеджера проектов на АЭС 
представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Нормативная модель процесса подготовки менеджеров проектов на 
АЭС 

Создан механизм поддержки принятия решений как основа построения 
комплексной системы оценки и управления портфелем проектов повышения 
безопасности АЭС, интегрирующий предложенные модели и методы и 
направленный на общее повышение эффективности процессов управления. 
Применение данного механизма позволило разработать план повышения 
безопасности энергоблока № 1 Южноукраинской АЭС, с учетом затрат, 
уменьшения ядерных рисков и сроков внедрения. В результате сделан вывод 
о положительном опыте эксплуатации предложенных моделей и механизмов 
и принято решение об их интеграции в алгоритмы отраслевой 
автоматизированной системы планирования и управления проектами 
повышения безопасности АЭС (АСМОД). 

Е.Б. Данченко  
 

Когнитивное моделирование рисков проекта 
  
Когнитивное моделирование используется для анализа взаимосвязей каких-
либо параметров системы или факторов, влияющих на ее деятельность, а 
также выявления причинно-следственных связей между параметрами. 
 В случае анализа рисков проекта когнитивное моделирование является 
удобным инструментом для определения влияния рисков друг на друга, что 
позволит более точно оценить возможные потери в проекте от совокупного 
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влияния рисков на него и повысит эффективность управления рисками в 
целом. 

Рассмотрим процесс построения когнитивных карт и моделей на 
примере проекта, в котором после идентификации и оценки всех рисков с 
помощью экспертного метода выяснилось, что высокими являются 5 рисков 
R1, R2, …, R5, которые связаны между собой. В матрице системных 
взаимосвязей (табл.1) наличие связей между параметрами обозначено «1», а 
отсутствие связи – «0», например, возникновение риска R1 приводит к 
возникновению рисков R3 и R5. 

Таблица 1. 
Пример матрицы системных взаимосвязей рисков проекта 

 R1 R2 R3 R4 R5 
R1 0 0 1 0 1 
R2 1 0 0 0 1 
R3 1 0 0 1 0 
R4 0 1 0 0 1 
R5 0 0 1 0 0 

 
Для того, чтобы показать топологию и направление взаимосвязей, 

необходимо составить когнитивную карту модели (табл.2), в которой знак 
«+» означает однонаправленное изменение двух связанных параметров, а 
знак «-» - разнонаправленное, т.е. увеличение риска R1 приводит к росту 
величины рисков R3 и R5. 

Таблица 2. 
Пример когнитивной карты рисков проекта 

 R1 R2 R3 R4 R5 
R1 0 0 + 0 + 
R2 + 0 0 0 - 
R3 + 0 0 + 0 
R4 0 - 0 0 + 
R5 0 0 - 0 0 

 
Когнитивная карта лишь отображает факт наличия влияния рисков 

проекта друг на друга. Учет характера этих влияний и динамики изменений 
влияния возможен с переходом к когнитивной модели, которая является 
функциональным графом, где вершинами являются риски проекта, а дуги 
представляют собой зависимости между соответствующими рисками (рис.1). 

 

Рис.1. Когнитивная модель рисков проекта 
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 Таким образом, когнитивная модель рисков проекта дает информацию 
для проектного менеджера  не только о том, какие риски требуют управления 
в проекте, но и о их причинно-следственных связях, причем видно, как они 
влияют друг на друга – увеличение какого риска приводит к большим 
потерям от другого риска, или к меньшим, что необходимо учитывать при 
разработке комплексных мероприятия по противодействию рискам проекта. 

В.Д. Данчук,  Р.В. Олійник,  А.І. Риль  
 

Модель класифікації регульованих перехресть міста 
 

Щорічне зростання інтенсивності руху транспортних потоків 
призводить до збільшення скупчення автотранспорту у вузлах вулично-
дорожньої мережі міста. Це призводить до низки проблем дорожнього руху: 
транспортні затори, зниження безпечності руху, забруднення навколишнього 
середовища, соціально-економічні проблеми. Одним із основних засобів 
забезпечення безпеки руху на перехрестях являється система світлофорного 
регулювання. У теорії і практиці регулювання транспортних потоків 
склалися два напрями робіт, що відображають структуру дорожньо-
транспортної мережі міст: дослідження ізольованого перехрестя та 
дослідження визначеної системи перехресть. 

Кожен регульоване перехрестя міста індивідуальне, має властиві тільки 
йому геометричні параметри, забудову зони перехрестя інтенсивності руху 
пішохідного і транспортного потоків. Але поряд з цим, перехрестя 
характеризуються класифікаційними ознаками, що мають спільні риси. Такі 
групи можна виділити в окремий кластер, для подальшого вирішення задач 
оптимізації світлофорного регулювання. При цьому, кожному класу 
належать свій набір класифікаційних ознак,що суворо відокремлює його від 
інших класів.  

Для класифікації регульованих автотранспортних перехресть 
застосовано багатомірний статистичний кластерний аналіз. 

Сукупність методів кластерного аналізу дозволяє класифікувати 
регульовані перехрестя кожне з яких описується набором класифікаційних 
ознак і призводить до розбиття на класи з урахуванням всіх групуючи ознак 
одночасно. При цьому не вказані чіткі границі кожного класу, а також 
невідома заздалегідь, кількість класів, що доцільно виділити в досліджуваній 
сукупності. Метою проведення кластерного аналізу є утворення схожих між 
собою класів перехресть для подальшої оптимізації світлофорного 
регулювання в межах кластеру. 

Метод кластерного аналізу дозволив вирішити наступні завдання: 
- проведення багатомірної класифікації регульованих перехресть з 

урахуванням всіх класифікаційних ознак; 
- пошук існуючої структури сукупності регульованих перехресть; 
- оптимізація системи світлофорного регулювання в межах визначених 

кластерів. 
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М.С. Джамилов  
 

Управление ожиданиями участников международных проектов 
 
Управление международным проектом строится на основе формально 

прописанных позиций контракта (например, ЕРС/ЕРСМ), в которых, 
казалось бы, определены участники, их права и обязанности, формы 
контроля и отчетности. В таких проектах контролирующая сторона вправе 
требовать наличия, помимо проектного менеджера, представителя 
контрактора, выполняющего исключительно посредническую функцию. 
Таким образом, управление проектом на основе детально проработанного 
контракта приобретает дополнительные специфические характеристики, 
поскольку должно опосредовать в себе управление проектом, включающим 
управление контрактом, которые, в свою очередь, являются частями 
программ и контрактом, которыми владеет или которые заключает заказчик. 

Изменение ожиданий (требований) заказчика – естественное состояние 
в проектах, чей продукт представляется как часть большего продукта 
(например, программы). Форма и тип контракта не являются 
ограничивающими факторами для владельца продукта, поэтому, чем сложнее 
конечный продукт и длительнее период его доведения до готовности, тем 
реальнее изменения. Однако, не только заказчик, но и контрактор в таком 
проекте заинтересован в изменениях, поскольку управление рисками и 
инструменты финансового покрытия отклонений в процессе выполнения 
контракта не покрывают возникающих последствий.       

Поэтому в для успешного управления международными проектами 
следуют сконцентрироваться на вопросах, дополняющих контрактное 
управление, а именно: 

1. Мотивация, отбор и обучение персонала компании, работающего 
заграницей и нанятого на территории выполнения проекта.  

2. Ключевые факторы, повлиявшие на отбор проекта и его 
выполнение.  

3. Неопределенность среды реализации проекта. 
Существует ряд частных для каждого международного проекта чисто 

ситуативных вопросов, которые имеют важное значение для реализации 
проекта. В основном они связаны с индивидуальными данными 
управляющего персонала, который даже при исключительной 
работоспособности и мотивации к выполнению поставленных задач 
окажется в окружении с иной ментальностью, культурой, нравами и 
обычаями, привыкание к которым может занять слишком много времени. 
Поэтому для успешного управления необходимо разделение функций между 
проектным и операционным (технологическим) управлением. Например, при 
реализации инфраструктурного проекта нужен проектный менеджер и 
менеджер по строительству. Технология строительства дороги определяется 
спецификацией, а не тем украинская это дорога, грузинская или 
азербайджанская. Но существующие в этих странах культуры управления 
разного уровня, персонифицированные участниками проекта, требуют от 
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контрактора (например, азербайджанского) подстроить управление проектом 
под «правила» Грузии или Украины. 

Контракт представляет собой совокупность множества документов, но 
управляют процессами люди, поэтому уникальная среда общения, 
возникающая между конкретными представителями заинтересованных 
сторон имеет национальный и интернациональный колорит 
индивидуальности. Тем не менее, достижение общего результата в процессе 
выявления, согласования, оспаривания и принятия ожиданий участников 
проекта обладает достаточной мерой объективности, чтобы быть 
применимым в будущем и не остаться случайным результатом в 
практической деятельность конкретного лица (проектного менеджера). 

В.І. Днесь  
 

Концепція системного управління програмами 
	  

Аналізуючи процес управління інтеграцією у складі системи «предмет 
праці – програма - продукт», бачимо, що параметри підсистеми перетворення 
продукту (предмета праці), яка називається програма, а також тривалість її 
життєвого циклу визначається сутністю перетворень, які слід здійснити над 
предметом праці. Обґрунтування перетворень предмета праці (продукту)  
відбувається у процесі управління інтеграцією. Визначення місії програми є 
основною підставою відповідних перетворень. Водночас, місія програми 
визначає конфігурацію майбутнього (віртуального) продукту (перетвореного 
предмета праці у бажаний стан продукту). Іншими словами, визначення місії 
програми у першу чергу означає встановлення конфігурації майбутнього 
(віртуального) продукту. На жаль, чинною методологією П2М встановленню 
конфігурації віртуального продукту не приділено належної уваги. Лише 
зазначено, що слід діагностувати «стан який є» та переводити його у «стан 
який буде». Продіагностувати «стан який буде» неможливо через відсутність 
відповідного продукту на етапі розроблення програми. Його можна 
прогнозувати. Окрім того для обґрунтування конфігурації віртуального 
продукту зі «станом який буде» (Zб), на наш погляд, доцільно знати 
прогностичні показники ефективності (Уб) цього продукту. Бажані показники 
є основною підставою розроблення та реалізації тієї чи іншої програми 
(портфеля). Вони визначають бажаний стан продукту («стан який буде») і 
для процесу управління програмою є початковою інформацією. Водночас 
відповідні (планові) значення показників Уб ефективності  перетвореної 
системи (продукту) можна досягнути за певної її конфігурації (структури) 
(Zб): 

 Zб↔Уб (1) 
Його розкриття з позиції системного підходу вимагає розв’язання задачі 

синтезу: 
 Уб= f(Zб, Хб , Т ),  (2) 
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де Хб характеристики вхідного потоку впливів перетвореної системи; 
Т – заданий час функціонування системи-продукту. 

Основним методом її розв’язання є моделювання, адже системи із 
бажаним станом ще не існує. У цьому разі слід звернути увагу, що Уб 
залежить від трьох системних складових, значення яких можуть бути 
різними. А тому потрібно кількісно визначитися із значенням кожної 
складової. З цією метою очевидно слід  скористатися методом ітерацій і 
встановити такі значення Zб і Х б, за яких Уб  було б оптимальним 
(раціональним), що досягається розв’язанням задач системного аналізу. 
Нерідко буває, що значення Уб задається замовником програми, або ж 
лімітується коштами на її реалізацію. Обґрунтування Zб і Х б у цьому разі 
також базується на моделюванні функціонування системи-продукту, 
результати якого є  основою для бачення її «стану як буде». 

Наступним  етапом системних засад процесу управління програмами є 
їх моделювання. У цьому разі визначається стратегічний план тієї чи іншої 
системи-програми. Основною особливістю таких досліджень є те, що вихідні 
показники Уп цієї системи упродовж часу Тп її функціонування (реалізації) 
мають змінюватися  за заданим сценарієм (траєкторією). В іншому випадку 
місія програми може бути не досягнутою. Вихідні показники у цій системі-
програмі відображають дії, які слід здійснити для перетворення системи-
продукту із  початкового стану у бажаний. Ці дії Уn можуть стосуватися як 
вхідного потоку Хn , так  і перетворюючої підсистеми Zn початкового стану  
(«стану який є») системи-продукту. А тому їх слід розглядати як дві залежні 
між собою множини дій стосовно як Хn ({ }nxÓ ), так і  Zn ( }{ n

zÓ ): 

 
n{Ó }⊂ { } }{n n

x z( Ó Ó )↔ . (3) 

Обґрунтування  дій { }nxÓ  та }{ n
zÓ  базується на інформації стосовно 

переведення  складових системи-продукту зі «стану як є» у «стан як буде»: 

 
}{
}{

n n á
x

n n á
z

Ó X X ;

Ó Z Z .

⎧ → →⎪
⎨

→ →⎪⎩

 (7) 

У цьому разі закономірності переведення системних складових Хn і Zn зі 
«стану як є» відповідно  у Хб і Zб ( «стан як буде») встановлюються на основі 
розв’язання множини задач, які належать до управління конфігурацією 
програм. Поняття конфігурації програм стосується структури їх продуктів. 

Зміна у часі цієї структури, як уже згадувалося,  має відбуватися за 
певною траєкторією (у певній послідовності). Ключовим моментом у цьому 
разі є з’ясування альтернативи про відсутність або потребу одночасного 
виконання програми та функціонування предмета праці (продукту з 
початковим станом) упродовж її життєвого циклу. Якщо упродовж 
життєвого циклу програми функціонування предмета праці (продукту) 
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припиняється, то задача управління конфігурацією спрощується. Якщо ж 
перерва у функціонуванні продукту, що перетворюється, є неприпустимою, 
то задача управління конфігурацією ускладнюється. Не вдаючись у деталі 
розв’язання задач управління конфігурацією  програм зазначимо, що вони не 
можуть бути ефективно розв’язаними без системного розв’язання задач 
управління програмами. У цьому разі потрібно узгоджувати сценарій 
програми (портфеля) із траєкторією структурних змін (перетворень) 
предмета праці. 

Під час системного розв’язання задачі узгодження сценарію програми із 
траєкторією (послідовністю) зміни структури (стану) предмета праці 
(продукту) слід одночасно досліджувати функціонування двох систем – 
системи-програми та системи-продукту, що перетворюється. Для такого 
дослідження розглядають уже не два граничні стани продукту «стан як є» та 
«стан як буде», але й базові проміжні стани, у яких буде знаходитися 
продукт у процесі його перетворення. З теорії управління конфігурацією ці 
базові проміжні стани називаються конфігураційними базами. Вони 
визначаються на основі ідентифікації об’єктів конфігурації та з’ясування їх 
фізичних і функціональних параметрів.  

І.Є. Драч, Н.С. Рулікова  

Розробка механізму формування портфелю наукових проектів ВНЗ з 
урахуванням цінностей моделі потрійної спіралі 

 
В рамках ціннісно-орієнтованого підходу портфель проектів 

розглядається як зобов’язання створити певні цінності, обумовлені місією 
конкретної організації. Проблеми портфельного управління в межах вищого 
навчального закладу (ВНЗ) зумовлюють необхідність створення ціннісно-
орієнтованого механізму формування портфелю наукових проектів. При 
цьому в межах системного підходу даний механізм доцільно розглядати в 
контексті моделі потрійної спіралі (Рисунок). 
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Рисунок – Основні елементи механізму формування портфелю наукових 
проектів ВНЗ з урахуванням цінностей моделі потрійної спіралі 

 
Робота механізму починається з виявлення цінностей для кожної з 

інституцій потрійної спіралі: держави, бізнесу та ВНЗ. Виявлені цінності 
відображаються на першому, другому і третьому рівнях дерева показників 
портфелю наукових проектів.  

На першому рівні (цінності держави) структуризація гілок відбувається 
за ознакою пріоритетності і базовості. Віднесення наукового проекту до 
пріоритетного чи базового визначається на основі законів України «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні».  

На другому рівні (цінності бізнесу) виділено підривні та стратегічні 
наукові проекти. У першому випадку продукуються підривні інновації, які 
змінюють співвідношення цінностей на ринку (старі продукти стають 
неконкурентоспроможними, тому що параметри, на основі яких раніше 
проходила конкуренція, стають неважливими), у другому – з’являються 
нововведення, впровадження яких має випереджувальний характер з метою 
отримання конкурентних переваг у перспективі.  

На третьому рівні (цінності ВНЗ) виділено фундаментальні та прикладні 
дослідження. Продуктами фундаментальних наукових проектів є теорія, 
метод, гіпотез; продуктами прикладних - методика, алгоритм, технологія, 
пристрій, механізм, речовина, матеріал, система, програмний засіб, база 
даних. 

На четвертому рівні знаходяться вхідні показники для розрахунку 
інтегрального показника портфелю наукових проектів: 
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1) ступінь відповідності пріоритетним напрямам наукових досліджень 
та інноваційної діяльності країни; 

2) внесок галузі, до якої належить продукт, у ВВП; 
3) ступінь новизни результатів; 
4) обсяг інвестицій у проект; 
5) ступінь відповідності стратегії розвитку ВНЗ; 
6) готовність ринку; 
7) внесок у розвиток відповідної галузі науки; 
8) поточна стадія життєвого циклу продукту проекту. 
Ціннісний підхід потребує своєчасного корегування змісту наукового 

проекту, який багато в чому залежить від команди виконавців. У рамках 
даного дослідження відбір фахівців у команду наукового проекту 
проводиться на основі двох комплексних критеріїв, кожен з яких поділяється 
на чотири конкретні критерії (Таблиця). 

Таблиця – Критерії відбору членів команди наукового проекту 
№ Комплексні 

критерії Конкретні критерії 

1 Кваліфікація  Наявність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 
Кількість об’єктів авторського права (підручників, монографій тощо), автором 
яких є претендент 
Кількість об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, 
промислових зразків), автором яких є претендент 
Наявність закордонного стажування 

2 Досвід Досвід стажування на виробництві 
Досвід з впровадження інновацій 
Щорічний обсяг держбюджетних наукових тем 
Щорічний обсяг госпрозрахункових наукових тем 

Подальшим напрямом дослідження є розробка математичного апарату 
для механізму формування портфелю наукових проектів ВНЗ. 

А.В.Егорченков, Н.Ю.Егорченкова  
 

Применение двудольных графов для визуализации в управлении 
проектами 

 
Украина стоит перед довольно сложным выбором. Или она войдет в число 

развитых стран мира, или станет страной, которая постоянно и бесконечно 
старается их догнать. Чтобы пойти по первому пути необходимое 
технологическое перевооружение во всех сферах жизни общества. И в 
первую очередь в сфере управления проектами. Основные функции - 
организация, планирование и контроль процессов, обеспечивающие 
финансовую стабильность предприятий, требуют создания и внедрения 
технологий формирования информационного ресурса процессов принятия 
управленческих решений. Такая технология должна базироваться на полной, 
релевантной, своевременной информации, которая является источником 
принятия оптимальных решений и будет формироваться в информационно-
аналитической системе предприятий. 
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Понятие информации предполагает существование как минимум 3-х 
объектов: источники информации, ее приемника и носителя. Информация 
невозможна без носителя. Средства визуализации исполняют роль носителя 
информации. Одним из основных свойств информации является свойство 
изменения степени неопределенности приемника информации. Изменение 
тем больше, чем понятнее для пользователя форма визуализации 
информации. Изменение неопределенности приемника связано всегда с 
изменением отношения к действительности. В частности, в управлении 
проектами такое изменение может и должно приводить к принятию более 
обоснованных решений. Поэтому, для того, чтобы эта информация была 
получена и предоставлена в нужном виде, очень важно создать такие 
средства визуализации информации, которые дадут всем пользователям 
нужную информацию и в максимально удобном виде. 
Известно, что графическая информация в отличие от текстовой гораздо 

быстрее воспринимается человеком. Представление данных в интуитивно 
понятном для руководителя виде позволяет ориентироваться в больших 
объемах информации, отсекая ненужное. Никакое словесное описание не 
может заменить графическое изображение. Результаты, полученные в 
процессе визуализации данных и выявления приоритетов, являются основой 
для принятия эффективных решений. 
Традиционные подходы к визуализации информации, которые есть на 

сегодняшний день, является максимально универсальными, но недостаточно 
отражают все сферы управления проектами. Поэтому, возникает потребность 
в создании научно-методологических основ и методик визуализации 
информации в сфере управления проектами. Для этого необходимо 
применить новые прогрессивные научные теории и подходы для создания 
таких основ и методик. 
Для создания новых инструментов визуализации информации в 

управлении проектами, необходимо  провести анализ традиционных 
подходов визуализации  -  сетевых моделей. 

Сетевая модель – это план выполнения некоторого комплекса 
взаимосвязанных работ, заданного в форме сети, графическое 
изображение которой называется сетевым графиком. В проектах сетевые 
графики предназначены для решения двух основных проблем: 
формирования календарного графика выполнения работ проекта и 
принятия эффективных решений в процессе его реализации.  
Основными сущностямисетевого графика являются работа и 

связь.Именно они определяют план проекта и его длительность. 
Визуализация проекта с помощью сетевой модели не отображает всю 

информацию в полной мере, так как не учитываются задействованные 
материально-технические и трудовые ресурсы. Но самое главное – сетевая 
модель не показывает продукт каждой работы. 
Исследования показали, что визуализация информации о проекте с 

помощью сетевого планирования приводит к следующим недостаткам: 
• не отображаются материальные и трудовые ресурсы; 
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• не отображается связь между проектной и производственной 
деятельностью предприятия; 

• не отображается информация о результатах работ проекта; 
• громоздкий план  проекта. 
Учитывая вышеперечисленные недостатки, предложно использовать  

новый аппарат, основанный на матричных моделях для планирования 
проектно – производственной деятельности предприятий – двудольные 
графы. 
Двудо́льный граф — это граф, множество вершин которого можно разбить 

на две части таким образом, что каждое ребро графа соединяет какую-то 
вершину из одной части с какой-то вершиной другой части, то есть не 
существует ребра, соединяющего две вершины из одной и той же части. 
В двудольном графе информация будет отображаться с помощью 

следующих параметров:ресурсы, продукт, связь. 
В двудольных графах можно отразить связь между элементарными 

продуктами работ, которые становятся ресурсом для изготовления более 
крупных продуктов работ и потому дает руководителю полную информацию 
о проекте. О проекте отображается следующая информация [2]: 

- длительность; 
- задействованные материально – технические ресурсы; 
- задействованные трудовые ресурсы; 
- пересечение проектной и производственной деятельности 

предприятия. 

Е.В. Елгина  
 

Модель системы поддержки принятия решений выбора команды 
проекта 

 
В настоящее время одной из основных проблем развития 

энергетического комплекса Украины остается проблема  модернизации и  
реконструкции муниципальных систем теплоснабжения (СТ). При этом, как 
показывает практика, от команды проекта (КП) существенным образом 
зависит эффективность их реализации, что делает решение задачи ее 
обоснованного выбора актуальным, имеющим важное прикладное значение.  

Выполненный анализ показал, что в области управления проектами и 
программами к числу известных и часто применяемых систем поддержки 
принятия решений (СППР) относятся программные продукты Primavera, 
Corporate Vision, @Task, Java EE, Tempo,  Oracle и др. [1]. При этом 
известные СППР, обеспечивающие управление человеческими ресурсами 
(ведение штатного расписания, хранение полной информации о сотрудниках 
и т.д.), не позволяют осуществлять комплексную, обоснованную поддержку 
принятия решения при выборе КП, в частности – при выборе КП 
реконструкции муниципальной СТ.  
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Разработана модель СППР выбора КП (рис.1), в основу, которой 
положены множества ограничений, сформированных с учетом требований 
заказчика, институциональных органов, классификационных признаков 
проекта, возможных предложений со стороны команды проекта, а также 
множества критериев. Предложенная модель позволяет формализировать 
процедуру выбора, автоматизировать процесс принятия решений при выборе 
команды проекта реконструкции систем теплоснабжения, а так же 
значительно снизить риск принятия некорректных решений. 

 

Н.В. Еремина, В.В. Калюжний  
 

Повышение надежности защиты патентных прав на продукт проекта 
 

Постановка проблемы. Обеспечение экономической безопасности 
субъектов хозяйственной деятельности, особенно в эпоху инновационной 
экономики, требует особенно пристального внимания.  

Как известно, инновационная деятельность предприятий подвержена 
постоянным внутренним и внешним рискам. Что касается влияния внешних 
рисков, зачастую связанных с несовершенством законодательства, 
чрезмерным контролем государственных органов, то, к сожалению, с ними 
приходится часто мириться. А вот внутренними рисками, к которым следует 
отнести, прежде всего, защиту прав своей интеллектуальной собственности, 
можно и нужно управлять.  

Понимая важность этого вопроса, часто продукты проекта патентуются 
в качестве объектов промышленной собственности. Однако, не смотря на 
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наличие патентов, все же возникают серьезные проблемы во время защиты 
прав в случае их нарушения. Это связано, прежде всего, с тем, что к 
вопросам охраны относятся халатно, не вдумываясь, что и как лучше 
запатентовать. Специалисты знают: один и тот же объект промышленной 
собственности можно по-разному охарактеризовать, разными способами 
защитить. Однако приемлемых рекомендаций по этому вопросу в литературе 
не обнаружено, что следует считать проблемой.  

Нерешенная часть проблемы. Законы Украины об охране 
промышленной собственности обязывают авторов полностью раскрывать 
сущность заявленного предложения, причем до такого уровня, чтобы 
специалист среднего класса в данной области знаний мог реализовать данное 
техническое решение на практике. Однако один и тот же объект техники 
можно модернизировать, перекомпоновать без изменения его существенных 
признаков, то есть как-то изменить, чем часто пользуются недобросовестные 
конкуренты, получая, к примеру, новые патенты на полезные модели, и по 
данному аспекту в законе ничего не сказано. Не сказано также и про ноу-хау, 
содержащемся в продукте проекта. Отсутствие рекомендаций по данным 
вопросам не позволяет защитить продукт проекта от подделок конкурентами, 
что и является нерешенной частью проблемы.  

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 
увеличению степени правовой защиты продуктов проектов в качестве 
объектов права интеллектуальной собственности. 

Изложение основного материала. Существует несколько вариантов 
защиты новых продуктов проектов, для реализации которых по-разному 
требуется оформление заявочных материалов.  

Прежде всего, следует задаться вопросом: патентовать продукт проекта 
или не патентовать вообще, оставляя его в ранге ноу-хау? По этому вопросу 
можно рекомендовать следующее: если вы уверены, что данное решение 
вообще невозможно реализовать без каких-то дополнительных знаний, 
можно и не патентовать. Преимущество такого подхода заключается в том, 
что тогда не придется раскрывать секреты (например, состав напитка Coca-
Cola – никому неизвестен).  

В противном случае, если невозможно 100 %-но скрыть всю 
информацию, то есть полностью сохранить коммерческую тайну, тогда, 
безусловно, надо патентовать, но возникает вопрос: какой лучше выбрать 
вариант подготовки заявки. 

Один из них заключается в создании так называемых «зонтичных» 
патентов. Их особенность заключается в том, что, помимо основного пункта 
формулы изобретения (полезной модели), в котором представлены все 
существенные признаки, характеризующие данное техническое решение, в 
дополнительных пунктах, количество которых может исчисляться десятками 
и даже сотнями, представляются всевозможные варианты реализации этой 
разработки. Тогда конкуренту трудно что-либо добавить новое. 
Запатентованный продукт проекта находится как бы под зонтиком, 
защищающим его от недоброжелателей. Примером такого «зонтичного» 
патента может служить запатентованная электронная сигарета. Это изделие 
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состоит всего лишь из нескольких деталей, а патент на полезную модель 
имеет 18 пунктов формулы, 17 из которых дополнительные. А вот ингалятор, 
созданный тем же автором и на базе той же самой сигареты, уже содержит 
165 пунктов (!) формулы полезной модели, то есть обойти такой патент, с 
правовой точки зрения, практически невозможно. 

Можно рекомендовать и другой подход, сущность которого 
заключается не в получении одного патента с многозвенной формулой, а 
множество отдельных патентов с однозвенными формулами. Эффект 
(надежность защиты), в принципе, такой же. Но этот вариант гораздо 
дороже. И, тем не менее, он тоже распространен. Например, в автомобиле 
«Тойота» реализовано более 100000 патентов на изобретения и полезные 
модели.  

Есть еще один вариант повышения надежности защиты. Речь идет о так 
называемых скрытых патентах. В большинстве случаев так патентуют 
различные технологии, процессы, способы, основанные на физических 
эффектах, то есть на том, что трудно увидеть «глазами». Хорошим примером 
служит способ сепарации зерна, при котором разделение массы производят в 
зоне развитой турбулентности каскада воздушных струй, каждая из которых 
увеличивается в размере по высоте сепаратора. Информация, представленная 
в этом патенте, раскрывает сущность способа, но как его реализовать 
конкретно – не понятно, то есть параметры процесса полностью скрыты. 

 Выводы. Для того, чтобы конкурентам не оставить ни одного шанса на 
подделку своей технической разработки, необходимо заблаговременно 
позаботится в мерах повышения степени защищенности и принять 
соответствующее управленческое решение о выборе наиболее 
целесообразного варианта патентования. 

А.В. Євдокимова  

Формування кубу критеріїв для інтегральної оцінки проектів розвитку 
громад з використанням елементів теорії нечітких множин 

 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку управління 
проектами характеризується значним підвищенням кількості проектів, 
пов’язаних з розвитком громад. Підтвердженням цьому можуть служити дані 
про кількість програм підтримки розвитку громад, що реалізуються в Україні 
різними міжнародними проектами та фундаціями, а також державними 
установами. Особливістю таких проектів є значна кількість показників, які 
визначають цінність проектів. Більшість з показників мають якісний вимір та 
описують цілісне соціальне явище, тому мають взаємний вплив, який 
неможливо встановити функціонально. Це приводить до появи проблеми 
оцінки таких проектів для вирішення питань пріоритетного фінансування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші позитивні кроки у 
розв’язанні зазначеної проблеми зроблені в рамках модернізованої теорії 
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несилової взаємодії, в базових положеннях якої використані принципи теорії 
нечітких множин. Але на сьогодні ще залишається велика кількість 
невирішених питань. Одним з них є проблема формування критеріїв оцінки. 
Тому метою дослідження є розробка підходу до формування критеріїв 
інтегральної оцінки проектів розвитку громад з використанням елементів 
теорії нечітких множин. 

Виклад основного матеріалу. Практика роботи міжнародних проектів, 
фундацій та державних установ показує, що будь-які з них мають відповідні 
пріоритети першочергового фінансування тих чи інших напрямків розвитку 
громад. Але багато проектів мають комплексний характер і відповідають 
декільком пріоритетам. Причому в цій ситуації один з пріоритетів 
вважається головним. Крім того з’являються додаткові соціальні ефекти, які 
також потрібно враховувати при відборі проектів до фінансування. Головна 
перевага теорії несилової взаємодії полягає в наступному. Вона дозволяє на 
підставі відомої оцінки важливості кожного з пріоритетів kp0~ , оцінки 

значущості впливу інших пріоритетів на головний пріоритет qkp~ , та оцінки 

впливу додаткових соціальних ефектів на оцінку головного пріоритету jk
c p  

отримати інтегральну оцінку такого проекту ∑pl
~  як цілісності без 

використання будь-яких вагових коефіцієнтів або інших інструментів 
згортання. Зазначені оцінки доцільно представити у табличному вигляді, 
форма якого наведена на передній грані так званого кубу критеріїв 
інтегральної оцінки проектів (рис. 1).  

Оцінки важливості кожного з пріоритетів kp0~  розташовуються по 
діагоналі. Їх значення визначаються стратегічними цілями кожної конкретної 
програми підтримки проектів. Оцінки значущості впливу інших пріоритетів 
на головний пріоритет qkp~  розташовуються в клітинах таблиці з 

діагональними елементами оцінок важливості кожного з пріоритетів kp0~ . 
Додатково до цієї таблиці праворуч додається частина таблиці, в якій 
розташовуються оцінки впливу додаткових соціальних ефектів на оцінку 
головного пріоритету jk

c p  
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Рис. 1. Куб критеріїв інтегральної оцінки проектів 

Кожний з пріоритетів характеризується одним або декількома 
показниками. Тому для того, щоб врахувати величину значення цього 
показника у кожного з проектів, що буде розглядатись, потрібно знати шкалу 
їх оцінювання. Для цього побудована додаткова таблиця, яка розташована на 
правій грані кубу критеріїв. Ці оцінки є нечіткими, оскільки, як було 
зазначено вище, багато з них не мають чітких інструментів виміру (крім 
експертних). В залежності від сутності показників, для їх оцінки можуть 
застосовуватись як стандартні нечіткі шкали, на яких будуються функції 
приналежності на 01-носієві, так і інші шкали, які можуть бути побудовані, 
наприклад, з використанням методу багатокритеріальних шкал.  

Запропоновані таблиці та їх розташування складають куб криєріїв 
інтегральної оцінки проектів. Він складається з горизонтальних шарів, 
кожний з яких відноситься до одного з m  пріоритетів програми. Кожна 
клітина такого шару містить нечітку zkg  оцінку величини конкретного 
значення показника проекту.  

Висновки. Запропонована форма представлення критеріїв оцінки та 
розроблена система їх індексної ідентифікації дозволяє в майбутньому 
застосувати її при розробці комп’ютерної програми підтримки процесу 
оцінки проектів розвитку громад. 

А.А.Жиленков  
 

Адаптивная фильтрация в автономных электроэнергетических системах 
 

Обусловленное требованиями безопасности отсутствие в схеме судовой 
электростанции (СЭС) нулевого провода делает систему формирования 
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импульсов управления силовыми ключами полупроводниковых 
преобразователей более критичной к наблюдаемым в сети искажениям. Это 
обусловлено  несимметрией сетевых напряжений на её входе и 
невозможностью контроля фазных напряжений на выходе синхронных 
генераторов (СГ), являющихся основными источниками энергии в СЭС.  

Известно, что для восстановления недоступных для измерения 
параметров и сигналов состояния некоторой системы используется теория 
модального управления и наблюдающих устройств, относящихся к 
направлению робастного управления. В общем случае нам необходимо 
построить такое наблюдающее устройство, которое смогло бы 
восстанавливать форму фазных напряжений  
(или ЭДС) синхронного генератора вне зависимости от характера 
подключенной к нему нагрузки, а также его частоту. 

Так как восстановленный при помощи наблюдающего устройства 
сигнал при отсутствии помех максимально приближен к синусоидальному, 
он может быть представлен гармоническим рядом состоящим из нескольких 
гармоник, а в идеальном случае из одной – первой. При появлении в этом 
сигнале помех, его гармонический состав будет включать гармоники более 
высокого порядка.  

Предлагаемый фильтр основан на элементах теории экстремальных 
систем, тории вейвлетов и адаптивных систем. Задача устройства - 
аппроксимировать желаемый сигнал, генерируя линейную комбинацию из 
набора дочерних функций, которые сгенерированы из материнской функции 
h(t). Параметры элементов могут быть оптимизированы посредством 
функции наименьшего среднеквадратичного уменьшением значения 
оценочной энергетической функции Е во времени. Так как 
аппроксимируемый в нашем случае сигнал приближен к синусоиде и его 
параметры приблизительно известны (сеть 380В, 50Гц), то в качестве 
материнской  можно принять функцию sin(t). 

Физически работу фильтра для канала фильтрации напряжения UAB 
можно описать следующим образом: с выхода наблюдателя сигналов 
снимается сигнал ЕА ЭДС фазы А и сигнал частоты ωэл. Проходя через 
сумматоры приращений, эти сигналы поступают на соответствующие 
генераторы функций ωh(t), выполняя приращения соответствующих 
коэффициентов. В нашем случае происходит формирование трех 
гармонических составляющих – основной и двух дополнительных. 
Сгенерированные от материнской функции и сигналов приращений 
непрерывные функции вида )sin( ϕω +tA  суммируются и результат этой 
суммы является восстановленным адаптивным фильтром сигналом фазного 

напряжения фазы А Aû . Разность Aû  и сигнала Bû , полученного на выходе 
соответствующего канала адаптивного фильтра даст восстановленный сигнал 

линейного напряжения ABû . Разность реального и восстановленного 

сигналов даст ошибку фильтра euu ABAB =−ˆ . Из энергетической функции 
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при помощи соответствующих блоков выполняется нахождение сигналов 
приращений. 

Ограничение количества функций - производных от материнской 
функции в каждом из каналов адаптивного фильтра позволяет 
восстанавливать искомый сигнал максимально приближенным к оригиналу, 
без существенной задержки и без наличия высших гармоник. 

Очевидно, что, если при формировании приращений параметров 
адаптивного фильтра наряду с критериями устойчивости управляемого 
выпрямителя (УВ) учитывать критерии качества параметров энергии 
питающей сети, то возможно добиться некоторого улучшения последних не 
только из-за непосредственного обеспечения устойчивости УВ, а и 
корректировкой опорных сигналов системы управления (СУ). 

Мы не можем аппроксимировать исходный сигнал чистой синусоидой, 
так как это приведет к недопустимым ошибкам в СУ УВ. Такого рода 
искажения необходимо подавлять непосредственно в сети, чтобы 
информационная составляющая о них присутствовала как в линейных 
напряжениях сети, так и в опорных напряжениях СУ УВ. Теоретически, 
сделать это возможно при помощи активных фильтро-компенсирующих 
устройств (АФКУ). 

Таким образом, разработанный метод формирования управляющих 
сигналов автоматической системы управления полупроводникового 
преобразователя, позволяет повысить его устойчивость, следовательно, 
обеспечить непрерывность технологического процесса в котором он 
непосредственно занят, а также, в общем повысить электромагнитную 
совместимость оборудования в СЭС за счет снижения негативного влияния 
на её элементы.  

Кроме того, разработанные методы формирования опорных сигналов 
для систем управления полупроводниковыми преобразователями, могут быть 
использованы и в АФКУ, где необходимо знать мгновенное значение помехи 
содержащейся в фильтруемом сигнале.   

Данный метод формирования опорных сигналов в СУ тиристорного 
выпрямителя обеспечивает исключение пропусков коммутации его ключей 
вследствие существенных искажений форм токов и напряжений автономной 
питающей сети и, как следствие, обеспечивает снижение искажений форм 
токов и напряжений сети, являвшихся результатом таких пропусков. 

Н.В.Журавлева  

Использование методологии управления проектами при создании 
интегрированных систем управления высшими учебными заведениями 

 
В условиях рыночной экономики проблемы управления высшим 

учебным заведением приобретают первостепенное значение. Их сложность и 
актуальность определяются интенсивным развитием многоукладного 
характера деятельности вузов и вузовских кампусов, многообразием 
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источников финансирования, обилием видов и форм учебной, научной, 
производственной и хозяйственной деятельности, необходимостью 
адаптации к постоянно меняющейся инфраструктуре экономики, 
потребностью анализа рынка образовательных услуг и рынка труда (включая 
трудоустройство выпускников). 

Необходимость оперативного реагирования на потребность (прогноз) 
рынка труда и на конъюнктуру рынка в сфере образовательных услуг, на 
быстро меняющуюся экономическую ситуацию требует перестройки 
внутренней микроэкономики вуза, постановки управленческого учета, 
оптимизации процессов управления.  

Оптимизацию проектного управления вуза целесообразно начинать с 
усовершенствования организационного стиля процессной деятельности. То 
есть, не ломая традиционной структуры управления, добавить механизмы, 
позволяющие обеспечить гибкость и адаптивность системы, дополнить 
взаимодействия внутри традиционной структуры вуза современными 
элементами и межфункциональными связями, позволяющими усилить 
горизонтальную интеграцию, обеспечив, таким образом, повышение 
эффективности проектной составляющей в системе менеджмента вуза. 

В отличие от коммерческих компаний, где проектные задачи часто 
доминируют над текущими, в вузе оперативная работа почти всегда является 
приоритетней проектной. Иными словами, преподаватель не может 
заниматься проектной деятельностью, если ему необходимо принимать 
участие в учебном процессе. Таким образом, вся проектная деятельность 
вуза подстраивается под текущую работу. Учитывая, что инновационные 
процессы являются движущей силой развития любой организации, в том 
числе, и высшего учебного заведения, то управление ими требует 
тщательного планирования, разработки и оперативности исполнения.  

В  научной, учебной, популярной литературе по менеджменту 
российских и зарубежных авторов почти не встречается практических 
советов о том, как построить в организациях системный менеджмент. 
Приводятся понятия системы, процессов, говорится о политике и целях, 
даются отдельные правила и рекомендации о построении отдельных 
элементов системы. Называются понятия из области регулярного 
менеджмента, приводятся примеры организаций, регламентировавших 
какими-либо документами отдельные процессы. 

В конце 90-х годов прошлого столетия появились разработки систем, 
отвечающих требованиям нескольких международных стандартов (как 
официальных, так и ставших таковыми де-факто) на системы менеджмента. 
К этим стандартам относятся: стандарты ИСО серии 9000 на системы 
менеджмента качества, стандарты ИСО серии 14000 на системы 
экологического менеджмента, стандарты OHSAS серии 18000 на системы 
менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, стандарт SA 
8000 на системы социального и этического менеджмента. К числу стандартов 
на системы менеджмента относят также стандарты, разработанные на основе 
ИСО 9000 для применения в конкретных отраслях, а также стандарты на 



	  

83	  
	  

системы управления, базирующиеся на принципах HACCP и на принципах 
GMP и стандарты на системы, базирующиеся на принципах FSС. 

Не определяя порядка, правил выполнения конкретных действий, 
международные стандарты на системы менеджмента служат инструментом 
для оценки и подтверждения соответствия практической деятельности 
организации международным требованиям.  

До недавнего времени организации, которые уделяли внимание более 
чем одной из вышеупомянутых систем менеджмента, часто рассматривали 
их более или менее независимо, хотя уже давно является общепринятой 
точка зрения, что управление этими системами означает их интеграцию в 
«нормальную» практику управления организацией. Постепенно 
складывалось понимание, что интеграция этих систем, как таковых, в общую 
систему управления может оказаться высокопродуктивной и дать 
синергетический эффект.  

Для обеспечения эффективности процессов подготовки специалистов в 
высших учебных заведениях в современных условиях необходимо 
осуществить структурную перестройку всего механизма управленческой 
деятельности. В последнее время этому вопросу уделяется все больше 
внимания в исследованиях авторов, работающих в областях менеджмента, 
информационных технологий, педагогики, экономики и кибернетики. 
Однако некоторые аспекты реализации управленческих функций 
применительно к Болонскому процессу, в частности те, которые касаются 
создания ориентированных на реализацию проектов в вузах, в публикациях 
освещены недостаточно. Использование методологии управления проектами 
для построения систем управления высшими учебными заведениями 
предоставляет возможность построить динамическую систему, которая 
сделает управления вузом гибче. 

М.С. Завгородній, В.В.Малий  

Особливості впровадження портфельно-орієнтованого підходу 
 
У міру впровадження інструментів управління проектами в діяльність 

організацій, збільшення кількості реалізованих проектів, виникла 
необхідність переходу від реалізації окремих проектів до управління 
портфелем проектів. Справа в тому, що будь-які серйозні зміни в організації 
реалізуються за допомогою проектів, які можуть бути інвестиційними, 
інноваційними і організаційними.  А рівень ризиків  при формуванні та 
управлінні портфелем проектів характеризується не кожним окремими 
ризиком, а  невизначеністю як окремим типом ризикових подій. Однак, під 
час вибору проектів, особа, що приймає рішення, частіше за все проводить 
вибір на рівні інтуїції, або намагаючись максимізувати дохід підприємства, 
не враховуючи напрямки його стратегічного розвитку, рівень  компетенції 
виконавців та динамічне оточення [1]. Коли в організації одночасно 
реалізується декілька проектів, виникає внутрішньо-організаційна боротьба 
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за ресурси, що залежить від особистих якостей проектних менеджерів, але 
яка не бере до уваги загальні цілі (стратегію) підприємства. Тому виникає 
необхідність створення інструментів для реалізації стратегії організації на 
основі портфельно-орієнтованого управління. 

На базі підприємства ПАТ «ДМКД» м. Дніпродзержинськ було 
апробовано систему проектно-орієнтованого управління. Ця апробація 
надала можливість розширити системну модель сценарію вибору проектів до 
складу портфелю   стосовно ПАТ «ДМКД» наступними умовами: 

1. чи відповідає проект вимогам ринку (більш ніж на 36%), якщо ні, 
то мають бути проведені додаткові маркетингові дослідження на предмет 
доцільності реалізації проекту; 

2. чи відповідає проект (прямо, чи опосередковано) стратегічним 
цілям корпорації (більш ніж на 36%), якщо ні, то проводиться додаткова 
перевірка що до доцільності реалізації проекту з підвищенням його 
відповідності стратегічним цілям корпорації; 

3. чи відповідає  наявний персонал вимогам проекту (компетенція 
персоналу повинна бути вища за 64%), якщо ні, то може бути прийнято одне 
з наступних рішень: виконання проекту силами організації, що має фахівців з 
необхідним рівнем компетенції, створюється з підвищення компетенції 
власного персоналу, який стає підґрунтям для виконання цього проекту, або 
у проекті виділяється функція з підвищення компетентності персоналу, або 
відмова від реалізації проекту; 

4. чи є проект ризикостійким (ризикостійкість більша за 64%), якщо 
ні то проводиться додатковий аналіз ризиків, та розробка заходів щодо їх 
попередження. 

На основі розроблених методик впровадження портфельно-
орієнтованого підходу було розроблено  «Керівництво з управління 
системами розвитку підприємства на основі проектів та портфелів». 

А.Н. Завгородняя, А.И. Мазуркевич, М.С. Штанков  

Метод формализации причинно-целевой матрицы прединвестиционной 
фазы проекта 

 

Разработанная в причинно-целевая матрица освещает 
прединвестиционную фазу, показывает те задачи, которые необходимо 
выполнить управляющему проектом на данной фазе, и результаты, которые 
должны быть получены в ходе решения этих задач. Такое представление 
позволяет управляющему проектом правильно строить свои действия на 
прединвестиционной фазе, прогнозировать и предотвращать определённые 
риски и не упускать ничего важного для дальнейшей судьбы проекта. 

Представим каждый элемент (клетку матрицы), формирующий видение 
проекта, в виде нечеткого решающего элемента iR  (в нашем случае это 
диагональ данной матрицы). Нечеткие решающие элементы последовательно 
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проецируются таким образом, что снижается область неопределенности в 
рамках установленных ограничений бизнеса, технических и управленческих 
решений (в рамках каждой клетки матрицы). Каждая из проекций 
описывается как система «вход-выход», причем на входе и выходе 
действуют лингвистические переменные, нечеткие значения которых 
определяют конкретные состояния элемента (рис.1) 

 

 

 

Рис. 1 Нечеткий элемент проекции [2] 

Логико-лингвистическое описание приведенной на рис 1 схемы можно 
представить следующим образом: 

( ) ( ) ( )1 1... , 1,i m i iЕсли X u u X u тоY а также i n
⎧ ⎫⎛ ⎞ =⎨ ⎬⎜ ⎟

⎝ ⎠⎩ ⎭
. 

Здесь 1,..., mX X  - нечеткие значения лингвистических входов. 1Y - 
нечеткое значение лингвистического выхода, 1,i n=  -число используемых 
продукционных правил,  «а также» - союз, подразумевающий логическую 
операцию «или». В данном случае нечеткое отношение R , выражающее 
нечеткую импликацию { }1 2 ... mX u X u u X Y→  в рамках логики Мамдани 
представляется в виде 

( ) ( ) ( ) ( ){ }1 2 11 1
... .

n n

i i i m i ii i
R R X X X Y

= =
= ∨ = ∨ ∧ ∧ ∧ ∧  

Выход  1Y  получим задавая значения входов 1,..., mX X  и нечеткого 
отношения R  из композиционного правила вывода 1 1 2 ... mY X X X R= o o o o . 

С учетом союза «и», связующего входы в посылочной части 
продукционного правила, выход 1Y  представим в виде 

( ) ( )1 1 2 1 2... m mY X X X O X X X Y∗ ∗ ∗ ∗= ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ →⎡ ⎤⎣ ⎦K . 
В терминах функции принадлежности последнее выражение может 

принимать вид: 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }* * * * * *

1 2 1 21 2
1 2 1 2, ,...

... ...x
m mm

m m XY X X X X X Xx x x
y x x x x x x yµ µ µ µ µ µ µ µ= ∨ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ →

 
Однако, данный метод применим только в условиях реализации 

программы, когда конечный результат имеет границы, а не конкретное 
решение. То есть на  каждом этапе мы максимизируем минимальный 
выиграш, и в итоге получаем максимально возможный выиграш из 
минимального. 

В проектах, практически, всегда четко оговорен конечный результат 
проекта, поэтому логика выбора проектов в портфель строится не на 
максимизации минимального выигрыша, а на минимизации максимального 

	  

1R 	  

	  
1X 	  

mX
	  

1Y 	  
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проигрыша, и, соотвественно, данное математическое выражение в терминах 
теории нечетких отношений будет иметь следующий вид: 

( )**
minmaxx

m
mY Xx X
xµ µ

∈

⎡ ⎤= ⎣ ⎦  

То есть, формализация матрицы прединвестиционной фазы 
представляется в виде последовательного проектцирования подобных 
нечетких моделей, проекция предшетвующей из которых служит основанием 
для последующей. 

О.В.Заговора  

Модель процесса прогностического обучения в рамках информационно-
экстремальной интеллектуальной технологии 

	  
Перспективным подходом к увеличению функциональной 

эффективности самообучающихся автоматизированных систем управления 
(АСУ) является применение интеллектуальных технологий, основанных на 
идеях и методах машинного обучения и распознавания образов.  

Основные препятствия на пути интенсивного внедрения обучающихся 
систем поддержки принятия решений (СППР), являющихся составной 
частью АСУ, обусловлены отставанием теории машинного обучения от 
потребностей практики. При этом недостатком известных методов 
машинного обучения является игнорирование пересечения классов 
распознавания в пространстве признаков, что имеет место в практических 
задачах управления. Эта проблема решается в рамках информационно-
экстремальной интеллектуальной технологии (ИЭИ-технология) анализа и 
синтеза адаптивных СППР, основанной на максимизации информационной 
способности системы. 

Диаграмма процесса базового алгоритма прогностического обучения в 
рамках ИЭИ-технологии имеет вид представленный на рис.1.  
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Диаграмма (рис.1) содержит оператор формирования входного 
математического описания  Ф: G×T Ω× ×Z →Y, где G − пространство 
входных сигналов (факторов), действующих на СППР; T − множество 
моментов времени снятия информации; Ω  − пространство признаков 
распознавания; Z – пространство возможных функциональных состояний 
СППР;  Y − выборочное множество, являющееся входной обучающей 
матрицей. 

В.А. Запорожченко  

Роль знания и незнания в управлении проектами 
 
Управление проектами, как и любая наука, систематизирует и обобщает 

полученные знания в виде определенных теоретических положений, которые 
приобретают статус научных знаний. Они являются источником построения 
методов и инструментов управления проектами, программами, портфелей 
проектов, программ. Основной проблемой в управлении проектами является 
доказательство таких научных знаний. Это связано с сущностью самой 
деятельности по управлению проектами, которая связана с такими 
категориями, как «уникальность», «временность», «неопределенность», 
«ограниченность». Поэтому в каждом проекте доля использования научного 
знания значительно меньшая, чем в любом другом виде деятельности. Что же 
тогда определяет успех в управлении проектами? По нашему мнению, успех 
определяет признание незнания. Оно возможно только, если у специалиста 
по управлению проектами будет сформирована компетентность сомневаться. 
Для определения незнания специалист по управлению проектами должен 
обладать большим багажом уже существующих знаний. В противном случае 
он за незнание будет принимать уже существующие знания, тем самым 
«отставать» от современного состояния развития науки об управлении 
проектами.  

В основу незнания, связанного с управлением проектами, целесообразно 
положить классификацию, предложенную Р. Баландиным: теоретическое 
(философское), прикладное, конструктивное. При реализации какого-либо 
проекта трудно предусмотреть все возможные варианты отклонений от 
директивного плана. Поэтому, приступая к реализации любого проекта, 
специалист по управлению проектами изначально должен сомневаться в том, 
что фактическое выполнение будет соответствовать директивному плану.  

Данная методология заложена в концепцию разработки системы 
управления знаниями в управлении проектами. Данная система, которая 
разрабатывается как компьютерная программа поддержки управления 
знаниями в управлении проектами, имеет две базы знаний. Первая – знания, 
зафиксированные в руководствах и других источниках, которые официально 
признаны как стандарты деятельности по управлению проектами. Вторая – 
это знания о незнании в виде нерешенных проблем, с которым сталкивались 
специалисты по управлению проектами при реализации разных типов 
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проектов, высказанных сомнений о достоверности имеющихся знаний в 
стандартах деятельности, нерешенных проблем в смежных с управлением 
проектами науках.  

О.Б. Зачко  

Моделювання елементів віртуального проектного середовища з 
використанням різоматичної логіки (на прикладі інфраструктурних 

проектів) 
 

Розвиток інноваційних технологій в суспільстві спричинив появу в 
галузі  управління проектами нових понять, таких як «віртуальний проект», 
«віртуальне підприємство», «віртуальна команда проекту». Узагальнене 
поняття, яке притаманне практично всім цим термінам,  є віртуальне 
проектне середовище.  

Специфіка реалізації інфраструктурних проектів (тривалий цикл 
реалізації, велика кількість членів команди проекту, тощо) уможливлює 
ефективне управління лише в рамках віртуального проектного середовища, 
яке є складною організаційною структурою, що включає тимчасову 
сукупність віртуальних моделей поведінки реальних учасників проекту. Для 
того, щоб уникнути ризиків реалізації великих інфраструктурних проектів 
доцільно змоделювати основні сценарії поведінки організаційної структури 
реального продукту проекту в віртуальному проектному середовищі. 

Моделювання параметрів віртуального проектного середовища та 
управління ним є складною задачею досягнення  оптимальності станів 
продукту реального проекту.  

Віртуальне проектне середовище можна формалізувати наступним 
чином: 

Virt=(Z1, V, Z2, M, ¥, £) 
де Z1 – запити елементів внутрішнього оточення, V – відповіді системи; Z2 – 
запити елементів зовнішнього оточення; M – множина станів проектного 
середовища, ¥, £ – функції переходів, виходів. 

До віртуального проектного середовища застосовуються операції 
O={Oi}. Результатом виконання кожної операції є новий стан проектного 
середовища. Віртуальне проектне середовище має різоморфну складову, 
тобто носить антиїєрархічний, не структурний характер. Оскільки різома є 
радикальною альтернативою замкненим та статично лінійним структурам, 
які передбачають жорстку центровану орієнтацію, то представлення 
віртуального проектного середовища на основі різоматичної логіки  
семантично ототожнюються з поняттям “кореня”. Різоморфне віртуальне 
проектне середовище є символом глибини, лінійного розгортання процесів та 
розвитку системи в цілому. Водночас, проектне середовище інтерпретується 
не як лінійний елемент, а як ацентрована система, яка здатна розвиватися 
куди завгодно та приймати будь-які конфігурації.  
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 З огляду на вище сказане, виділимо окремі  характеристики 
різоморфного віртуального середовища інфраструктурного проекту: 

•  будь-який елемент різоморфного проектного середовища може і має 
бути зв’язаний з будь-яким іншим, на противагу деревовидній чи кореневій 
структурі інфраструктурних проектів, котрі фіксують місце, порядок в 
цілому. Проектне середовище не має вихідного пункту розвитку, вона 
ацентроване та антиієрархічне. Будь-які елементи проектного середовища 
сполучаються з іншими, не залежно від їхніх функцій;  

•  множина впливів на проектне середовище є нескінченою. Немає 
одиниць виміру зовнішніх та внутрішніх впливів на  проектне середовище, є 
лише потенційна нескінченість як міра; 

•  різоморфне проектне середовище може бути розірване  в своїй умовно 
тимчасовій структурі, але воно поновлює свій рух або в тому ж самому 
напрямку, або обирає нову траєкторію. Також віртуальне середовище 
проектів може переходити з однієї лінії станів в іншу. На відрізку розриву 
цілком можливо знайти формування, яке повертає попередні стани системи; 

•  віртуальне середовище великих інфраструктурних проектів не 
підпорядковується жодній структурній моделі. Це складне утворення з 
численними входами. Інфраструктурний проект на будь-якій фазі життєвого 
циклу ніколи не слід вважати остаточним – він постійно видозмінюється, 
власно як і його проектне середовище.  

Як вже зазначалося, поняття віртуального проектного середовища, 
якому притаманні різоморфні властивості,  протилежне поняттю структури. 
Оскільки структура – це чітко систематизована та ієрархічно впорядкована 
єдність, заснована на певній домінанті, яка і забезпечує цілісність,  то в 
нашому представленні  інфраструктурного проекту немає місця чіткій 
домінанті, якій підпорядковані всі тенденції розвитку системи. Кожен 
тимчасовий стан інфраструктурного проекту як і його проектного 
середовища є гетерогенним, тобто має безліч витків розвитку. Множина 
впливів на проектне середовище може змінювати розвиток проекту як в 
одну, так і зовсім іншу сторону.  

Представлення інфраструктурного проекту та його середовища як 
різоморфної складової унеможливлює використання відомих методів 
моделювання та аналізу даних. В такому випадку доцільно використати 
методи імітаційного моделювання випадкових процесів, зокрема з 
використанням теорії мультиагентних систем та методу Монте-Карло. 

На основі проведеного дослідження з використанням різоматичної 
логіки запропоновані системні підходи до моделювання параметрів 
інфраструктурних проектів з використанням віртуального проектного 
середовища. Запропонована формалізована модель віртуального проектного 
середовища інфраструктурного проекту враховує різоморфність середовища 
та уможливлює врахування запитів (впливів) елементів зовнішнього та 
внутрішнього оточень проекту. 
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О.Б. Зачко, І.Г. Барабаш  

Проектно-орієнтоване управління соціально-економічним розвитком 
територій України в умовах світової глобалізації 

	  
Рушійні сили змін в сучасних умовах глобалізації світової економіки 

вимагають нових прогресивних підходів при плануванні, фінансовому 
регулюванні, контролі та реалізації проектів і програм сприяння соціально-
економічному розвитку з метою визначення сталого курсу забезпечення 
стабільності, закріплення стійкості та підвищення надійності суб’єктів 
економіки з метою підвищення їх економічної активності та сукупного 
добробуту. 

Особливої актуальності на сучасному етапі розвитку суспільства 
набуває проблема побудови науково-обгрунтованої моделі раціональної 
керованості процесом фінансового регулювання на місцях через підтримку їх 
з боку держави за селективним методом з метою реалізації проекту 
досягнення збалансування соціально-економічного розвитку таких територій 
та країни в цілому.  

Аналіз вхідних та вихідних потоків зведеного бюджету країни 
свідчить про посилення негативної тенденції утриманства місцевих бюджетів 
через наявний механізм надання трансфертів бюджетам нижчої ланки.  

Тенденція до постійного збільшення обсягів трансфертів в 
приблизно однакових розмірах усім адміністративно-територіальним 
одиницям доводить неврахування або нівелювання об’єктивних чинників 
нерівності, і це значно блокує ініціативу соціально-економічного розвитку 
в країні, посилюючи нерівність та розбалансованість розвитку регіонів. 
Тому передумовою запуску конкретої програми соціального розвитку в 
умовах світової глобалізації слід вважати економічно–обгруновану оцінку 
наявного стану соціально-економічного розвитку кожної з територій. 

Основою оцінки реального стану соціально-економічного розвитку 
певної території є аналіз основних макроекономічних показників у розрізі 
досліджуваних територій. За доцільне вважаємо згрупувати найбільш 
близькі за характером впливу макроекономічні показники в притаманні їм 
групи, за допомогою яких можна виявити і спрогнозувати реальний стан 
відповідної сфери організації суспільних відносин, вектор впливу якої 
більшою чи меншою мірою має вплив на економічний,  демографічний, 
соціальний, екологічний, інноваційний чи споживчий стан. 

З метою раціонального розміщення фінансових ресурсів країни 
пропоновано взяти до аналізу показники окремих територій, які 
характеризують потенціал або депресивність відповідної сфери соціально-
економічного стану у межах конкретної території: 

F(yj(t))= F(X(xij(t))),     (1) 
де j в лівій та правій частині належить те саме значення; 
i - релевантний показник сфери соціально-економічного розвитку 
j - окрема територіально-адміністративна одиниця: j Є m(1:24) 
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t - часовий період (рік) 
yj(t) - соціально-економічний розвиток j-ї території у часовий період t. 

xij(t) - i-й показник сфери соціально-економічного розвитку j-ї 
територіально-адміністративної одиниці у часовий період t. 

X(xij(t))) – множина для оцінки депресивності або потенціалу 
відповідних сфер соціально-економічного розвитку конкретної території,  
де j=const. 

В співвідношенні 1 приведено функцію залежності соціально-
економічного розвитку території у часовий період t від множини X 
можливих результатів обраної сукупності показників xij сфер соціально-
економічного розвитку j-ї територіально-адміністративної одиниці у 
часовий період t.  

Результати визначення соціально-економічного розвитку території  
в інтервалі “депресивність-потенціал” вище наведеної множини є вхідним 
елементом щодо прийняття ряду заходів на рівні держави, які мають 
безпосередній вплив на напрями руху вхідних, вихідних фінансових 
потоків, акумульованих у державному, місцевому бюджетах, а також між 
підприємствами, організаціями, установами, домогоподарствами. 

При розробці методичних підходів оптимальної оцінки соціально-
економічного стану окремої території необхідно дотримуватись 
послідовності етапів проведення оцінки: 

1. Визначення мети, формування плану. 
2. Визначення множини синтетичних та аналітичних показників. 
3. Визначення методики аналізу та розробка відповідних моделей 
інтегральних показників з використанням інструментарію 
економічного аналізу. 

4. Аналіз відповідних показників на базі обраних методик та моделей. 
5. Формування інформаційної бази. 
6. Визначення ваги показника в складі інтегральної оцінки з 
використанням методу експертних оцінок. 

7.  Виконання релевантних розрахунків та оцінка отриманих 
результатів. 

8. Прийняття управлінського рішення щодо визначення ієрархії 
проектів та програм для конкретної території, спрямованих на 
зростання рівня використання наявного потенціалу та/або 
подолання депресивності. 

9. Реалізація проекту з метою досягнення соціального синергічного 
ефекту. 

Дотримання послідовності етапів представленої вище схеми на 
практиці є передумовою для раціонального і найбільш ефективного 
розподілу й перерозподілу вхідних та вихідних фінансових ресурсів 
державних проектів, передумовою чого є прийняття управлінського 
рішення щодо визначення ієрархії проектів та програм для конкретних 
територій та їх практична реалізація з ціллю досягнення всезагальної мети 
забезпечення достойного рівня соціально-економічного розвитку таких 
територій та досягнення синергічного ефекту по країні в цілому. 
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О.Б. Зачко, Ю.В. Баришева  

Формування проектних команд в системі цивільного захисту з 
використанням віртуальних офісів 

 
Формування проектних команд в системі цивільного захисту носить 

специфічний характер в зв‘язку з тим, що від проектних менеджерів даної 
системи залежить безпека територій. Система цивільного захисту  - це 
сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається 
реалізація державної політики у сфері цивільного захисту. Проектні 
менеджери системи цивільного захисту працюють в особливих умовах, деякі 
рішення їм доводиться приймати в умовах невизначеності та нечіткого 
формулювання завдань.  

Як показує світовий досвід, кожна надзвичайна ситуація природного чи 
техногенного характеру є унікальною з точки зору її ліквідації та можливих 
сценаріїв розвитку, а комплекс заходів щодо її ліквідації є проектом. 
Керівник ліквідації надзвичайної ситуації є проектним менеджером, який 
формує тимчасовий штаб, що поєднує в єдиному просторі організаційні 
структури, фізично віддалені одна від одної (структурні підрозділи 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, регіональні органи влади тощо) 
за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій. Говорячи 
термінологією «управління проектами» робота проектних команд 
відбувається в умовах функціонування віртуального офісу.  

Основне призначення віртуального офісу проектів в системі цивільного 
захисту - забезпечення ефективної комунікації членів команди проекту при 
ліквідації надзвичайної ситуації, що можливо тільки при наявності 
розвинених засобів зв'язку, апаратного та програмного забезпечення, 
телекомунікаційних систем та сучасних інформаційних технологій тощо. 
Віртуальний офіс проекту - це оптимальним чином організоване віртуальне 
середовище, де члени команди проекту можуть здійснювати процеси 
управління проектом, проводити наради, вести переговори з представниками 
регіональних органів влади, інших відомствам та міністерств.  

 Зазвичай,  під офісом  з управління  проекту в самому узагальненому 
вигляді розуміється певний набір робочих місць, прив'язаних до конкретних 
географічних координат, у тому числі головний офіс - де розміщується 
проектний менеджер, зберігається проектна документація, проводяться 
наради, комунікації. Віртуальний офіс - не прив'язаний до певного місця, а 
представляє собою віртуальне середовище, що забезпечує можливість роботи 
і комунікацій за єдиними стандартами.  

 У мультипроектному середовищі віртуальний офіс системи цивільного 
захисту є багаторівневою системою. На першому рівні цієї системи 
розглядаються конкретні проекти ліквідації надзвичайних ситуацій  та шляхи 
їх моніторингу. На цьому рівні працює одна або декілька команд проектних 
менеджерів, які забезпечують планування проектів з урахуванням обмежених 
ресурсів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, оцінки витрат і 
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майбутньої вартості проекту, а також контроль поточного стану проекту і 
підготовку звітів. Проектні менеджери використовуються традиційні 
інформаційні технології моніторингу проектів; на другому рівні 
розглядаються питання формування портфеля проектів регіону, їх 
взаємозв'язку і раціонального наповнення. Базовими на цьому рівні є: 
інструменти тендерів, стратегічного менеджменту, управління спільними 
ресурсами та управління якістю в проектах; на третьому рівні вирішуються 
завдання корпоративної політики розвитку системи цивільного захисту 
України. 

Ефективність роботи проектних команд значно залежить від системи 
компетенцій, які ставляться перед проектними менеджерами. Для досягнення 
загальних стандартів щодо основних компетенцій, необхідних для виконання 
різних функцій в європейському секторі підготовки рятувальників  
використовують стандарти EQF (European Qualifications Framework). 
Адаптувавши основні положення європейської кваліфікаційної сітки під 
національні стандарти підготовки проектних менеджерів в системі 
цивільного захисту отримаємо наступну структуру (рис. 1): 

Рис. 1. Структура компетенції проектного менеджера в системі 
цивільного захисту 

Необхідність обміну знаннями про професійну підготовку та розвиток 
системи цивільного захисту є головним завданням в досягненні гармонізації 
на європейському рівні систем підготовки проектних менеджерів. Це можна 
досягти за рахунок зміцнення європейської мережі пожежно-рятувальних 
служб та підвищення їх мобільності. 

Ключові компетенції проектних менеджерів системи цивільного захисту 
повинні бути точно визначені в якості необхідного кроку для виконання 
різних функцій  пожежно-рятувальних служб. Таким чином, розробка 
теоретичних положень та практичних рекомендацій  для вдосконалення 
методики формування проектних команд в системі цивільного захисту 
повинна виконуватися з використанням сучасних інформаційних та 
телекомунікаційних технологій на базі віртуального офісу. 

Знання	  
Навички	   Професійні	  компетенції	  

Дії,	  практичні	  здібності	  
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В.А. Зерук  

Аналіз стейкхолдерів проекту поводження з відходами ТПВ 
 
Важливість стейкхолдерів в управлінні проектами проявляється вже в 

визначенні проектного менеджменту: «... управління проектами включає в 
себе адаптацію специфіки, планів і підходу до різних вимог і очікуванням 
стейкхолдерів ». Дійсно, в проекті задіяний великий спектр учасників, що 
впливають на прийняття управлінського рішення. Цей вплив необхідно 
усвідомлювати, інакше досягнення успіху в управлінні проектною 
організацією неможливо. 

Програма поводження з твердими побутовими відходами в Україні 
сформувала базис для розробки Національної стратегії поводження з ТПВ в 
Україні, яка доповнює Програму та містить всебічну схему розвитку систем 
поводження з ТПВ в Україні в довгостроковій перспективі. В таких умовах 
ключовим фактором успіху являється визначення показників цінностей 
зацікавлених сторін, які вони очікують від програми «Поводження з 
твердими побутовим відходами (ТПВ)», а також проведення аналізу 
зацікавлених сторін. При проведенні аналізу стейкхолдерів «Програми 
поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ)», учасниками 
являються: держава, бізнес структура, громадськість, населення.(Табл.1) 
Аналіз стейкхолдерів включає в себе ідентифікацію та систематизацію 
основних стейкхолдерів, оцінку їх цілей, інтересів, збір інформації про них, 
використання цих даних в процесі стратегічного управління і застосування 
прийнятої стратегії. 
 Табл. 1. Характеристика учасників проекту поводження з відходами 

Зацікавлені 
сторони 

Представник Мета Ставлен
ня до 
проекту 

 

Держава  Київкомунсервіс 
(ККС) 

Формування свідомості  
населення;досягнення 40% 

роздільного збору 
сміття;поліпшення екологічної 
ситуації;перехід на наступний  

рівень сортування 
відходів;повернення з полігонів 

сировини. 

+ 

Житлово-
експлуатаційна  

контора 

Формування свідомості 
населення;Сортування відходів 

75% людьми;збільшення 
контейнерів для роздільного 

збору сміття 

+ 

Бізнес Перевізник Збільшення об’ємів 
переробки 10%;зменшення 
кількості сміття на полігонах 

20%, роздільний збір сміття 30% 
людьми. 

+  
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Громадськіс
ть 

Екологічні 
організації 

Поліпшення екологічної 
ситуації; Формування свідомості  
населення;зменшення кількості 

полігонів. 

+ 

Населення  Поліпшення екологічної 
ситуації; зменшення тарифів; 
збільшення  контейнерів. 

+ 

 Між стейкхолдерами також можуть існувати певні відносини, які не 
завжди носять кооперативний характер, а можуть бути і конкурентними ( 
«Бізнес» та «Держава»). Однак усіх стейкхолдерів розглядаємо як єдине 
суперечливе ціле, рівнодіюча їх інтересів буде визначає траєкторію розвитку  
проекту поводження з відходами. 

На відміну від аналізу стейкхолдерів, що проводиться з метою кращої 
адаптації до організаційного оточення, управління ними є безпосереднім 
впливом на стейкхолдерів. Встановлення пріоритетів щодо різних груп 
стейкхолдерів дозволяє визначити, яке їм слід приділяти увагу під час 
розробки плану управління проектом, вироблення стратегій і реалізації 
намірів. В проекті поводження з відходами ТПВ, після проведення аналізу 
стейкхолдерів, пріорітетами важаються «Бізнес» та «Держава». При цьому 
необхідно враховувати, що високопріоритетні стейкхолдери мають більше 
економічне і політичний вплив на проект поводження з відходами, ніж інші. 
Ці стейкхолдери повинні отримати головний пріоритет також і при 
стратегічному плануванні, оскільки вони справляють істотний вплив на 
невизначеність ділового навколишнього середовища. 

В.І. Зюзюн  

Розробка методики управління ризиками проектів транспортування 
нафтопродуктів автомобільним транспортом 

 
Сьогодні шкідливі викиди у м. Києві автотранспортом досягають 90% 

від загального обсягу викидів усіма джерелами забруднень у місті. Загальна 
маса шкідливих речовин, що утворюється автомобілями, зареєстрованими у 
м. Києві, становить близько 2,1 млн. т. на рік. До цього слід додати 
забруднення підприємствами автотранспортної інфраструктури ґрунту й 
водоймищ відпрацьованими мастилами, проливанням нафтопродуктів і 
відходами від миття автомобілів; захаращення території міста гумовими 
покришками, викинутими акумуляторними батареями, металевими деталями 
тощо. 

  Для вирішення вищесказаної проблеми було розроблено Київську 
міську програму “Екологія транспорту”. Проте несвоєчасне виявлення 
ризиків, неефективне  управління ними може стати джерелом нових небезпек 
для населення. Тому важливо створити методику аналізу й запобігання 
утворенню ризиків, з використанням сучасних методик управління ризиками. 

Стратегія Київської міської програми “Екологія транспорту” направлена на 
удосконалення екологічного контролю транспортних засобів, контролю 
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рідких моторних палив нафтового походження, використання природного 
газу як моторного палива, удосконалення транспортно-дорожньої 
інфраструктури. 

Ґрунтовний аналіз дозволив виділити підпрограми, портфелі проектів та 
окремі проекти, які входять до Київської міської програми “Екологія 
транспорту”, та здійснити структуризацію, фрагмент якої наведено в табл.1. 

Таблиця 1 – Структуризація Київської міської програми “Екологія 
транспорту” на різних програмно-проектних рівнях 
Рівень Назва 

Підпрограмний Організація поставки і реалізації у м. Києві моторних палив покращеної 
якості.  

Портфелі проектів Створення мережі станцій мийки автомобілів, оснащених автономними 
очисними установками.  

Проектний Створення установок для переробки і утилізації автотранспортних шин.  
 
Особливу увагу слід приділити підпрограмі, що орієнтована на поставку 

та реалізацію у м. Києві моторних палив покращеної якості, а саме на  
проекти, які направлені на транспортування нафтопродуктів територією 
міста. 

Основна мета такого проекту – доставка до місця реалізації 
нафтопродуктів підвищеної якості, з найменшим впливом на навколишнє 
середовище міст. 

Важливим етап в розгляді питань пов’язаних з проектними ризиками є 
їх ідентифікація на стадії ініціації та підготовки проектів. 

Цілями процесу ідентифікації ризиків повинно бути виявлення та 
категоризація (систематизація) ризиків, які можуть несприятливо 
вплинути на процес цих ризиків. На основі досліджень та аналізу проектів 
перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом було визначено 
основні класи ризиків: природно-кліматичні, виробничі, технічні, ринкові, 
фінансові, політичні, інноваційні, екологічні, соціальні, економічні. Для 
подальшого аналізу виділяємо проектні ризики, що можуть впливати на 
стан навколишнього середовища. 

Бензин з нафтобази в автотранспортні підприємства перевозять 
автомобільними цистернами, контейнерами і в бочках. Найбільш широко 
поширений спосіб транспортування бензину в автоцистернах. В даний час 
здійснюються централізовані перевезення нафтопродуктів, при яких 
найбільш ефективно використовується спеціалізований рухомий склад. 

Невизначеність чинників в проекті встановлює ступінь загальної 
картини “протікання” проекту. Розподіляючи та систематизуючи поняття 
“невизначеності” переходить в поняття “визначений”, тобто той, котрим ми 
можемо керувати та впливати. Розбиваючи систему на підсистеми та 
прораховуючи ризики на всіх етапах, можливе створення карти-схеми 
управління ризиками, як одного з методів управління.    

В табл. 2 наведено фрагмент карти-схеми управління екологічними та 
соціальними ризиками при перевезенні нафтопродуктів автомобільним 
транспортом, в котрій вказана вагомість від 1 до 4 бала, де 1 – невагомий 
вплив, а 4 – дуже вагомий вплив на навколишнє природне середовище. 
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Таблиця 2 – Фрагмент карти-схеми екологічних та соціальних ризиків 
проекту перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом 

К
ла
с 

ри
зи
кі
в 

Ризик 

В
аг
ом
іс
ть

 

Й
м
ов
ір
ні
ст
ь 

ви
ни
кн
ен
ня

 

Метод реагування на ризик 

Ек
ол
ог
іч
ні

 
ри
зи
ки

 

Забруднення 
навколишнього 
природного 
середовища 

відпрацьованими 
газами 

2 0,1 

Встановлення і використання новітніх 
природоохоронних технологій, 
підтримання авто в належному 
технічному стані. Своєчасний 
технічний огляд і ремонт автоцистерни.  

С
оц
іа
ль
ні

 
ри
зи
ки

 

Аварія транспортного 
засобу 4 0,4 

Забезпечення належної кваліфікації 
водіїв для перевезення небезпечних 
вантажів.  

Таким чином, основним елементом в ефективному функціонуванні 
проекту з перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом є 
врахування екологічних ризиків на всіх етапах. При правильній 
структуризації системи можливий більш точний аналіз, що дозволить 
побудувати модель поведінки при виникненні ризиків. 

А. І. Івануса, Ю. П. Рак  

Проектна стратегія забезпечення безпеки при проведенні міжнародних 
спортивних змагань 

 
Програма забезпечення безпеки життєдіяльності (БЖД) при проведенні 

спортивних, культурно-масових заходів міжнародного рівня починається з 
моменту перетинання кордону країни організатора заходу іноземцями і 
завершується після покидання спортивно-видовищної споруди (СВС) всіма її 
учасниками. Протягом життєвого циклу цієї програми відбувається 
інтенсивне використання значної кількості різного роду ресурсів, що часто 
характеризується не раціональністю їх використання, ускладненням системи 
управління та, відповідно, зниження рівня забезпечення безпеки людей.  

Вирішення цієї проблеми можливе через формування стратегії розвитку 
системи забезпечення безпеки, яка б зменшила невизначеність програми. 
Структура стратегії ієрархічно розставляє компоненти програми, що дає 
змогу визначити чітку послідовність проектних дій в програмі забезпечення 
безпеки людини, а візія – логічна конструкція «стейхолдирами» образу 
бажаного майбутнього кінцевого продукту – значно зменшує невизначеність 
програми та дозволяє визначити головні її цілі.  

Розробка комплексної стратегії розвитку системи забезпечення безпеки 
людей при проведенні спортивних та культурно-масових заходів за такою 
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чотирьохрівневою схемою дає можливість об‘єднати найкращі підходи, які 
використовуються в сучасному плануванні. Структура формування стратегії 
забезпечення безпеки життєдіяльності при проведенні спортивних та 
культурно масових заходів міжнародного значення на спортивно-
видовищних спорудах представлена на рис. 1 де: місія – організація та 
проведення спортивних та культурно-масових заходів міжнародного рівня; 
візія – створення безпечних та комфортних умов для людей при проведенні 
спортивних та культурно-масових заходів міжнародного рівня. 

Така схема (див рис. 1) найкраще відображає розуміння стратегії як 
узгодженого напрямку дій. Саме такий підхід рекомендується сучасними 
консультантами з стратегічного планування для складних систем з високим 
рівнем непередбачуваності зовнішнього середовища. Об’єкт з масовим 
перебуванням людей якраз представляє собою чудовий приклад надзвичайно 
складної системи з непередбачуваним середовищем. 

Використовуючи запропоновану модель-схему планування, проектні 
менеджери ставлять собі за завдання дотримуватися обраного напрямку 
розвитку оперуючи необхідною кількістю вузько спеціалізованих 
стратегічних проектів, що в свою чергу забезпечує більшу гнучкість та 
швидкість реагування на зміни в зовнішньому середовищі. Наявність 
узгоджених напрямків розвитку дозволяє використовувати ефект синергії в 
програмі, що підсилює її ефективність реалізації, дає можливість більш 
раціонального використання обмежених ресурсів. 
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Рис. 1. Структурна модель-схема формування стратегії  
забезпечення БЖД на СВС 
 

Реалізація стратегії забезпечення  
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Т.М. Кадильникова, И.А. Гордеева  

Структура, задачи и принципы организации управления  
мониторинговыми проектами в диагностике машин 

 
Основным условием оптимального и рационального использования 

машин является разработка общей стратегии управления их состоянием на 
основе создания мониторинговых проектов. Данный подход обеспечивает 
широкой охват всех видов и методов экспериментального изучения 
динамики машин, детально освещает отдельные проблемы, связанные с 
подробным анализом их дальнейшей эксплуатацией – материальные затраты, 
связанные с авариями, ремонтом отдельных узлов и механизмов, простоями, 
наладочными работами после капитальных ремонтов, модернизацией всего 
производства. Реализация системы управления мониторинговыми проектами 
(СУМП)  машин возможна при соблюдении следующих принципов [1]: 

1. Принцип единства целей – унификация понятийного базиса, научно-
методических и практических разработок в рамках единой целевой 
программы. 

2. Принцип иерархичности – решения частных вопросов изучения 
поведения отдельных узлов и механизмов машины входят в иерархию общей 
системы и соответствующим образом координируются.  

3. Принцип комплексности – обобщение научно-методических 
разработок и практической реализации управляющих воздействий, их 
совершенствование.  

4. Принцип альтернативности – единая концепция мониторинговых 
проектов осуществляется с учетом нескольких путей (проектов) развития 
управляющих воздействий.  

5. Принцип системности – машина и ее система управления  
мониторинговыми проектами рассматриваются как системы двух различных 
классов, взаимодействующих сообразно с действием экономических 
составляющих проекта. 

Принцип функционирования СУМП  заключается в соблюдении 
следующего правила: при решении прикладных задач важно не столько их 
оптимальное решение, сколько рациональное и эффективное обеспечение 
надежности эксплуатации машины при минимальных материальных 
затратах, т. е. общий результат. 

Управляющие воздействия (управляющая система) и машина (объект 
управления) – это открытые динамические саморегулирующиеся и 
самоорганизующиеся системы. Человек воздействует на управляющую 
систему посредством информации об её динамике, режиме изменчивости 
компонентов, а управляющая – за счет отрицательных обратных связей, 
соответствующих данным приборов и датчиков. В результате развития и 
совершенствования СУМП постоянно изменяется и совершенствуется, в её 
структуре появляется блок контроля самого процесса мониторинга [2] (рис. 
1).  

Сочетание математических, технологических, организационных и 
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экономических компонент в рамках единой стратегии СУМП определяет её 
отличия от ранее известных. Эффективность применения инновационного 
подхода подтверждена в ходе производственных экспериментов. 

 

 
Рис. 1. Системы управления мониторинговыми проектами 
 
Предложенная СУМП  машин выполняет несколько основных функций: 
– реконфигурации структуры и содержание системы диагностики 

машин (выбор наилучшего проекта управленческих решений с учетом 
экономических показателей, экспериментальной и аналитической 
информации о текущем состоянии); 

– периодический аудит и корректировка (определяет необходимый 
объем средств на содержание необходимых работ по улучшению и развитию 
системы диагностики, контроль «обратной связи» и исключение её крайнего 
проявления при эксплуатации в виде отказов). 

Т.М. Кадильникова,  Г.С. Макеєва  

Шляхи мінімізації ризиків в пост-митному аудиті в умовах глобалізації 
мирової економіки 

 
В умовах глобалізації мирової економіки сучасний розвиток держави 

неможливий без використання нових методологій управління проектами, 
удосконалення професійних знань и розробки системи оцінки 
компетентності проектних менеджерів. Зокрема це стосується роботи 
інститутів зовнішньо економічної діяльності країни, одним з яких є 
Державна митна служба України. 

Аналізуючи наслідки застосування інструментів державного 
регулювання зовнішньо економічної діяльності, можна дійти висновку, що 
сьогодні в Україні домінує фіскальна функція, установлено досить високий 
рівень митного обкладення імпортних товарів та жорстка система 
нетарифного регулювання, заходи якої поширюються переважно на імпортні 
товари. 

Проведений аналіз формування законодавчо-правової бази щодо 
визначення і контролю ризиків в пост-митному аудиті здійснюється в 
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контексті гармонізації зовнішньоекономічної політики України і 
Європейського Співтовариства. 

 На даному етапі розвитку, задля мінімізації ризиків перед Державною 
митною службою України стоять такі завдання: 

– побудова механізмів контролю митної вартості, сприяючих прозорості, 
об’єктивності та контрольованості митної оцінки; 

– удосконалення інформаційного наповнення системи аналізу та 
управління ризиками з метою підвищення їх ефективності та поширення 
застосування результатів  роботи у практичній діяльність митної служби 
України; 

– підвищення ефективності процедур митного контролю шляхом 
зосередження на ідентифікації та інспектуванні товарів, зокрема 
високоризикованих та високоліквідних; 

– посилення контрольно-перевірочної функції митних органів у напрямі 
проведення виїзних документальних (пост-митний аудит) та камеральних 
перевірок платників податків. 

Одним з заходів мінімізації ризиків при пост-митному аудиті є 
забезпечення ефективної митної політики. Ключовим напрямком  
забезпечення є легалізація та детінізація зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні, що орієнтовано на збільшення привабливості прозорої та 
добросовісної зовнішньоекономічної діяльності. Через скорочення 
бюрократичних, часових, технологічних та матеріальних витрат суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні при перетині вантажами кордону 
України посилюється відповідальність й санкцій за недоброчинні дії та 
зловживання.  

Одним з засобів реалізації поставлених перед Державною митною 
службою завдань є створення «Електронної митниці». Це 
багатофункціональна комплексна система, яка поєднує інформаційно-
комунікативні технології та сукупність механізмів їх застосування і дає 
можливість підвищити якість митного регулювання та вдосконалити митне 
адміністрування з метою забезпечення митної безпеки України. 

Це потребує активного інституційного розвитку самої митної служби, 
основними етапами якого є наступні заходи:  

– створення окремої юридичної особи у вигляді «Інформаційної 
регіональної митниці» з підрозділами подвійного підпорядкування у 
митницях та усіх митних установах;  

– створення у складі центрального апарату оперативного центру для 
обробки інформації та прийняття управлінських рішень,головним завданням 
якого буде постійний моніторинг усієї вхідної інформації, її аналіз з 
використанням системи управління ризиків та надання оперативних вказівок 
митним органам для цільового використання методів вибіркового контролю 
і забезпечення своєчасного реагування на загрози, які пов'язані з 
порушенням митного законодавства;  

– уведення окремого підрозділу у складі центрального апарату 
(наприклад, департаменту інформаційних технологій), який буде 



	  

103	  
	  

розробником інформаційної стратегії, замовником інформаційних 
технологій та незалежним контролером втілення їх в життя. 

Проблеми ефективності використання бюджетних коштів і здійснення 
зовнішнього державного фінансового контролю діяльності органів виконавчої 
влади й суб'єктів державного сектору економіки досить актуальні для України. 
Адже ефективність управління державними фінансовими ресурсами є 
запорукою стабільності економіки, забезпечення необхідних темпів 
економічного зростання й рівня суспільного добробуту, а також забезпечення 
підтримки інтересів національної безпеки держави. Метою аудиту ефективності 
є оцінка досягнення запланованих цілей, виявлення проблем у виконанні 
бюджетної програми та розробка пропозицій щодо підвищення продуктивності 
використання бюджетних ресурсів. Основним аргументом розширення аудита 
ефективності є необхідність збільшення числа контролюючих суб'єктів, які, так 
чи інакше, пов'язані з діяльністю об'єкта, тому що саме споживачі товарів та 
послуг першими відчувають наявність проблем у функціонуванні об'єкта. 

Слід наголосити, що процес розвитку системи державного фінансового 
контролю за своєю сутністю перманентний і має бути адекватним процесу 
розвитку держави. Тому, організовуючи відповідну систему державного 
фінансового контролю, необхідно її періодично оцінювати на предмет 
адекватності внутрішнім і зовнішнім умовам функціонування держави. 

Отже, для того щоб мінімізувати ризики в пост-митному аудиті необхідно 
забезпечити умови для ширшого застосування принципів пост-аудит контролю 
у здійсненні митного контролю, здійснювати інспектування товарів та 
посилення контрольно-перевірочної функції митних органів, розширювати 
застосування системи управління ризиками, що об’єднує індикатори ризику, 
розроблені в рамках діяльності митних та прикордонних органів, 
впроваджувати методику управління ризиками, профілювання і вибірковості, 
запроваджувати цикл тренінгів для працівників митної служби стосовно 
управління ризиками, покращити нормативно-законодавчу базу, що стосується 
профілів ризику та їх впровадження й використання в автоматизованій системі 
аналізу та керування ризиками. 

В.В. Калюжний  

Питання правового захисту продукту проекту 
 

Постановка проблеми. Успішний продукт проекту – продукт, який 
здатний тривалого часу зберігати свою привабливість для споживачів через 
стабільний попит на нього. Проте, вдалий продукт підстерігає загроза бути 
швидко скопійованим недобросовісними конкурентами. В цьому випадку 
його успішність викликає сумніву: частина споживачів перекинеться на 
підробку. І це сповна закономірно. Підробка буде мати конкурентні 
переваги, зокрема, в ціні. Адже конкурент не витрачав гроші на дослідження, 
виготовлення дослідного зразка, маркетинг та виведення продукту на ринок, 
а отже, через заощадження всіх видів ресурсів, має змогу знизити вартість 
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свого виробу. Тому виникає негайне питання надійного захисту нового 
продукту. В цьому плані якнайкраще підходить захист нової розробки через 
надбання прав інтелектуальної власності. Проте, один й той же ж самий 
продукт проекту можна захистити по-різному, а як саме – рекомендацій з 
цього приводу немає, що слід вважати проблемою. Враховуючі, що проектна 
орієнтація інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва носить 
стабільно зростаючий характер, а копіювання нової продукції поширюється, 
проблема надійності правового захисту продуктів проекту автоматично 
набуває статусу актуальної. 

Невирішена частина проблеми. Як показує практичний досвід, 
традиційний підхід до надбання прав інтелектуальної власності не завжди 
виявляється ефективним. Усвідомлений спеціаліст завжди знайде спосіб як 
«обійти» патент, наприклад, вносячи несуттєві нові поліпшення, та 
отримуючи новий патент на корисну модель. Зрозуміло, такий патент не 
важко скасувати, проте на це потрібний чи малий час та гроші, але поки він 
діє буде «лихоманити» бізнес, стримуючи успішність продукту проекту.  

Нагадаємо, згідно з діючим законодавством загальне право 
інтелектуальної власності поділяється на промислову власність та авторське 
право, які разом охоплюють весь спектр результатів творчої діяльності 
людини. Майже увесь. Адже ідеї, концепції в нашій країні не захищаються, 
проте вони – це первинне, з чого потім виникають об’єкти права 
інтелектуальної власності. Яким видом права (патентним чи авторським) 
доцільно скористатися, чи можливо взагалі скористатися нормативною 
базою, як це зробити? В літературі з цього приводу прийнятної відповіді не 
виявлено, що і є невирішеною частини проблеми, що розглядається. 

Метою роботи є спроба розкрити можливі підходи до надбання права 
інтелектуальної власності з одночасним використанням різних законів 
України з метою максимального правового захисту продукту проекту. 

Викладення основного матеріалу. Дійсно, ідеї, програми, методики, 
самі пропозиції не підлягають захисту як такі, але авторське право захищає 
форму їх представлення, наприклад, у вигляді малюнків, схем, моделей, 
статей, в тому разі і публіцистичного характеру. Тому, навіть сеанси 
мозкового штурму, навіть у вигляді стенограми можна викласти на «папері» 
та отримати свідоцтво на твір з колективним автором, який демонструє 
виникнення та розвиток проектної ідеї. При цьому навіть «інтелектуальні  
осколки» піддаються розголошенню, а це означає, що вже ніхто не може 
ними скористатися та запатентувати на власне ім’я через банальну втрату 
новизни. При підготовці такої стенограми рекомендовано кожному автору 
виказаної ідеї власно її розвинути та описати, незважаючи на те, що вона 
можливо й не стала проектною. При такому підході будь-яке висловлення 
максимально наближається до об’єкту інтелектуальної власності.  

При формуванні концепції продукту проекту треба максимально 
узагальнено висловлювати його суттєві або принципові ознаки, які будуть 
порочити новизну для інших, в той час, не заважатиме власно отримати 
патент на об’єкт промислової власності, що не суперечить діючому 
законодавству.  
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Якщо продукт проекту має матеріальні форми, що характерно для 
продуктових проектів, то паралельно з надбанням авторських прав, доцільно 
скористатися й патентним правом,та отримати патент, щонайменше на 
корисну модель, а то й на винахід, причому якнайбільше описуючи варіанти 
можливої реалізації технічного пропозиції. Це також гальмуватиме 
неправомірні дії конкурентів. 

Будь-який матеріальний продукт проекту можна побачити, тобто він 
має якийсь зоровий образ. А зорові образи захищаються, нагадаємо, у якості 
промислових зразків, та, таким чином, можна отримати подвійний захист на 
один й той же ж самий об’єкт, що ще в більшій мірі підійматиме правовий 
статус продукту проекту. Зробити це досить проста: достатньо продукт 
проекту сфотографувати у різних ракурсах, як це пропонується законом, або 
відтворити зображення за допомогою комп’ютерної техніки. 

Слід також пам’ятати, що креслення, конструкторсько-технологічна 
документація, по яким відтворений продукт проекту, також є об’єктами 
авторського права, на який можна отримати свідоцтво. Це ще один варіант 
підвищення бар’єру захисту прав на розробку. 

Та якщо підроблення все ж таки відбулося, поки будуть тривати судові 
тяганини, доцільно про скоєння цієї неправомірної дії розповсюдити через 
засоби масової інформації. Це не тільки дозволяє привернути увагу до 
справи, але й зробити своєрідну рекламу. Причому майже безкоштовно, але 
досить дійову. Такі відомості обов’язково впливатимуть на повернення 
споживачів до оригінального продукту, та, навпаки, відвернуть покупців від 
підробок. 

Непогано було б потурбуватися й про власну торговельну марку, яка, як 
відомо, підвищує привабливість продукту. Адже він упізнається через неї. З 
часом, а мова йде про успішний продукт проекту, саме торговельна марка, 
набуваючи статусу бренда, дозволяє не тільки забезпечити збут продукту, 
навіть викликати його пошук покупцями у торговельних точках Тобі подібні 
продукти подальших проектів приречені на вдачу через довіру до команди, 
яка їх розробляє. 

Всі запропоновані дії щодо захисту продукту проекту повинні бути 
своєчасно реалізовані, оскільки на отримання прав потрібний час, а також 
для запобігання можливості конкурентам скористатися правом попереднього 
користування.  

Висновки. Як бачимо, один й той же ж самий продукт проекту може 
отримати декілька охоронних документів, ігнорувати які недоцільно. Адже 
законодавством за порушення прав інтелектуальної власності передбачені 
вагомі штрафи. Якщо їх покласти на витрати при виготовленні копійованої 
продукції, то вона через ціновий чинник автоматично втрачає свою 
конкурентоздатність. 
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Д.С. Катаєв  

Оптимізація розподілу трудових ресурсів в матричній моделі управління 
	  

На даний момент проектний підхід є усталеною практикою багатьох 
підприємств та організацій. Оскільки кількість процесів та їх складність, до 
яких застосовуються методи проектного менеджменту, постійно зростає, в 
багатьох випадках звичайна функціональна організація вже не влаштовує 
мененджмент підприємств. З іншого боку в сучасних умовах глобальної 
світової кризи, підприємства жорстко оптимізували використання власних 
людських та матеріальних ресурсів, тому перехід до проектних структур із 
залученням додаткових фахівців та матеріальних ресурсів для реалізації 
окремих Проектів підприємства є неприйнятним.   

Альтернативою функціональній і проектній моделям організації процесів 
управління проектами може слугувати матричний підхід. В рамках цього 
підходу в різних проектах підприємства використовується єдиний пул 
матеріальних та трудових ресурсів. Але тут виникає проблема. Матриця 
ускладнює всі процеси взіємодії на підприємстві. Відповідно ускладнюється і 
процес управління. І тут не обійтись без інформаційних систем, що 
спрощують та чітко реалізують всі процеси інформаційної взаємодії. Але всі 
існуючі інформаційні системи управління проектами тяжіють до 
функціонального модуля організації управління проектами. Основна ідея 
даних ІСУП полягає в розрахунку часу виконання проекту з урахуванням 
балансу «час виконання роботи – кількість виділених на неї ресурсів». Але в 
матрчичній моделі досить часто виникає ситуація, коли трудовий ресурс 
повинен одночасно працювати не тільки у декількох проектах, але й у 
функціональному підрозділі. Тому, проектні менеджери вимушені 
враховувати ці ситуації та штучно їх розв’язувати, що значно знижує 
єфективність використання інформаційних систем управління проектами. 

Засоби усунення конфлікту ресурсів, які реалізовані в сучасних 
інформаційних системах виконують це пост фактум. Є конфлікт – давайте 
усунемо, і не завжди найкращим чином. Проблему оптимального 
автоматичного розподілу ресурсів по роботам багатьох проектів не виконує 
жодна інформаційна система. Такі системи ще треба створювати. 

Отже, із вище наведеного, можна зробити наступні висновки. 
В сучасній кризовій економіці для здійснення проектів на підприємствах 

переважним є застосування матричного підходу. 
Сучасні інформаційні системи управління проектами не забезпечують в 

повній мірі реалізацію матричних технологій управління проектами. 
Тому актуальним є створення таких інформаційних систем, які в повній 

мірі забезпечують реалізацію матричних технологій управління проектами на 
підприємствах. 
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Е.А. Квасневский  

Оценка успешности портфеля проектов повышения безопасности 
объектов атомной энергетики 

 
Одним из основных путей повышения эффективности Комплексной 

сводной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины 
является разработка типовых решений на основе классификации ППБ АЭС. 
Классификация, которая базируется на анализе и обобщении имеющихся 
знаний, является основанием для дальнейших исследований, которые 
направлены на более глубокое понимание сущности проектов повышения 
безопасности, выявление их специфических особенностей, определение 
правил эффективного управления (для менеджеров проектов, их команд, 
сотрудников компаний и др.). 

Исходя из предположения, что любой проект на основе фасетного 
подхода можно описать как 

 ( ){ }iqiq rfp ,= , 

где pq – проект, принадлежащий множеству проектов текущего портфеля на 
АЭС, riq – значение характеристики q-го проекта по i-му фасету, определение 
принадлежности проекта к определенной классификационной группе (I – 
истина) – его классификация, происходит в соответствии со следующим 
правилом: 

 ( )( )( )q k iq iqp g r r V I∀ ∃ ∀ ∈ → . 

Классификация проектов повышения уровня безопасности АЭС 
приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Классификация проектов повышения уровня безопасности АЭС 
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Это позволяет разработать алгоритмическое и программное 
обеспечения для классификации проектов повышения уровня безопасности 
АЭС, что, в свою очередь, является основой системы поддержки принятия 
решений для менеджера портфеля проектов. 

Учитывая неструктурированный характер управленческих решений, 
принимаемых в ППБ объектов атомной энергетики, был предложен 
когнитивный подход, ориентированный на активизацию интеллектуального 
субъекта и фиксацию его представления ситуации в виде формальной 
модели. В качестве такой модели используется когнитивная карта ситуации, 
которая предоставляет известные субъекту основные законы и 
закономерности в виде ориентированного знакового графа. 

На основе декомпозиции проектов и подпроектов КсПБ и их 
иерархической систематизации определено множество факторов F={fi}, i = 
1..11, которое формирует узлы когнитивной карты оценки успешности 
портфеля ППБ АЭС (рис. 2). К ним относятся: успешность реализации 
портфеля проектов (f1), совокупная безопасность портфеля проектов (f2), 
совокупные затраты портфеля проекта (f3), воздействие стейкхолдеров (f4), 
вероятность повреждения активной зоны реактора (f5), вероятность 
предельного аварийного выброса (f6), стоимость капитала (f7), коэффициент 
распределения инвестиций во времени (f8), размер капиталовложений (f9), 
степень воздействия стейкхолдеров (f10), заинтересованность в портфеле 
проектов (f11). Системные взаимосвязи факторов, характеризующие силу их 
взаимного влияния, полученные экспертным путем, также представлены на 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Когнитивная карта оценки успешности портфеля ППБ АЭС 
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Обобщенная вычислительная модель M = {F, U, C, R}, которая 
использует когнитивную представленную карту состоит из множеств F, U 
(функция присваивания), R (ограничения) и C (функция проверки 
корректности). 

Применение указанных моделей позволяет существенно повысить 
эффективность процессов принятия решений в задаче управления портфелем 
проектов повышения безопасности объектов атомной энергетики. 

В.П. Квашук, Ю.П. Рак  

Проектно-орієнтований підхід оцінки рівня комплексної природно-
техногенної небезпеки регіонів 

 
Достовірність та системність в отриманні аналітичної оцінки стану 

природно-техногенної небезпеки в Україні можлива за умов використання 
методологій проектно-орієнтованого управління, розглянувши при цьому 
процес аналітичного дослідження як проект, програму або портфель. 

Проектний підхід оцінки аналітичних досліджень стану природно-
техногенної небезпеки на державному та регіональному рівнях можна 
представити у вигляді таких основних видів: 

• параметрична ідентифікація процесів та явищ природно-техногенної 
небезпеки, останні в залежності від сутності ("фізики" процесу) 
класифікуються на: техногенні, природні, біолого-соціальні або 
транскордонні, а виходячи із масштабів їх небезпеки на: локальні, 
регіональні, державні та транскордонні; 

• підсумкова критеріальна оцінка, виходячи із комплексного аналізу 
шести чинників небезпеки – пожежо-вибухова, хімічна, радіаційна, 
гідродинамічна, транспортна та житлово-комунальна, виражена у 
відповідних інтегральних критеріях, що відображають питомі рівні цих 
чинників, регіональний та державний статус. Середньогеометрична 
складова вище вказаного дає агрегований критерій стану техногенної 
безпеки в цілому. 
Агрегований критерій виявляє існуючий стан техногенної небезпеки у 

межах від 0,77·10-2 (найменша небезпека, перша позиція м. Київ) до 5,56·10-2 
(найбільша небезпека, 27-ма позиція Черкаська область)(див. Табл. 1). В 
табл. 1 представлено розподіл адміністративно-територіальних одиниць 
(АТО) за агрегованим критерієм у послідовності збільшення його величини – 
ранжування. Ранжування дозволяє розташувати всі одиниці в певній 
рейтинговій послідовності і сформувати за характером розподілу чотири 
групи за рейтингом. АТО розташовується в межах (див. табл.1): І – низький 
рівень техногенної небезпеки (м. Київ та 5 областей); ІІ – помірний (АР 
Крим, м. Севастополь та 6 областей); ІІІ – середній (8 областей); IV – з 
високим рівнем техногенної небезпеки (5 областей). 
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Таблиця 1 
Комплексна оцінка стану техногенної небезпеки в Україні 

Адміністративно
-територіальні 
одиниці за 
регіональним 
рейтингом 

Інтегральні критерії ранжування рівня: Агрегований 
критерій 
ранжування 
стану 

техногенної 
небезпеки 

пожежо
-

вибухов
ої 

небезпе
ки 

хімічн
ої 

небезп
еки 

радіацій
ної 

небезпе
ки 

гідродин
амічної 
небезпек

и 

транспорт
ної 

небезпеки 

небезпеки 
житлово-
комунально

го 
господарств

а 

величи
на 

група 
регіон
у за 
критер
ієм 

Україна 1,44·10-

2 
8,9·10-

2 
4,78·10-

2 
1,87·10-3 0,976·10-1 3,644·10-1 4,55·10

-2 
– 

м. Київ 0,61·10-

2 
1,6·10-

2 
0,04·10-

2 
0,13·10-3 0,976·10-1 1,218·10-1 0,77·10

-2 

І 

Закарпатська 
область 

1,22·10-

2 
1,1·10-

2 
0,10·10-

2 
0,48·10-3 0,864·10-1 1,528·10-1 1,17·10

-2 
Чернівецька 
область 

1,24·10-

2 
0,7·10-

2 
0,31·10-

2 
0,63·10-3 1,03·10-1 1,833·10-1 1,45·10

-2 
Чернігівська 
область 

1,25·10-

2 
3,2·10-

2 
0,22·10-

2 
0,15·10-3 0,848·10-1 2,846·10-1 1,45·10

-2 
Івано-
Франківська 
область 

1,80·10-

2 
10,4·1

0-2 
0,15·10-

2 
0,11·10-3 0,713·10-1 1,975·10-1 1,52·10

-2 

Київська область 1,03·10-

2 
2,6·10-

2 
0,16·10-

2 
0,20·10-3 1,317·10-1 4,225·10-1 1,54·10

-2 
Львівська 
область 

0,92·10-

2 
1,6·10-

2 
1,48·10-

2 
0,18·10-3 0,812·10-1 2,809·10-1 1,71·10

-2 

ІІ 

Донецька 
область 

0,87·10-

2 
12,6·1

0-2 
0,05·10-

2 
0,47·10-3 0,916·10-1 4,557·10-1 1,76·10

-2 
Сумська область 1,33·10-

2 
5,1·10-

2 
0,25·10-

2 
0,25·10-3 1,015·10-1 2,489·10-1 1,76·10

-2 
Полтавська 
область 

1,45·10-

2 
4,2·10-

2 
0,20·10-

2 
0,69·10-3 1,451·10-1 2,668·10-1 2,10·10

-2 
АР Крим 0,77·10-

2 
0,4·10-

2 
0,14·10-

2 
1,58·10-3 0,993·10-1 4,969·10-1 2,11·10

-2 
Тернопільська 
область 

1,02·10-

2 
1,2·10-

2 
7,96·10-

2 
0,21·10-3 0,87·10-1 2,382·10-1 2,19·10

-2 
М. Севастополь 1,32·10-

2 
7,5·10-

2 
0,10·10-

2 
1,60·10-3 0,976·10-1 3,865·10-1 2,31·10

-2 
Харківська 
область 

0,88·10-

2 
6,6·10-

2 
0,23·10-

2 
1,20·10-3 1,098·10-1 3,638·10-1 2,34·10

-2 
Вінницька 
область 

1,25·10-

2 
3,8·10-

2 
1,13·10-

2 
0,92·10-3 1,027·10-1 2,438·10-1 2,60·10

-2 

ІІІ 

Луганська 
область 

2,09·10-

2 
2,3·10-

2 
0,16·10-

2 
0,83·10-3 0,923·10-1 3,984·10-1 2,88·10

-2 
Рівненська 
область 

1,49·10-

2 
4,6·10-

2 
3,92·10-

2 
0,58·10-3 0,98·10-1 2,391·10-1 3,09·10

-2 
Волинська 
область 

1,26·10-

2 
1,3·10-

2 
13,63·10

-2 
0,77·10-3 0,961·10-1 2,517·10-1 3,15·10

-2 
Житомирська 
область 

1,05·10-

2 
2,5·10-

2 
10,64·10

-2 
0,38·10-3 1,421·10-1 3,834·10-1 3,31·10

-2 
Херсонська 
область 

0,86·10-

2 
1,8·10-

2 
15,51·10

-2 
0,49·10-3 1,104·10-1 4,382·10-1 3,32·10

-2 
Хмельницька 
область 

0,97·10-

2 
1,5·10-

2 
12,05·10

-2 
1,85·10-3 1,013·10-1 2,769·10-1 3,57·10

-2 
Кіровоградська 
область 

1,37·10-

2 
2,3·10-

2 
10,86·10

-2 
1,12·10-3 1,288·10-1 4,223·10-1 3,91·10

-2 
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Миколаївська 
область 

1,11·10-

2 
3,1·10-

2 
11,1·10-

2 
1,94·10-3 1,225·10-1 3,507·10-1 4,37·10

-2 

IV 

Дніпропетровськ
а область 

0,76·10-

2 
11,3·1

0-2 
4,72·10-

2 
1,54·10-3 1,376·10-1 3,771·10-1 4,38·10

-2 
Запорізька 
область 

2,47·10-

2 
7,6·10-

2 
11,39·10

-2 
0,57·10-3 1,307·10-1 3,456·10-1 4,77·10

-2 
Одеська область 1,15·10-

2 
18,8·1

0-2 
7,43·10-

2 
1,76·10-3 1,067·10-1 4,085·10-1 5,42·10

-2 
Черкаська 
область 

1,34·10-

2 
21,7·1

0-2 
4,32·10-

2 
3,26·10-3 1,231·10-1 2,867·10-1 5,56·10

-2 
 
Систематизація проектних досліджень в плані оцінки рівня комплексної 

природно-техногенної небезпеки регіонів показало, що стан природної 
небезпеки на основі агрегованого критерію України відповідає 26 позиції і 
відноситься до групи зі значним рівнем небезпек. 

С.Г. Кийко, Е.А.  

Дружинин Диверсификация инвестиционного портфеля в условиях 
неопределенности 

 
Для того чтобы предприятие могло успешно функционировать, 

повышать качество продукции, снижать издержки, расширять 
производственные мощности, повышать конкурентоспособность своей 
продукции и укреплять свои позиции на рынке, оно должно вкладывать 
капитал, и вкладывать его выгодно. Поэтому ему необходимо тщательно 
разрабатывать инвестиционную стратегию и постоянно совершенствовать ее 
для достижения вышеназванных целей. Управление инвестиционным 
портфелем позволяет балансировать и сдерживать риск, присущий тем или 
иным активам и инструментам и становится особенно актуальным в связи с 
диверсификацией и необходимостью осуществления гибкого 
стратегического инвестирования. Однако управление инвестиционным 
портфелем осложняется следующими условиями: множественность 
доступных вариантов вложения капитала; несогласованность финансовых 
активов в портфеле; корреляция между доходностью активов; 
ограниченность финансовых ресурсов для инвестирования; риски, связанные 
с принятием того или иного решения по инвестированию; необходимость 
мониторинга портфеля на предмет изменений и периодическое 
восстановление баланса и др. Поэтому, несмотря на довольно успешное 
применение математических методов к портфельному инвестированию, 
проблема совершенствования методов формирования портфеля не 
утрачивает своего значения.  

Один из современных подходов для построения модели управления 
инвестиционными портфелями, позволяющий учесть рассмотренные 
особенности, основывается на технологии мультиагентных систем, 
поскольку предоставляет возможность реализации динамического 
поведения, автономности и адаптации отдельных компонентов модели. В 
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этом случае строится специальный виртуальный мир «инвесторы-активы», в 
котором агенты инвесторов (портфелей) и активов могут динамически 
устанавливать и разрывать связи между собой. При этом агенты инвесторов 
ищут наилучшие варианты реализации своих стратегий/целей с наилучшими 
показателями по доходности, минимизации риска, ликвидности, степени 
диверсификации, а агенты активов стремятся повысить коэффициент своего 
использования и получить максимально возможную прибыль. В результате 
агенты инвесторов и активов составляют пару противоположностей: агенты 
инвесторов могут конкурировать за агента некоторого актива или наоборот 
агенты активов могут конкурировать между собой за агента некоторого 
инвестора. Таким образом, предложена агентная имитационная модель, где 
основу составляют переговоры агентов, направленные на улучшение их 
состояния согласно критериям оценки. Вместо централизованной 
последовательной обработки осуществляется распределенная обработка, в 
которой каждый актив самостоятельно и на основе некоторых заданных 
стратегий в достаточно узко ограниченном контексте принимает решения о 
вхождении в портфель или выходе из него, расширении или сужении той или 
иной коалиции или ее удалении, представляя текущий локальный баланс 
интересов конкретных активов. В итоге процесс формирования 
инвестиционного портфеля осуществляется путем самоорганизации агентов. 

А.А. Кирилычев, Н.В.  Ивановский, С.Г. Чёрный  
 

Математическая модель анализ зависимости расхода топлива от 
скорости морских судов при решении задачи нормирования 

 
Экономические результаты работы морского флота в большой мере 

зависят от скорости транспортных судов. Значительную долю судовых 
эксплуатационных расходов в каждом конкретном рейсе составляют расходы 
на топливо, это где-то 30 - 60%. Известно, что современный этап развития 
перевозок грузов морем характеризуется, с одной стороны, высокими ценами 
на топливо на международном рынке и сравнительно большими мощностями 
судовых энергетических установок для обеспечения более высоких 
скоростей морских судов, с другой стороны. Данные тенденции 
соответственно приводят к возрастанию доли расходов на топливо в общих 
эксплуатационных расходах на судно. 

К вопросу экономии топлива необходимо подходить комплексно. Одна 
из них – это снижение расходов на топливо по средством использования 
эксплуатационных факторов и прежде всего выбора оптимальных или 
экономически целесообразных скоростей судов.  

В ряде работ опубликованных зарубежными авторами, в качестве 
критерия оптимальности принимались следующие показатели: показатель 
уровня относительной эффективности для эксплуатации судов, стоимость 
топлива и уровень тарифных ставок на перевозку грузов, наибольшая 
рентабельность работы судна  и т.д. 
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Во всех данных работах при аналитическом решении задач по выбору 
оптимальной скорости судна принимается зависимость расхода топлива от 
скорости вида: 

3q KV= ,(1) 

где   q  - расход топлива в единицу времени при скорости V ; 

       K  - коэффициент, величина которого для данного типа судна     
принимается постоянной или зависимостью  

2
1милюq KV= , 

где   1милюq  - расход топлива при скорости  V  на 1 милю плаванья;  
Однако необходимо учесть, что кубическая зависимость (1) была 

получена на основании формулы адмиралтейских коэффициентов, которая 
была справедливой для судов со скоростями до 12 – 15 узлов, так как в ней 
заложен квадратический закон сопротивления воды. 

На современном же этапе развития судоходства, когда скорости судов 
возросли до 20 узлов и более, зависимость (1) не может точно описать расход 
топлива. Сопротивление воды движению судна при увеличении скоростей 
из-за возрастания волнового сопротивления описывается зависимостью вида 

0
nR K V= только при переменно показатели степени «n», причём его 

значение может изменяться от 1 до 5 – 6 (исследования Тейлора). Поэтому 
допущение, что расход топлива находится в кубической зависимости от 
скорости судна в перечисленных работах, может привести к некоторым 
ошибкам. 

Расчёты показали, что показатель степени n имеет тенденцию к 
увеличению своего значению с увеличением скорости судна до полного хода. 
Отсюда ясно, что для того, чтобы расход топлива как функцию скорости 
выразить степенной зависимостью, показатель степени n необходимо 
принимать переменным. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при выборе 
оптимальной скорости судна в рейсе так из условий минимума 
себестоимости перевозки грузов, так и из условий максимальной 
рентабельности наиболее целесообразное решение можно получить решая 
задачу по экспериментальным кривым (V)q методом перебора. 

Для получения прямого решения задачи может быть использован и 
другой путь. Желаемую кривую, которая с достаточной степенью точности 
будет соответствовать экспериментальной кривой, можно получить, 
используя общий случай метода наименьших квадратов. При этом путём 
решения соответствующей системы уравнений определяется значение 
коэффициентов 0A и 1A , 2A при переменных 2,V V в многочлене вида: 

2
0 1 2q A AV AV= + +  

Тогда имеем  



	  

114	  
	  

22994,2073 352,1637 17,0027q V V= − +  (2) 

Зависимость (2) была получена на основе экспериментальных данных 
реального судна. Максимальное отклонения составило около 3 – 5%. 

Практически же, как уже отмечалось выше, для определения 
оптимальной скорости судна необходимо иметь реальные кривые 
зависимости расхода топлива от скорости, которые можно построить по 
зависимости (2). 

Г.А. Киричевский, Н.Н. Мастило  

IT проекты и стандарты вендоров 
	  

В настоящее время одной из отраслей, которая наиболее адекватно 
реагирует на глобализацию экономики являются информационные 
технологии. Так сложилось, что современные специалисты, технологии, 
стандарты управления не наследовали свойств отечественных достижений в 
данной отрасли. Только единичные заказчики, даже не все крупные 
государственные структуры, выставляют требованием применение ГОСТов, 
ДСТУ и других государственных регулирующих документов при создании 
крупномасштабных информационных систем. При относительно скромных 
масштабах внедрения, практически повсеместноприменяютсястандарты 
управления проектами, которые используют поставщики базовых 
ИТрешений – вендоры. 

Понятие «информационные технологии» объединяет в себе 
направления деятельности, которые очень разнятся между собой – 
разработка программного обеспечения («под заказ» и универсального) для 
различных аппаратных платформ, внедрение крупных информационных 
систем предприятий от SAP, Oracle, IBM, системная интеграция аппаратно-
программных комплексов для решения отдельной как производственной, так 
и общественно важной задачи. Примером последних могут служить 
национальный проект «Відкритийсвіт» и проект создание системы 
видеонаблюдения на выборахнародныхдепутатовУкраины в октябре 2012 
года.  

В информационных технологіях влияние стандартов производителя 
системного ПО и стандартов зарубежного (западного) заказника очень 
сильно, начиння с второйполовины 1990-х.Относительно недорогие, но 
високо профессональные услуги отечественных разработчиков по созданию 
программных продуктов разного уровня сложности заняли свое достойное 
место на западням рынке. При этом, западный заказник всячески страховал и 
смягчал свои проектные риски. Учитывались как  риски, связанные с 
производством( риски разработки ПО), так и риски управлення внедрением – 
риски неостаточного уровня компетентности среднего уровня менеджеров в 
стране внедрения. Одна из возможностей снижения рисков– применение 
некоего общепринятого стандарта, например, РМВОК, PRINCE2. 
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В настоящее время большинство вендоров приближает свои стандарты 
управления проектами внедрения информационных систем уровня 
предприятия к общеизвестным стандартам управления проектами. Так, 
стандарты, рекомендуемые для проектов внедрения SAP, Oracle, Cisco, 
других вендоров постепенно преобразовывают свои «фирменные» 
методологии, копируя основные положения и процессы из «общих» 
стандартов. Тем более, что две последние версии стандарта РМВОК несут на 
себе явные «следы» влияния IT-специалистов. 

Таким образом, рассматривая развитие управление проектами в 
информационных технологиях, можно утверждать, что данная отрасль 
наиболее чувствительна к новым течениям в международных подходах к 
управлению проектами. «Естественный отбор» конкуренции на рынке IT-
технологий не оставляет места тем компаниям, группам, отдельным 
специалистам, которые не воспринимают корпоративные стандарты 
заказчиков. А стандарты заказчика\вендора все больше приближаются к 
стандартам, предлагаемым международными объединениями проектных 
менеджеров.  

Ю.І. Ковальчик , О.І. Говда  

Розрахунок ймовірності дискретних станів системи з трьома об’єктами 
конфігурації при управлінні проектами збирання сільськогосподарської 

продукції 
 

Розраховано ймовірності перебування системи трьох одиниць 
збиральної техніки у дискретних станах при управлінні проектами збирання 
сільськогосподарської продукції з урахуванням часової залежності 
інтенсивності відмов. 

Вступ. Необхідність оптимального технічного забезпечення процесів 
виробництва сільськогосподарської продукції передбачає застосовування 
методів та моделей, які дозволяють підвищити ефективність використання 
технічного потенціалу парку збиральної техніки. Авторами обґрунтовано 
доцільність та методологію застосування випадкових марківських процесів у 
моделях визначення продуктивності збиральної техніки.  

Постановка задачі. Для вдосконалення методу визначення 
продуктивності збиральної техніки на підставі застосування випадкових 
марківських процесів для визначення ймовірності відмов збиральної техніки 
розглянуто модельний приклад для системи, утвореної  із трьох одиниць  
збиральної техніки.  

Виклад основного матеріалу. Розглянемо ймовірність відмов 
збиральної техніки. Оскільки ми маємо справу з невизначеними факторами 
відмов, які є випадковими величинами, у нашому випадку ймовірнісні 
характеристики цих величин можуть бути отримані з практики або відомі 
заздалегідь. Тоді для побудови математичних моделей застосовні так звані 
марківські випадкові процеси. Тобто розглядатимемо такі випадкові процеси, 
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для яких в будь-який момент часу 0t  ймовірнісні характеристики процесу в 
майбутньому залежать лише від його стану в даний момент часу 0t  і не 
залежать від того, коли і як система прийшла до цього стану.  

Ми розглядатимемо процес із дискретними станами і неперервним 
часом. Тобто, вважаємо, що система, яка описує працездатність трьох 
одиниць збиральної техніки, може бути в різних можливих станах 0S , 1S , 2S ,

3S , …, 8S , які можна заздалегідь перерахувати і які характеризуються 
відмовою внаслідок поломок і позапланових ремонтів певної кількості 
одиниць цієї техніки. Вважаємо, що перехід зі стану працездатності в стан 
поломки відбувається раптово, стрибкоподібно, тобто стани дискретні. 
Оскільки моменти переходів зі стану в стан не є керованими, а невизначені, 
випадкові, то такі переходи можливі в будь-який момент часу. Таким чином 
ми будемо розглядати лише процеси з дискретними станами й неперервним 
часом. 

При аналізі таких випадкових процесів для наочності використовують 
графи станів. Водночас, при побудові стохастичних моделей використовують 
поняття потоку подій. Однією з найважливіших характеристик потоку подій 
є його інтенсивність.  

Ймовірність того, що система не відмовить у певний момент часу, 
залежить в нашому випадку від справності збиральної техніки, тобто від 
того, скільки часу пропрацювала одиниця збиральної техніки та коли був 
останній ремонт. Якщо обидва ці параметри включити в теперішній стан 
системи, то процес можна вважати марківським.  

Можна побудувати математичну модель цього процесу. Назвемо 
ймовірністю i -го стану ймовірність )(tpi  того, що в момент t  система буде 
знаходитись у стані iS . Для будь-якого моменту часу сума всіх ймовірностей 

станів є рівною одиниці: ∑
=

=
8

1
1)(

i
i tp .    

Для того, щоб знайти всі ймовірності станів )(tpi  як функцій часу, 
складаються рівняння Колмогорова – особливі диференціальні рівняння, в 
яких невідомими  функціями є ймовірності станів. 

Щоб розв’язати рівняння Колмогорова та знайти ймовірності станів, 
передусім потрібно задати початкові умови. Якщо точно відомий початковий 
стан системи iS , то приймемо, наприклад, що у момент часу t=0,1 1)1,0(1 =p
, всі інші початкові ймовірності є рівними нулю. У нашому випадку 
природньо припустити, що в  момент часу t=0,1 всі три одиниці техніки є 
справними.  
 Будемо розглядати інтенсивності відмов )(1 tλ , )(2 tλ , )(3 tλ  як функції 

від часу. Функції інтенсивності відмов моделюють у вигляді  1
0)( −= ααλλ tt

, де 0λ  і α  - деякі числові параметри. 
 Для визначення параметрів 0λ  і α  функції )(tλ  використовуємо 

математично оброблені статистичні дані та  метод найменших квадратів. 
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Зробимо модельне припущення, що інтенсивність потоку подій, що 
сприяють виходу зі стану поломки не залежить від часу, тобто, знайдемо 
значення  1µ , 2µ  3µ . Для цього розглядаються конкретні марки 
зернозбиральних комбайнів. На основі хронометражних спостережень за 
роботою зернозбиральних комбайнів, що працювали в умовах 
сільськогосподарських підприємств Львівщини, зібрані та математично 
опрацьовані статистичні дані про згадані часткові функціональні показники 
комбайнів (усунення технологічних відмов).  

Отримуємо систему диференціальних рівнянь з нелінійними 
коефіцієнтами )(1 tλ , )(2 tλ , )(3 tλ . 

Систему розв’язано чисельними методами за допомогою програмного 
пакету Maple.   
Висновки. 

На основі співвідношень ймовірностей встановлено як суттєво 
відрізняються ймовірності станів системи з плином часу. Отримані розв’язки 
дозволяють за конкретних умов збирання сільськогосподарської продукції 
оцінити середню ефективність роботи системи збиральної техніки, 
оптимізувати кількість її одиниць, визначати показники продуктивності, 
розрахувати економічну ефективність. 

Т.А. Ковтун, Т.Н. Смокова  

Моделирование интеграционных связей участников проекта создания 
мультимодального комплекса 

	  
В проектах создания мультимодальных логистических комплексов, 

которые отличаются своей масштабностью, капиталоемкостью, 
продолжительностью и большим количеством участников, одной из 
основных задач является интеграция участников, которые отличаются 
степенью участия в проекте и ответственностью за полученные результаты.  

Интеграция участников проекта выражается в объединении их 
совместных усилий и ресурсов для реализации замысла проекта, достижения 
общих целей проекта и локальных целей каждого из участников. Зависит от 
полезности участия в проекте для каждого участника в частности и 
полезности для проекта в целом от данного участника.  

Локальная полезность каждого участника как результат его участия в 
проекте является качественной характеристикой, оценить которую возможно 
с помощью интегрированного показателя, учитывающего степень 
достижения частных целей участника. 

Состав множества критериев, формирующих интегрированный 
показатель полезности участия в проекте, различается не только для каждого 
из участников, но и имеет отличия для одного и того же участника в 
зависимости от этапа реализации проекта. Поэтому целесообразно оценивать 
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участие в проекте заинтересованного лица с учетом динамики значения 
полезности на протяжении всего жизненного цикла проекта. 

Существует также приоритетность критериев для участника проекта, 
что должно выражаться в значениях их весовых коэффициентов. Кроме того, 
оценка частных полезностей критериев достижения целей имеет 
субъективный характер, поскольку предположить степень достижения того 
или иного значения критерия на этапе планирования интеграционных связей 
между участниками проекта довольно сложно. Следовательно, оценить 
локальную полезность участия в проекте для отдельного участника 
возможно, используя формулу: 

3

1 1 1

n m

i ij ij
t i j

W p wσ
= = =

=∑∑ ∑ ,           
1

1
n

i
i
σ

=

=∑ .                               (1) 

где       iσ  - весовой коэффициент приоритетности i-го критерия, 

            ijw   -  j-е значение полезности i-го критерия, 

            ijp  - вероятность достижения j-го значение полезности i-го 
критерия. 

Каждый участник проекта вносит вклад в общую полезность проекта с 
позиций достижения целей элемента вышестоящего уровня иерархии 
производственно-хозяйственного комплекса страны, в качестве которого 
может выступать транспортная система региона или страны в целом. Оценка 
общей полезности проекта создания мультимодального комплекса 
осуществляется с учетом значений полезности по отдельным критериям. 
Таким образом, при оценке общей полезности необходимо учитывать 
влияние полезности участия каждого участника в проекте на вышеуказанные 
критерии и проводить ее интегрированную оценку. 

1

d

k k
k

V vγ
=

=∑ ,           
1

1
d

k
k
γ

=

=∑ ,                                          (2) 

где         kv   -  значение полезности k-го критерия, 

              kγ  - весовой коэффициент приоритетности k-го критерия. 
Расчет значения полезности k-го критерия в данном случае отличается 

от расчета для локальных полезностей, поскольку значение полезности 
критерия определяется минимальным значением в множестве возможных 
значений, которые обеспечиваются участием различных участников. 

{ }mink klv v= ,                                                     (3) 

где       klv  - значение полезности к-го критерия для l-го участника.  

Моделирование интеграционных связей участников проекта 
мультимодального комплекса предлагается осуществлять посредством 
использования инструментария теории искусственного интеллекта – метода 
организации баз знаний с помощью создания фреймовой модели участников 
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проекта. В качестве целевой функции созданной модели будем использовать 
общую полезность проекта, которая стремится к максимуму и должна 
преодолеть пороговое значение, выступающее в качестве ограничения. 
Кроме того, ограничениями в модели являются пороговые значения 
локальных полезностей участников.  
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где  
i

lσ  - весовой коэффициент приоритетности i-го критерия для l-го 
участника проект, 

ij

lw   -  j-е значение полезности i-го критерия для l-го участника 

проекта,  
ij

lp  - вероятность достижения j-го значение полезности i-го 
критерия для l-го участника проекта, 

g

lW  - пороговое значение локальной полезности для l-го участника 
проекта. 
Наличие интеграционных связей между участниками проекта возможно 

лишь в том случае, когда их локальные полезности и общая полезность 
проекта достигают определенных минимальных пороговых значений, 
приемлемых как для отдельных элементов системы, так и для системы в 
целом. 

А.І. Комишова 

Молочна промисловість на україні 
 

Молочна промисловість – одна з провідних галузей народного 
господарства, яка забезпечує населення продуктами харчування, але в 
Україні значно нижчі необхідні обсяги споживання, що позначається на 
якості харчування населення України. 

Проведено багато досліджень, де різноманітні моделі, механізми та 
підходи до управління проектами вдало проводились у будівництві, 
інформативних технологіях, соціальних сферах, у молочній галузі вони 
розвинені вкрай слабко. 

Серед основних проблем молочної галузі можна назвати такі: 
підвищення ефективності переробки молока та конкурентоспроможності 
молочної продукції, шляхи подолання кризових ситуацій у галузі, захисту 
інтелектуальної власності підприємств та ін. Виробничий механізм у 
молочній галузі за останні роки особливості розвитку ринку молочної 
продукції призвели до погіршення якості показників та критичності стану на 
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ринку молочної продукції й необхідності запровадження ефективних 
регуляторних механізмів. 

Актуальним питанням є розвиток управління проектами молочної 
галузі. Впровадженням таких проектів займається: науково-дослідні 
установи, представники міністерств та відомств, провідні компанії з 
виробництва обладнання, Світова організація торгівлі та ін. 

Розглянемо сучасні моделі знань управління проектами і програми. 
PMBoK – система знань Інституту управління проектами. РМІ 

орієнтується на опис процесів управління одиночними проектами. Тому 
виділяють дев’ять традиційних областей знань по управлінню проектами. 
PMBoK формує просту та зручну методологію управління проектами. 

Система знань ІСВ використовується для формалізації знань у області 
управління проектами при підготовці і сертифікації професійних проектних 
менеджерів за чотирьох рівній системі ІРМА. ІСВ складається із трьох типів 
модулів знань: процесів, об’єктів та елементів системної інтеграції. Модель 
знань для оцінки компетенції включає три групи взаємозамінних елементів 
знань: 20 технічних, 15 поведінкових та 11 контекстуальних елементів знань. 
ІСВ являє собою системою знань по формуванню та сертифікації компетенції 
проектних менеджерів. 

Система знань Р2М є однією з найпізніх розробок; це основа японської 
системи сертифікації менеджерів програм і проектів. Управління проектами і 
програмами повинно сфокусувати традиційні моделі управління проектами 
та розвивати базові принципи для інтеграції проектних стратегій та 
використання найцінністних знань через проекти та програми для 
послідуючого розвитку управління процесами виробництва та управління 
змінами в проектах. Структура знань Р2М – управління стратегією проекту: 
основні принципи, практики, обмеження та зміни, знання та інформаційна 
основа. Р2М розширює системи на стратегічні аспекти, аспекти інноваційної, 
економічної та фінансової оцінки проектів, оцінки цінності проектів, 
формування необхідного рівня креативності технології у розвитку молочної 
промисловості модель система знань Р2М – управління проектами та 
програмами, функції управління проектами – стратегія, система, цілі, 
відношення, комунікації, фінанси, організація, ресурси, інформаційні 
технології, цінність. 

Prince 2 – спрощена форма систем знань о процесах в управлінні 
проектами. Основою елементів є процеси, компоненти, методи і стандарти. 

Виходячи з вище викладеного можна розглянути методологію Р2М у 
застосуванні різноманітних креативних технологіях розвитку молочної 
промисловості на Україні. 
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И.В. Кононенко, Е.В. Лобач, А.В. Харазий  

Многокритериальная оптимизация содержания проекта с применением 
метода уступок 

 
В работе предложена математическая модель задачи оптимизации 

содержания проекта по пяти критериям: прибыль, время, стоимость, 
качество, риски. Предполагается, что содержание проекта задано в виде 
сетевой модели, в которой работы представлены вершинами, а связи – 
направленными дугами. Процесс выполнения проекта разбит на этапы. На 
каждом этапе возможны альтернативные варианты выполнения отдельных 
работ или их комплексов. Предложенная модель является 
пятикритериальной, динамической, с булевыми переменными, 
алгоритмическими и аналитическими целевыми функциями,  
алгоритмическими и аналитическими ограничениями. Для решения 
рассматриваемой задачи предложен метод многокритериальной оптимизации 
содержания проекта при наличии ограничений и заданных альтернативных 
вариантах выполнения работ или их комплексов, представленных в виде 
сетевых моделей. Метод основан на применении обобщённого критерия в 
сочетании с методом неявного перебора и предназначен для решения задач 
оптимизации содержания проекта в условиях, когда любая работа 
последующего этапа в проекте не может быть начата, пока не будут 
закончены все работы предыдущего этапа.  

Указание весов для критериев в многокритериальной задаче вызывает, 
как правило, большие затруднения у экспертов. Им проще проранжировать 
критерии по важности, не задавая конкретных весов для них. 

Целью работы является создание метода решения задачи оптимизации 
содержания проекта по ряду критериев для ситуации, когда менеджерами 
заданы только приоритеты для критериев, но не определены их веса. 

Для решения рассматриваемой задачи предложен вариант метода 
последовательных уступок. Вначале в данном варианте осуществляется 
качественный анализ относительной важности частных критериев задачи. В 
результате такого анализа критерии ранжируют от наиболее до наименее 
важного. Применительно к нашей задаче критерии в порядке убывания 
приоритетов расположим так: прибыль, стоимость, качество, риски и время. 
Вариант метода решения задачи рассмотрим по шагам. 

1. Оптимизируем (максимизируем) методом неявного перебора 
значение первого по важности критерия (прибыль) с учетом ограничений. 

Значение целевой функции в первой задаче оптимизации равно 
прибыли предприятия до налогообложения. Расчет осуществляется для всех 
лет жизненного цикла продуктов проекта. Предполагаем, что жизненный 
цикл включает фазу планирования проекта, инвестиционную фазу или фазу 
осуществления и фазу эксплуатации или потребления продуктов проекта. 
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Первое ограничение означает, что при осуществлении проекта не 
должно быть финансовых задолженностей после завершения каждого этапа. 

Второе ограничение наложено на время выполнения инвестиционной 
фазы проекта, которое должно быть не больше значения, заранее указанного 
заказчиком. 

В соответствии с третьим ограничением  на каждом этапе можно 
осуществить не более одного варианта выполнения работ. 

Если решение данной задачи получено, переходим к следующему шагу. 
Если решения нет, исходная задача также решения не имеет.  

2. Назначаем уступку в долях от полученного значения критерия 
прибыль. 

3. Оптимизируем (минимизируем) значение второго по важности 
критерия – стоимость проекта, учитывая ограничения и уступку по прибыли. 

Значение целевой функции во второй задаче оптимизации равно 
единовременным затратам на осуществление проекта.  

Если решение получено, переходим к следующему шагу. Если 
решения нет, возвращаемся к шагу 2 и увеличиваем уступку по критерию 
прибыль. 

4. Назначаем уступку для полученного значения критерия стоимость и 
формируем ограничение. 

5. Оптимизируем (минимизируем)  значение критерия качество с 
учетом ограничений и уступок по критериям прибыль и стоимость.  

Значение целевой функции в третьей задаче оптимизации представляет 
собой значение обобщенного показателя качества продукта проекта. Чем оно 
меньше, тем качество продукта выше. 

Если решение получено, переходим к следующему шагу, если решения 
нет, возвращаемся к шагу 4 и увеличиваем уступку по критерию стоимость. 

6. Назначаем уступку для найденного оптимального значения критерия 
качество и формируем ограничение. 

7. Находим оптимальное (минимальное) значение по критерию риски с 
учетом ограничений и ранее сделанных уступок. Значение целевой функции 
в четвертой задаче является оценкой рисков, связанных с реализацией 
проекта.  

Если решение получено, переходим к следующему шагу Если решения 
нет, возвращаемся к шагу 6 и увеличиваем значение уступки по критерию 
качество. 

8. Назначаем значение уступки по критерию риски и формируем 
ограничение. 

9.  Оптимизируем (минимизируем) значение последнего критерия – 
время с учетом ограничений и уступок по остальным критериям. Значение 
целевой функции в пятой задаче оптимизации представляет собой время 
выполнения инвестиционной фазы проекта, которое рассчитывается с 
помощью метода критического пути или иного метода в сетевой модели. 

Если данная задача имеет решение, оно может рассматриваться как 
решение исходной многокритериальной задачи с учетом уступок по ряду 
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критериев. Если решения нет, возвращаемся на шаг 8 и увеличиваем 
значение уступки по критерию риски. 

В.В. Концевич  

Применение интроформационного метода в проактивном управлении 
качеством проекта 

	  
В XXI веке новую волну развития получила сфера управления 

проектами. Это довольно молодое, но прогрессивное и перспективное 
направление в современной науке. Поэтому, ответ на какой-либо проектный 
вопрос порождает ряд дополнительных вопросов. Одним из наиболее 
важных вопросов является качество проекта. Ведь конечной целью проекта 
является достижение поставленных целей и выполнение всех требований 
заказчика.  

Важность качества проекта очевидна. Однако на данный момент 
существует главная проблема управления проектами: как повысить его 
качество? В существующих подходах к управлению качеством центральной 
фигурой был и остается человек. В различных стандартах и нормах 
управления качеством прописано, что надо сделать, чтобы обеспечить 
нужное качество проекта. Но при этом не учитывается специфика 
взаимодействия конкретных физических лиц в конкретных условиях, 
имеющих различные цели и решающих разные задачи. 

Для достижения качества используются большое количество различных 
методологий. Как правило, все они принадлежат к «жестким» или «мягким» 
технологиям. Такое деление обусловлено историей развития практики 
менеджмента в целом. 

Между выше описанными технологиями есть некоторая борьба за 
лидирующее положение для практического применения в управлении 
проектами. На данный момент предпочтение отдается «жестким» 
технологиям, так как они позволяют планировать и прогнозировать развитие 
проекта не просто в качественных характеристиках, а в количественных. Тем 
не менее, все эти результаты являются бесполезными, когда вмешивается 
«человеческий фактор».  

Применение «мягких» технологий является перспективным, однако на 
данный момент мало используемым, направлением в улучшении качества 
проекта. Основной их недостаток заключается в трудности формализации, 
малой конкретизации методов. Как правило, «мягкие» технологии 
базируются лишь на теоретических предположениях как можно улучшить 
качество, управляя человеческими ресурсами.  

Тем не менее, взяв за основу проактивный подход управления, можно 
разработать метод, который бы давал количественные оценки последствий 
принятия того или иного решения в «мягком» компоненте. Для этого 
необходимо решить две задачи: формализовать «мягкий» компонент проекта 



	  

124	  
	  

и качественно спрогнозировать результат воздействия разнообразных 
факторов, связанных с этим компонентом на качество проекта. 

Для решения этих двух задач целесообразно использовать теорию 
несилового взаимодействия, которая позволяет формализовать мягкий 
компонент и предоставляет аппарат качественного прогнозирования 
развития систем. Данная теория основана на том, что первичным в процессах 
взаимодействия является изменение внутренней организации 
(интроформации), что приводит к изменению в поведении контрагентов 
взаимодействия. Разработанный математический аппарат теории несилового 
взаимодействия позволяет получить формальные (числовые) модели для 
построения прогнозов в проактивном управлении качеством проектов. 

В чем же заключается применение математического аппарата, 
положений и выводов теории несилового взаимодействия для управления 
«мягким» компонентом? Для этого, вначале, необходимо выделить факторы, 
которые могут влиять на внутреннюю организацию (персональную 
мотивацию) действий сотрудников. Потом рассмотреть возможные реакции 
сотрудников на изменение этих факторов и получить информацию будут ли 
достигнуты необходимые результаты. Точнее, оценить вероятность 
получения запланированных результатов.  

Пусть, есть ряд факторов, которые влияют на работоспособность 
сотрудников. Соответственно это сказывается на качестве и эффективности 
реализации проекта. Необходимо оценить качество проекта при наличии и 
отсутствии приведенных факторов. Эта оценка представляет собой 
вероятность «встретить» клиента, удовлетворенного качеством продукта 
проекта. Вероятность вычисляется через соотношение доли клиентов, 
удовлетворенных качеством продукта проекта к общему количеству 
клиентов. Информацию можно получить как статистическим методом (по 
результатам реализации проектов с аналогичными продуктами), так и 
экспертным (экспертное прогнозирование качества продукта проекта в 
зависимости от применения факторов воздействия на трудовые ресурсы 
проекта). 

Необходимо рассмотреть различные сочетания факторов, рассчитав, как 
при этом изменится удовлетворенность клиентов, и какова будет стоимость 
таких воздействий. В конечном итоге необходимо подобрать оптимальный 
по стоимости и воздействию набор факторов, который даст наилучший 
результат удовлетворенности потребителей продукта проекта.  

Для решения этой задачи применим интроформационный метод, 
который базируется на расчете величин совместного действия различных 
факторов управления качеством проекта на итоговый результат – качество 
продукта проекта.  

Используя указанный метод, можно рассмотреть различные сочетания 
факторов, учитывая их суммарную стоимость. В итоге, опираясь на 
полученные значения новой удовлетворенности сотрудников и оценке затрат 
на ее реализацию руководитель сможет принять решение, которое будет 
оптимальным в сложившихся условиях, т.е. даст максимальную 
удовлетворенность при минимальных затратах. 
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Таким образом, предложенный метод позволяет руководителю выбрать 
оптимальное решение для проактивного управления качеством проекта, т.е. 
как максимально повысить степень удовлетворенности потребителей 
продукта проекта при минимальных затратах.  

В.Г. Концевич, А.В. Смирнов, Ю.И. Мерзликина  

Методологические положения по созданию офиса управления 
проектами в СКБ ТКМ СМНПО им. Фрунзе 

 
В СКБ ежегодно реализуются десятки проектов различного масштаба и 

степени сложности. Большинство из них являются коммерческими по цели 
реализации, однако, краткосрочность по длительности реализации и 
модульность по требованиям к качеству продукта делает ключевыми 
факторами сроки и качество выполнения заказов. 

После изучения проблемы повышения эффективности выполнения 
проектов в СКБ был сделан вывод о необходимости внедрение подхода 
«управление на основе проектов» и построения проектного офиса как 
решение проблемы эффективности и контроля над проектами.  
В СКБ, как организации, работающей по международным стандартам, 
существует понимание того, что наличие ОУП это показатель успешного 
восприятия предприятием проектно-ориентированных методов управления, и 
возможности его превращения в подразделение, способное формализовать 
проектно-конструкторскую деятельность,  и повысить ее эффективность и 
управляемость. Системный подход к внедрению проектного управления 
позволит создаваемому ОУП вывести СКБ на новый уровень организации и 
напрямую повлияет на рост эффективности деятельности и повышению 
качества создаваемой продукции. 

В условиях сложившейся организационной структуры СКБ 
предполагается, что ОУП:  
• должен стать централизованным органом, выступающим в роли 

координационного центра в части управления проектами; 
• призван осуществлять поддержку качественных и количественных 

аспектов финансово-ориентированного управления проектами.  
Главной целью ОУП СКБ определено: повышение эффективности 
управления проектами в части планирования, организации и исполнения, 
качественно, в рамках плановых сроков, утвержденного бюджета при 
оптимизации распределения ресурсов 
Цели ОУП СКБ: 
• аккумуляция потенциала предприятия для выполнения большего 

количества проектов без привлечения дополнительных ресурсов; 
• создание единой проектной информационной среды, обеспечивающей 

прозрачность выполнения проектов; 



	  

126	  
	  

• поддержка и разработка методологии проектной деятельности 
предприятия, основываясь на международных стандартах, ГОСТах и 
корпоративных регламентах предприятия;  

• максимальное использование ресурсов и управление финансами; 
• уменьшения проектных рисков; 
• предоставление периодической отчетности по выполнению задач 

проектов. 
Ключевые функции ОУП СКБ:  
• централизованное управление для всех проектов ОУП; 
• централизованный репозиторий;  
• централизованный мониторинг графиков проектов ОУП; 
• определение и разработка методических рекомендаций, наилучших 
практик, стандартов управления проектами и других руководящих 
материалов по управлению проектами; 

• анализ исполнения проектов и соответствия процессов управления 
проектами принятым методологиям и шаблонам. 

Основные задачи ОУП СКБ: 
• разработка, внедрение и развитие корпоративной методологии 
управления проектами; 

• участие в разработке, совершенствовании и применении единого 
стандарта управления проектами компании;  

• информационное обеспечение сотрудников предприятия по вопросам 
связанным с действием международных и национальных регламентов и 
стандартов в области систем и инструментов управления проектами; 

• создание в рамках организации необходимой базы знаний и навыков для 
повышения производительности при выполнении проектов; 

• получения и обработки проектной статистики выполнения проектов; 
• поддержка коллективной работы с исходными, промежуточными и 

итоговыми проектными документами;  
• формирование базы знаний проекта.  
Модель создаваемого ОУП предварительно определена, как  
• модель 3-го уровня (офис управления проектами); 
• проектный офис первоначально будет носить характер «наставник», с 

последующей трансформацией в «репозитарий», и , предположительно, 
через 2-3 года примет характер «поддерживающий». И только лет через 
5-6 может быть рассмотрен ОУП в статусе «стратегический»; 

• после консультаций со специалистами UPMA, будет рассмотрена 
модель «ОУП, ориентированного на немедленный результат». 

Определены основные этапы создания ОУП СКБ: 
1. Определение целей бизнеса, целей создания проектного офиса в 
компании в соответствии с уровнями решаемых задач и группами 
процессов PMI. 

2. Разработка ролевой модели управления внутренними проектами,  
3. Постановка задач и установления процесса выполнения проекта  
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4. Внедрение методологии проектного управления, внедрение 
инструментария.  

5. Развертывание долговременных решений.  
6. Поддержка и совершенствование.  

М.В. Копытина  

Системный анализ многофакторных проектных рисков 
 

Динамично меняющееся окружение проекта и условия рынка 
характеризуются высокой степенью неопределенности практически всех 
параметров, описывающих их состояние. Эта неопределенность порождает 
немало рисков, способных существенно снизить эффект реализации любого 
проекта. Проектные риски как внешнего, так и внутреннего  характера 
достаточно разнообразны по своему характеру. Системный подход к их 
анализу лежит в основе построения системы управления проектными 
рисками. 

Рассмотрим некоторые вопросы разработки критерия стоимости 
рисковых издержек на основе предлагаемого множества факторов риска. 

Системный анализ включает четкое видение [1]: целей, вариантов их 
достижения, затрат, критерия (критериев) и модели. Критерий позволяет 
сравнивать и отбирать из множества возможных вариантов наиболее 
предпочтительный. Исходя из общей задачи системного анализа 
многофакторных рисков, задачу анализа проектных рисков можно 
сформулировать в следующем виде. Располагая данными о вероятности 
появления риска и об объекте рискового влияния мы можем определить: 
ожидаемый ущерб, опасность риска как произведение вероятности риска на 
ожидаемый ущерб и порог опасности. 

При такой постановке задачи в качестве объекта рискового влияния 
целесообразно рассматривать NPV и его изменение ∆𝑁𝑃𝑉! как ожидаемый 
ущерб k-го фактора риска рассчитываемое по формуле: 

 
∆𝑁𝑃𝑉! =

∆!"!(!)
П!!!
! !!Г!

!
!!! − ℐ!(!!)

П!!!
! !!Г!

!
!!! , (1) 

 
где  𝑁 – число частичных периодов времени ∆𝑡 = !

!
 на интервале жизненного 

цикла проекта 0,𝑇 ; ∆𝐶𝐹!(𝑖) – изменение денежного потока в і-й период; Г! 
и Г! - денежные ставки в соответствующие периоды; 𝑀 - число периодов 
рисковых издержек; ℐ!(𝜏!) - объем рисковых издержек в периоде 𝜏!, 
вызванные k -м риском. 

Ожидаемый ущерб от k -го риска будет равен: 
 

∆𝑅! = ∆𝑁𝑃𝑉! ∙ 𝑝!, (2) 
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где 𝑝!    - вероятность k -го риска. 
Очевидно, если сумма ущерба от всех прогнозируемых рисков в 

проектной ситуации станет равной NPV проекта, то реализацию проекта 
необходимо прекратить, т.е условиям прекращения проекта является 
равенство: 

∆𝑁𝑃𝑉! ∙
!
!!! 𝑝! = 𝑁𝑃𝑉, (3) 

 
где 𝑞 - число рисковых событий в ситуации S. 
Определить вероятности появления всех возможных факторов риска для 

расчета по формуле (3) не всегда удается. В этом случае множество факторов 
риска следует рассматривать как нечеткое. 

При оценке факторов риска необходимо собрать внимание и оценить 
степень их взаимосвязи (когерентности), что позволит в некоторых случаях 
через коэффициенты связи выражать один фактор риска через другой. 
Оценку когерентности факторов можно осуществить следующим образом. 
Пусть множество 𝜑𝒾! , 𝑖 = 1,𝑛 представляет собой упорядоченную 
совокупность факторов риска в k-й временной период жизненного цикла 
проекта. Тогда коэффициенты взаимосвязи факторов риска определены по 
формуле: 

 

𝑟!"! =
!!∙
!!!

!

!!
! !!

! , 𝑖 = 1,𝑛, 𝑗 = 1,𝑚, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑘 = 1, 𝑞, 𝑟!"! ≤ 1, (4) 

 
где через 𝑝!! и 𝑝!! обозначены і-я и j-я строки матрицы 𝑝!"! , в который 

число строк 𝑛 определяет количество факторов риска, а число столбцов 𝑚 – 
количество признаков. Если их число у признаков разное, то 
соответствующие строки пополнятся нулями до максимального числа 
элементов в строке. 

Приведенные результаты исследования позволяют отслеживать и 
оценивать в различных ситуациях проектные риски. Выявить степень их 
согласованности и опасности. 

В плане дальнейших исследований необходимо разработать 
многофакторный анализ влияния рисков на показатели эффективности 
проектов при нечеткой идентификации рисков. 

И.А. Корхина  

Выбор варианта кредитования при формировании портфеля 
инвестиционных проектов 

	  
Особое влияние на процесс принятия решения о формировании 

портфелей проектов на предприятие, имеет соотношение стоимости всех 
проектов к финансовым возможностям самого предприятия. Зачастую 
предприятия сталкиваются с недостаточностью собственных средств для 
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финансирования портфелей проектов. В такой ситуации не обходимо 
привлекать заемные финансовые средства в виде, например, банковских 
кредитов.  

В данной работе решаются задачи выбора варианта кредитования 
портфеля проектов, определения схем его финансирования, включая 
обслуживание кредитов. 

При этом имеются следующие допущения: 
1. Кредиты могут быть взяты в течение всего жизненного цикла проекта. 

Известна схема их обслуживания. Неизвестна величина кредитов. 
2. Кредиты берутся в начале некоторого периода времени. Выплаты по 

кредитам, включая проценты, производятся в начале следующего периода 
времени.  

3. Взятые кредиты и проценты по ним могут быть выплачены раньше 
оговоренных сроков. 
Искомой булевой переменной является 

⎩
⎨
⎧ −

=
случае,противномв,0

,иикредитованвучаствуетбанкйесли,1 i
yi ; Li ,1=  

где L  - число банков, которые могут кредитовать реализацию проектов 
Для решения задачи кредитования портфеля проектов в течение его 

жизненного цикла рассматривается некоторое множество банков. Каждый 
банк может представить несколько схем кредитования. Схема кредитования 
состоит из графиков выплат кредита и процентов по нему. 

Формализация финансовых потоков, используемых при кредитовании 
портфеля проектов. Обозначим iM  матрицу схем кредитования портфеля 
проектов i -м банком. Эта матрица является нижней треугольной, ее порядок 
равен T . Согласно сказанному имеем 
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 (1) 
где ( ) 0i

tmτ ≥ , T  - длительность реализации портфеля проектов; , 1, ,t Tτ = K  - 
доля кредита i -го банка, взятого в t -м периоде времени и выплаченном в 
периоде времени τ . 

Из этого следует, что сумма элементов матрицы по столбцам равна 
единице и в каждом столбце должен быть хотя бы один ненулевой элемент. 
Таким образом, 
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 (2) 
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Для описания финансовых потоков, связанных с кредитованием 
портфеля проектов i -м банком, введем вектор кредитов iK  и вектор выплат 

кредитов 0
iS : 
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где )(tki  - величина кредита i -го банка в t -м периоде времени; )(0 tsi  - 
минимальный долг, который должен быть выплачен в t -м периоде времени  
при условии кредитования портфеля проектов i -м банком кредитования;  

Оба приведенных вектора связаны соотношением 

iii KMS =0 , Li ,,1…= .        
 (3) 

Определим минимальные величины выплаты кредитов i -му банку с 
учетом выплат в предыдущих периодах времени: 
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где ( )is t - долг, который будет выплачен в t -м периоде времени i -му 

банку, если он участвует о в кредитовании портфеля проектов. 
Ограничениями являются: 

полученные кредиты в t -м периоде времени: ii
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выплачиваемые проценты по кредитам в t -м периоде времени: 

( ) ( ) ( )∑ ∑ ∑
=

−

=

−

=
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=

L

i
i

t t

iii ysktltПК
1

1

1

2

1
)(

τ τ
ττ , Tt ,,1…= ;    

     (5) 
где )(tli - плата за пользование кредитом i -го банка в t -м периоде времени ; 
выплачиваемые  долги по кредитам в t -м периоде времени 
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В отличие от известных моделей искомыми переменными являются 
объемы кредитования различными банками и суммы выплачиваемого долга. 
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Это позволяет управлять процессом обслуживания кредитов и сокращать 
срок пользования кредитом в сравнении с договорным.  

В.Ю.  Котетунов  

Управление портфелем проектов в холдинге 
	  

Практика функционирования строительных холдингов показывает, что 
важным аспектом их деятельности есть управление портфелем проектов. 
Управление портфелем проектов начинается с организационных 
мероприятий направленных на сокращение сроков, управления имеющимися 
ресурсами и выполнения проектов с требуемым качеством.  

Под термином портфель проектов следует понимать одновременную 
реализацию и управление несколькими проектами, с четко упорядоченной 
очередностью работ, объединенных вместе для достижения более 
эффективного управления и обеспечения выполнения стратегических целей 
организации.  

Объединение проектов из разных отраслей экономики, в портфель 
проектов объединенных общими финансовыми и материальными ресурсами. 
Проекты могут быть не взаимосвязанными, и не связаны непосредственно 
друг с другом. Управление портфелем проектов идет параллельно идущими 
проектами, выполняемых независимо друг от друга, но использующих общие 
ресурсы.         

Современные холдинги все чаще сталкиваются с проблемой 
одновременной реализации n-количества проектов. Одновременная 
реализация проектов объединенных в портфель проектов в холдинге дает 
возможность рационально использовать имеющиеся в наличии ресурсы и в 
тоже время усложняет процесс управления.  

Для решения проблемы управления n-количества проектов в 
строительном холдинге, необходимо подчинить их принципам поточности. В 
настоящее время достаточно хорошо разработан поточный метод ведения 
строительных робот. Использование поточного метода в современных 
реалиях рыночной экономики проблематично в связи с тем, что разработан 
для ведения технологических процессов.    

Исходя из необходимости управления n-количества проектов и 
объединения в портфель проектов, предложен конвейерный метод 
управления портфелем проектов. Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что используя конвейерный метод можно достичь следующих 
результатов:  

• сократить потери рабочего времени; 
• равномерное распределение нагрузки; 
• повысить производительность труда; 
• сократить сроки реализации проектов. 
Цель роботы является  управление портфелем проектов строительного 

холдинга конвейерным методом.     
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Рассматривая любой проект от его начала и до завершения видно, что 
по проведенным исследованиям [4] длительность жизненных циклов этапов 
всех проектов идентична в процентном соотношении и выполняется за 
определенное время.  Реалии сегодняшней ситуации на рынке Украины и 
мире в целом диктуют компаниям определённые векторы деятельности, 
которые связаны как с выживанием, так и развитием. Мировой опыт 
показывает, что единым универсальным подходом к решению большого 
количества проблем есть проектное управление и объединение проектов в 
единый портфель проектов. 

В управлении проектами с понятием проекта связывается процесс 
осуществления комплекса целенаправленных мероприятий по созданию 
ценности - нового продукта или услуги в рамках установленных бюджета, 
времени и с требуемым качеством. При этом процесс разделяется на две 
составляющие:  

• процесс, ориентированный на создание продукта или услуг;  
• процесс управления созданием продукта или услуг. 
С этой целью организации, которые занимаются реализацией проектов, 

должны быть мобильными и управлять не только создание продукта или 
услуг и организационными процессами проекта, но и управлять реализацией 
проекта. 

В данной работе сформулировано понятие проектный конвейер по 
управлению портфелем проектов. Внедрение даст возможность 
организациям, занимающимся реализацией портфеля проектов, сократить 
сроки реализации, уменьшить стоимость и реализовывать проекты 
непрерывно и равномерно. 

   С.А. Крамской  

Проект – рейс морского судна и экипаж морского судна как команда 
проекта 

	  
         В соответствии с теорией проектного управления проект можно определить 
как совокупность действий, в которых человеческие, материальные и финансовые 
ресурсы организованы для выполнения уникального набора работ определенного 
содержания в условиях ограниченной стоимости и времени. Проект имеет 
жизненный цикл, в пределах которого происходят необходимые изменения в 
соответствии с установленными количественными и качественными целями. 
        Специалисты в сфере проектного управления и морской индустрии не имеют 
однозначного ответа на вопрос: можно считать проектом - рейс судна. 
Поэтому проанализируем несколько определений. Рейс судна (с англ. Voyage) — 
продолжительность рабочего периода морского судна от момента постановки под 
погрузку в порту отправления до момента окончания разгрузки в порту назначения 
или до того же момента при возвращении в порт отправления.   
Исходя из данного определения, рейс судна можно считать проектом по 
следующим соображениям. 
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        Во-первых, любой проект всегда направлен на достижение определенной 
цели, в нашем случае - рейс судна направлен на перевозку грузов, пассажиров 
целыми и невредимыми из порта А, в порт Б.                       

        Во-вторых, основной частью проекта являются направленные действия, 
которые обязательно должны выполняться и кем-то координироваться, в 
нашем случае - рейс судна координируется менеджментом судоходной 
компании (собственником судна, груза) через назначенное лицо на судне – 
капитана, который выполняет рейсовое задание, и управляет командой судна 
во время рейса.  

         В-третьих, проект всегда ограничен во времени. Продолжительность 
рейса судна может составлять от 1 (одних) суток до нескольких месяцев, а в 
отдельных случаях даже полугода, однако рейсовым заданием жизненный 
цикл проекта строго обозначен.  
         В-четвертых, нет одинаковых проектов, как и нет одинаковых рейсов 
судна, каждый рейс будет иметь свои особенности и отличия, в частности: 
сорт, вид транспортируемого груза, различные погодные условия и районы 
плавания, задержания, аресты, аварии, ремонты, ротация команды судна в 
портах и др. Таким образом, рейс, как и любой проект, уникален и 
неповторим. Следовательно, каждый рейс судна можно рассматривать, как 
отдельный проект.  
Команда проекта - специфическая организационная структура, возглавляемая 
руководителем, которая создается на период осуществления проекта с целью 
эффективного достижения его целей и задач, и по его завершению 
распускается. Команда в этом случае определяется как группа людей, 
взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга в ходе достижения 
поставленных целей.   
        Экипаж морского судна как команда проекта? Среди специалистов в 
области управления и торгового судоходства пока нет единого мнения в ответе 
на вопрос: можно ли считать экипаж судна командой проекта или это 
временная организационная структура, реализующая некоторые процессы. 
Попробуем расставить в этом вопросе все точки над (i). 
         Экипа ́ж  (фр. équipage — «оснащение корабля; судовая команда) — 
группа людей, объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с 
целью выполнения совместной работы или совместного задания на 
движущемся средстве. Стоит заметить, что слово «экипаж» происходит из 
практики мореплавания, где на судах люди, выполняющие различные 
функции, объединялись в команду для совместного управления судном, а 
именно персонал транспортных средств, торговых судов именуется 
«командой» (во главе с  капитаном). 
         Судовые экипажи объединяют людей в иерархическую структуру, в 
которой можно выделить менеджера — капитана судна, его помощников 
(заместителей), младших командиров и исполнителей — матросов и 
мотористов. Данное определение подтверждает, что экипаж судна содержит 
признаки команды проекта:  
- единство цели;  
- совместная деятельность;  
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- непротиворечивость интересов;  
- автономность деятельности;  
- коллективная и взаимная ответственность за результаты совместной 
деятельности;  
- специализация и взаимодополняемость ролей;  
- устойчивость команды.  
        Таким образом экипажи морских судов полностью подпадают под 
вышеуказанные определения команды проекта, что позволяет доказать 
возможность применения методологии проектно-ориентированного 
управления командой в вопросах формирования судовых экипажей. 

Д.Н. Крицкий, Е.А. Дружинин, Е.С. Яшина  

Проблемы управления проектами создания беспилотного авиационного 
комплекса гражданского применения 

 
Основной проблемой препятствующей использованию беспилотных 

летательных аппаратов (БЛА) для решения гражданских задач, является 
проблема законного и безопасного введения их в воздушное пространство, 
которая содержит юридические, научно-технические, экономические и 
социальные аспекты. 

Согласно действующего законодательства эксплуатация БЛА в 
воздушном пространстве Украины запрещена, что обусловлено проблемами 
отсутствия нормативной базы разработки, производства и эксплуатации.  

Научно-техническим аспектом проблемы законного введения БЛА в 
воздушное пространство является проблема обеспечения летной годности и 
безопасной эксплуатации БЛА. 

Кроме того, в отношении гражданской авиационной техники, 
проблемой является не создание БЛА способного летать, а создание такого 
летательного аппарата, который способен безопасно выполнять в воздушном 
пространстве полезные задачи, оплата за которые окупит его разработку, 
производство и эксплуатацию. С другой стороны целью создания 
беспилотного авиационного комплекса (БАК) может быть более безопасное 
и экономически выгодное выполнение работ по сравнению с пилотируемой 
авиацией. 

Проект посвящен разработке нетрадиционного продукта – БЛА 
гражданского применения, для которого не существует нормативно правовой 
базы, разработки, производства и эксплуатации.  

Поэтому проект создания гражданского БАК является нетрадиционным 
проектом, а именно инновационным и связан с внедрением научных 
исследований и разработок. 

Задачей инновационного проекта является не только создать конечный 
продукт, но и подготовить среду, в которой создаваемый продукт будет 
функционировать, в нашем случае создание БАК гражданского применения 
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приводит к необходимости создания критериев летной годности, безопасных 
способов эксплуатации при решении практических задач. 

Проект создания БАК является мультипроектом. Таким образом, его 
структура включает в себя следующие проекты: классические (создания 
стандартных компонентов), создания новых компонентов, модернизации 
компонентов. С каждым уровнем декомпозиции объекта количество 
проектов разрастается. 

Безопасная беспилотная авиационная техника получается сложной, 
имеет длительные сроки разработки и окупаемости. В связи с этим возникает 
проблема постоянного осуществления конструкторского сопровождения, 
производства и эксплуатации, а также проблема соответствия сроков 
окупаемости разработки, производства и эксплуатации ресурсу и надежности 
продукта проекта. 

Как одно из решений этой проблемы предлагается создавать линейку 
БАК, на основе одного проекта путем разработки и выпуска 
модифицированных и модернизированных изделий. 

Количество разновидностей БЛА в линейке и сроки появления 
модификаций и модернизаций исходит из потребностей заказчиков. 
Создание линейки позволяет охватывать больший сегмент рынка и 
распределять затраты  на разработку между всеми создаваемыми 
комплексами, что ведет к уменьшению сроков окупаемости проекта в целом. 

В современных условиях проекты создания сложных технических 
систем ведутся в условиях жестких требований к качеству продукта с 
ограничениями  по срокам и финансам. Такое положение часто приводит к 
намеренно усеченной по срокам и финансам модели выполнения проекта, 
при этом страдает качество продукта. 

Управляя проектом создания БАК гражданского применения, 
необходимо постоянно контролировать следующие параметры: 

 - качество создаваемого продукта, его способность выполнять 
поставленные задачи, технико-экономическую эффективность и способность 
окупить вложенные затраты; 

- расходуемые ресурсы (финансовые, производственные, трудовые) и 
остаток ресурсов проекта, для достижения требуемого качества продукта; 

- соблюдение графика выполнения проекта (трудоемкость выполненных 
и оставшихся работ), контроль срока окончания проекта.  

Структура команды проекта представляется в виде системы 
менеджеров, темлидеров и исполнителей объединяющих усилия 
специалистов в области аэродинамики, компоновки, геометрии, надежности, 
прочности, динамики полета, конструкции и технологии. Координация 
действий специалистов является сложной задачей управления проекта. 

Процесс выполнения проекта является итеративным и расходящимся, 
таким образом в рамках управления содержанием и качеством проекта 
важной задачей является минимизация количества итераций, то есть 
уменьшение необходимости в проведении головных и второстепенных 
конструктивных изменений. 
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Количество итераций существенно зависит от объема и содержания 
опережающих исследований, которые являются частью проекта создания 
БЛА. Возникновение второстепенных и головных изменений связано со 
сложностью объекта. 

Проект создания БЛА представляется в виде единой сети процессов 
проектирования, проведения поверочных расчетов, предпроектных 
исследований и обеспечения безопасности.  

Управление содержанием и качеством проекта создания БАК 
базируется на теории точного весового попадания и философии 
рационального проектирования (lean manufacturing). 

В соответствии с этим разработка методов и моделей управления 
проектом создания БАК гражданского применения с учетом контроля 
текущего состояния качества создаваемого  продукта и ресурсов проекта 
является актуальной научной задачей. 

Ю.М.  Кузьмінська  

Методи управління креативним потенціалом команди проекту 
 
Креативний потенціал команди проекту впливає на успіх проекту, але 

сучасні підходи та методи управління креативністю команди проекту мають 
суттєві недоліки для вирішення поставленого задачі. Управління креативним 
потенціалом проекту повинно включати процеси, що пов’язані із аналізом, 
плануванням та контролем. У зв’зку із цим, постає завдання розробки нових 
ефективних стилів, моделей та методів управління креативним потенціалом 
команди проекту, які б могли забезпечувати успішність проекту в цілому. 

Пошук інтегруючої моделі творчого управління, створення 
багаторівневої матриці, яка б узагальнювала існуючі знання з проблемами 
творчого управління та організації творчої активності немислиме без знання 
розроблених методик ефективного творчого мислення.  

У цих умовах виключно важливу роль у вирішенні інноваційних 
проблем і завдань відіграють методи і технології креативного мислення та 
креативного менеджменту для колективного пошуку нових ідей. 

Ці методи можна розділити на дві частини. Орієнтовані:  
I. на зовнішнє середовище проектe; 
II. на внутрішнє середовище (членів команди проекту). 
Методами, орієнтованими на зовнішнє середовище проекту є всі 

методи, пов’язані зі збором первинної інформації для проекту: 
- анкетування; 
-  експертні оцінки фахівців; 
- SWOT-аналіз; 
-  метод фокус-груп; 
-  експерименти і спостереження. 
Ці методи повинні стимулювати у членів команди проекту формування 

нових ідей, що сприяють успішному завершенню проекту. 
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Методи, орієнтовані на команду проекту націлені на формування нових 
ідей у членів команди під час всього життєвого циклу проекту. 

Існують прості методи сконцентрування уваги і активізації творчого 
підходу для більш якісного аналізу в потрібному напрямку. З деякою мірою 
умовності їх можна розділити на три групи: 

1. Методи психологічної активізації мислення. 
2. Методи систематизованого пошуку. 
3. Методи спрямованого пошуку. 
До методів психологічної активізації мислення можна віднести: 

мозковий штурм, зворотну мозкову атаку, аналогії, синектики, конференцію 
ідей. 

До методів систематизованого пошуку відносяться: списки контрольних 
питань, морфологічний аналіз, функціональний аналіз, функціональний 
метод проектування Метчетта, метод фокусних об’єктів, метод гірлянд 
асоціацій і метафор, метод багаторазового послідовного класифікування, 
метод синтезу оптимальних форм. 

До методів спрямованого пошуку відносяться: функціонально-
вартісний аналіз, функціонально-фізичний метод пошукового конструювання 
Р. Колера, теорія і алгоритм рішення винахідницьких завдань Г.С. 
Альтшуллера. 

При цьому кожен з методів має на меті полегшити пошук вирішення 
творчих завдань в порівнянні з методом «проб і помилок», яким зазвичай 
користується людина. Доцільність застосування методу, що належить до тієї 
чи іншої групи, залежить від складності розв’язуваної задачі. 

Розробка та генерація нових ідей для вирішення стратегічних цілей і 
завдань проекту - це не просто. Часто, творчий фахівець не знає з чого 
почати, як зібратися і сфокусувати свою увагу на потрібному об’єкті, 
активізувати свої творчі здібності. Величезна кількість виникаючих 
нестандартних проблем і постійне прагнення людини до інновацій 
пояснюють численні розробки методів активізації творчого мислення. Але, 
на жаль, ні один із зазаначених методів не враховує кадрові ризики. 

М.Н. Куценко  

Применение моделей работы со знаниями организации в процессе 
создания ценности 

 
Управление знаниями до сегодня является молодой отраслью 

управления с постоянно возникающими новыми концепциями. Часто оно 
изображается упрощенно, дискуссии в основном разворачиваются вокруг 
общих принципов, которые предназначены для работы внутри организации. 
Например, компании стремятся копировать опыт в управлении знаниями 
известных компаний. Большинство инициатив по управлению знаниями 
почти полностью сфокусированы на изменениях в инструментах и 
технологиях. Такие подходы не сильно важны для исполнителей, которые 
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работают с каждодневной реальностью в управлении компанией. Управление 
знаниями сложное и многогранное; оно включает в себя все, что организация 
делает, чтобы сделать знания доступными для работы, это: внедрение 
ключевой информации в системы и процессы, использование стимулов, 
чтобы мотивировать персонал и возникающие группы внедрять новые 
знания в управление организацией. Для эффективного управления знаниями 
необходим набор многих организационных элементов – технологии, опыта 
человеческих ресурсов, структуры и культуры организации – чтобы 
подтвердить, что правильное знание использовано в правильный момент.  

Многие компании используют сложные корпоративные сети, общие 
хранилища и другие системы. Эти подходы не берут во внимание 
комплексные  культурные условия, которые влияют на то, как люди 
обходятся со знаниями. В общем и целом такие компании не особо 
преуспевают в своей способности управлять знаниями. Очень часто 
компании применяют суперсовременные технологии, но понимают, что 
культура и поведение очень слабо меняются.  

Если говорить кратко то, в вопросе трансформации всей системы 
управления знаниями, упрощенные решения и универсальные подходы не 
очень практичны для руководителей. Вдобавок, такая неопределенность не 
позволяет им увидеть четкую связь между инвестициями в управление 
знаниями и созданием ценностей. 

 Для решения такой проблемы используется система, которая 
объединяет специальные стратегии по управлению знаниями с конкретными 
вызовами, с которыми сталкивается организация. Такая система управления 
знаниями базируется на предположении, что необходимо сфокусироваться 
на том, как используются знания в процессе построения ключевых 
способностей организации, ведущих к достижению цели, а также на 
ключевых процессах и работах, которые это осуществляют. Например,  
повышение знаний банка об оценке кредитных рисков, должно приводить к 
снижению потерь, или совершенствование компаний, ориентированных на 
покупателя и понимающих его требования, должно повысить процент 
успешности их новых продуктов.  

Функционирование системы начинается с оценки того, как 
производится работа в ключевых процессах. Работа может быть оценена в 
двух аспектах. Во-первых, по уровню взаимозависимости – насколько 
индивиды и организации должны взаимодействовать. Во-вторых, по 
сложности работы – как персонал должен применять свои умения и 
интерпретировать отток информации. Используя два этих аспекта можно 
выделить четыре четких категории работы или «модели работы» (рис 1):  

• Операционная модель, в которой и взаимозависимость, и 
комплексность выражена в слабой мере. Как правило, работа идет по 
процедурам, сильно зависит от формальных правил и инструкций, а также 
от рабочей силы, которая не имеет свободы действий.  

•  Интеграционная модель, в которой высокий уровень 
взаимозависимости и низкий уровень комплексности. Работа 
систематическая и повторяемая, зависит от формальных процессов, 
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методологий и стандартов, крепкой интеграции между функциональными 
границами. 

•  Экспертная модель, в которой слабая взаимозависимость и 
высокий уровень комплексности. Необходим постоянный контроль 
исполнения, и сама работа зависит от лучших профессионалов.  

•  Модель взаимодействия, в которой высокий уровень и 
взаимозависимости, и комплексности. В работе присутствует импровизация 
и лучшие уроки, есть зависимость от глубокой экспертизы функций и 
использования гибких команд.  

 

 
Рис. 1 Модели работы со знаниями организации 

М.М. Куценко  

Забезпечення стабільного розвитку організацій на базі концепції 
цінності 

	  
Сьогодні, в умовах інноваційної економіки, підходи до ведення бізнесу 

і бачення подальших шляхів розвитку значно змінились. Розвиток 
виробництва націлений на суттєве підвищення цінності продуктів проектів 
для зацікавлених сторін. Стабільне зростання і укріплення позицій значною 
мірою залежить від поєднання ціннісного підходу з системою накопичення 
знань в організації. Знання стали основним джерелом конкурентних переваг 
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для будь-якої організації. Тому процеси управління знаннями, за допомогою 
яких організації прагнуть працювати зі знаннями і створювати нові цінності, 
набувають великого значення серед науковців.  

Управління цінністю це структурований підхід до визначення 
елементів цінності для організації проекту. Це процеси, які визначають 
потреби, проблеми і можливості, що дозволяють покращити початкові цілі, 
визначити підходи і рішення з оптимізації цінності проектів і їх продуктів.  

Цінність проекту або продукту постає у вигляді задоволення потреб 
ключових зацікавлених сторін у відношенні до використаних ресурсів.  

Управління знаннями прийняте різними організаціями протягом 
останніх років, і воно починає відігравати важливу роль як частина 
організаційних заходів, щоб створювати цінність. Як організаційне 
управління і ділова активність схиляються на бік управління проектами, так і 
управління знаннями стає надзвичайно важливим.  

Управління знаннями – ядро створення цінності. Процес управління 
знаннями розділений на два напрямки дій: 1) привести в порядок і 
розподілити знання, які були притаманні індивідам; 2) створити систему, яка 
б розподіляла знання відповідно і продуктивно.  

 

 
Рис. 1 Взаємовідносини між проектами і управлінням знаннями 
Управління знаннями повинно рахуватись як частина процесів 

проекту, оскільки діяльність по управлінню організацією зрушується в бік 
проектів. Знання використовуються при плануванні і виконанні проекту. 
Сітьовий тип управління перетворює суміш різних знань і діяльність з 
управління знаннями в специфічний проект. Протягом всього терміну 
виконання проекту відбувається накопичення знань, використання їх в 
проекті. Знання, що накопичені у проекті, в подальшому будуть 
використовуватись для аналогічних проектів у багатьох організаціях, або 
відтворені як новий проект.  

Досвід і знання, які накопичуються в процесі корпоративної 
діяльності, є цінністю незалежно від того яка це діяльність – функціональна 
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чи проектна. Знання і досвід – цінні джерела, оскільки вони служать у якості 
основи, коли підприємство створює продукт чи послугу, що забезпечує 
клієнтів новою цінністю. 

Але разом з тим, щоб зробити знання цінним джерелом, необхідна 
схема, щоб вони визнавались у якості цінності і свідомо накопичувались, 
розподілялись і ефективно використовувались багаторазово. Ось тут і 
виникає зв'язок з процесами управління знаннями. Управління знаннями 
буквально означає методи, що управляють знаннями і досвідом у 
багаторазово використаній формі. Створення цінності проектом потребує, 
щоб був накопичений досвід і в подальшому вдалося забезпечити синергію 
під час створення цінності програм розвитку. 

Управління знаннями має відношення до діяльності з використання 
інформації і знань в організаційній системі для управління і розвитку.  

Система управління знаннями в організації дозволяє створювати 
умови для впровадження інновацій, підтримувати стійкий розвиток в 
глобальному турбулентному середовищі, збільшувати і посилювати 
конкурентні позиції, створювати цінності.  

Е.А. Кучма, О.А. Кучма  

Управление проектами повышения инвестиционной привлекательности 
строительных предприятий 

 
Экономическое положение в Украине обязывает комплексно, системно 

решать вопросы привлечения  и использования  всех видов инвестиционных 
ресурсов. 

Инвестиционная деятельность в государстве должна быть одним из 
основных направлений расширения и образования основных фондов и 
производственных мощностей народного хозяйства, способствующих 
улучшению финансово-экономического состояния страны.  

Формирующаяся налоговая система, проблемы, связанные с 
экономической и  политической ситуациями, социальный фактор, теневой 
бизнес, бюрократические преграды оказывают влияние на инвестиционный 
климат страны, который играет  значительную роль в принятии решений как 
иностранными, так и отечественными инвесторами. Приходится 
концентрировать внимание на внутренних ресурсах, которые необходимо 
рационально использовать участниками инвестиционного процесса.  

Одним из наиболее важных потребителей инвестиций являются 
строительные предприятия, которые осваивают до 60% вложений от общей 
стоимости  проекта. 

Анализируя складывающуюся ситуацию в условиях современных 
финансово-экономических, мировых интеграционных процессов, 
актуальным является привлечение внешних и внутренних инвестиционных 
ресурсов в  строительную отрасль. Одним из аспектов стабильного развития 
строительных  предприятий,  по-прежнему,  являются вопросы повышения 
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уровня их инвестиционной привлекательности. 
Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблемы 

оценки инвестиционной привлекательности строительного предприятия 
недостаточно изучены. В анализируемых моделях комплексной оценки, 
недостаточно обоснованы качественные и количественные показатели, 
адаптированные к условиям украинского рынка, с позиции формально-
логических требований, предъявляемые к выбору локальных критериев 
оценки инвестиционной привлекательности и их взаимосвязи. 

На первый план выходят проблемы необходимости 
усовершенствования комплексной оценки инвестиционной 
привлекательности строительного предприятия, которая бы с единых 
позиций рассматривала эти вопросы  и для потенциального инвестора, и для 
строительного предприятия. 

Для достижения поставленной цели рассматриваются следующие 
задачи:  

•  анализ рынка и выбор соответствующего сегмента; 
•  выбор оцениваемых параметров инвестиционной привлекательности с 

позиции строительного предприятия и потенциального инвестора; 
•  сравнительный анализ соотносительной значимости оцениваемых 

параметров на основе парных сравнений; 
•  выявление удельных весов значимости каждого параметра. 
На основании исследований строительных предприятий различных 

форм собственности и различной масштабности предлагается следующий 
перечень локальных оценочных параметров, который  позволяет 
анализировать, оценивать и управлять процессом достижения максимального 
уровня инвестиционной привлекательности строительного предприятия:  

1. Уровень обеспеченности ресурсами (характеризует уровень 
обеспеченности материальными, техническими, нематериальными и 
трудовыми ресурсами);  

2. Имидж на рынке строительных услуг (характеризует 
известность предприятия, репутацию управленческого персонала, опыт 
работы в Украине и за рубежом);  

3. Качество строительства (характеризует уровень удовлетворения 
пользователей строительной продукции); 

4. Сроки строительства (характеризует уровень соблюдения 
нормативных  и договорных сроков строительства); 

5. Масштабность предприятия (характеризует наличие 
структурных единиц и их территориальное расположение, уровень  
разнообразия  и наличие уникальных построенных строительных объектов); 

6. Уровень маркетинговой деятельности (характеризует уровень 
рекламной деятельности, ценовой политики, конкурентоспособности); 

7. Финансово-экономическое состояние предприятия 
(характеризует уровень финансовой устойчивости и экономической 
эффективности). 

Приведенный перечень может быть дополнен и скорректирован в 
зависимости от конкретных макро- и микроэкономических условий и 
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особенностей строительного предприятия. 
Комплексная оценка инвестиционной привлекательности строительного 

предприятия с помощью предложенных оценочных параметров позволит на 
рынке строительных услуг:  

• привлечь внимание потенциальных инвесторов; 
• контролировать и целенаправленно управлять уровнем 
инвестиционной привлекательности; 

• максимально удовлетворять потребности рынка; 
• сочетать интересы строительного предприятия, всех 
заинтересованных участников и общества в целом.  

Дальнейшие исследования направлены на детализацию оценочных 
параметров, их оценку, построение комплексной оценочной модели и поиск 
рычагов, позволяющих с помощью такого подхода осуществлять целевое 
управление проектом повышения инвестиционной привлекательности 
строительного предприятия. 

О.А. Кучма, И.А. Сологуб  

Основные аспекты концепции управления программами  социально-
экономического развития организации в  условиях глобализации 

мировой экономики 
 
За последние 10-летия в мире произошли  кардинальные социально-

экономические преобразования, которые значительно изменили 
сложившиеся в течение нескольких поколений традиции и стереотипы 
общественного, коллективного и индивидуального поведения в бизнесе. 
Накопилось немало примеров резкого ухудшения финансово-
экономического состояния на предприятиях, а то и полного прекращения их 
функционирования из-за серьезных социальных противоречий в 
коллективах.  Процесс укрепления связей между возможностями 
социального развития трудовых коллективов и конечными результатами их 
деятельности заставляет искать внутрифирменные резервы роста. 
Недостаточное внимание, уделяемое вопросам повышения эффективности  
деятельности предприятий в Украине, делают данную проблему актуальной 
для разработки концепции управления программами социально-
экономического развития организаций (СЭРО). 

Развитие организации рассматривается как планируемый, 
взаимосвязанный и систематический процесс изменения культуры, системы 
и поведения организации с целью повышения ее эффективности в решении 
имеющихся проблем и в достижении поставленных целей социально-
экономического роста.  

На современном этапе глобализации экономических отношений 
предприятия вынуждены функционировать в сложных макроэкономических 
условиях. В настоящее время, по-прежнему, основными вопросами 
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реорганизации украинских предприятий, в отличие от зарубежных, 
являются: технология, организационная структура, а потом уже персонал. 

При этом, выживание и коммерческий успех могут быть гарантированы 
только тем предприятиям, которые в процессе своей деятельности, в первую 
очередь,  учитывают современные тенденции  развития важнейшего ресурса 
- человеческого капитала, под которым понимается инновационный, 
мотивационный, квалификационный потенциал работающих, и который 
требует определенных подходов его раскрытия. 

Общая постановка задачи заключается в разработке и осуществлении 
стратегической программы  СЭРО для повышения эффективности 
производства за счет социальных факторов, создания условий более полного 
удовлетворения потребностей работников и возможно большего развития и 
профессионального роста членов коллектива. 

Следует отметить ряд особенностей, которые необходимо учитывать в 
проектах СЭРО: 

• разная продолжительность в зависимости от тактических и 
стратегических планов организации; 

• бюрократические проблемами внутри предприятия;  
• бессистемность планирования, организации и реализации проекта; 
• частичное или полное, так называемое, «внутреннее 
сопротивление»  со стороны  сотрудников, как один из способов 
выражения  работающими ошибочной мотивации труда. 
Внутреннее сопротивление определяется, как отторжение любого 
вида нововведений, дестабилизирующих сложившуюся систему. 

Основными задачами реализации программы СЭРО являются:  
1. выработка приемлемой для всех сотрудников миссии 
предприятия, которая позволит сформировать общие 
обязательства персонала и консолидировать его усилия; 

2. рационализацию предприятия необходимо рассматривать как 
совместное правило и руководство к действиям; 

3. активизация сотрудников предприятия с целью непрерывного 
улучшения технологий производства и оптимизации 
организационной структуры; 

4. повышение профессионального, социального и 
психологического уровня персонала, стремящегося занять 
достойное место в коллективе; 

5. разработка стратегии управления проектом СЭРО является 
прерогативой руководства организации.  Т.е. топ-менеджмент – 
это основной инициатор активности персонала в процессе 
развития предприятия.   

Для преодоления возникающих противоречий СЭРО очень важным 
является вариант использования внешнего консультанта, который должен 
исполнять роль «зеркала», т.е. дать возможность руководству и персоналу 
посмотреть на процесс развития организации со стороны. 

В роли внешнего консультанта предлагаются представители проектного 
инжиниринга, основными преимуществами которого является не только и не 
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столько анализ, оценка состояния фирмы и разработка программы СЭРО, а 
вовлечение в этот процесс непосредственных участников преобразования 
предприятия от  топ-менеджеров до рядовых исполнителей.  

Положительным моментом должен стать процесс совместного 
формирования концепции управления программой СЭРО, активного участия 
в реализации проекта и получения вознаграждения инжиниринговой фирмой 
по результатам проекта. 

Предлагаемый  подход позволит комплексно решать ряд вопросов: 
• вовлечение в проект специалистов, которые хорошо понимают 
проблему изнутри (т.е., собственными силами); 

• уменьшение затрат на  вознаграждение внешних консультантов 
за счет оплаты их услуг с полученного эффекта реализованного 
проекта СЭРО; 

•  координирование, контроль и мотивация совместной 
деятельности всех участников проекта руководителями 
организации. 

Е.И. Левина  

Особенности трансформации учебных планов специальности для задач 
управления ресурсным обеспечением образовательных проектов 

 
В последнее время заметно расширение применения методологии 

управления проектами в управленческой деятельности высших учебных 
заведений. Это связано с тем, что деятельность вузов все больше 
приобретает черты уникальности, временности, неповторимости. Только 
благодаря раскрытию этих черт вузы могут быть конкурентоспособными как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

Одной из особенностей современного этапа работы вузов является 
резкое снижение контингента студентов как результат проявления 
демографического кризиса, а также «раскрытия границ» образовательного 
пространства. Многие абитуриенты и студенты выбирают программы 
обучения за рубежом. Но при этом наметилась тенденция увеличения 
обучения на территории Украины иностранных студентов. Это приводит к 
тому, что в учебном заведении одновременно реализуется значительно 
большее количество образовательных проектов (подготовка) по конкретной 
специальности конкретного года набора конкретной формы обучения на 
конкретном языке. Поэтому возникает задача рационального использования 
имеющихся в вузах материальных ресурсов, и, в первую очередь, 
аудиторного фонда.  

Статистика показывает, что большинство вузов Украины не имеет 
достаточного аудиторного фонда, исходя из существующего 
лицензированного объема вуза. С одной стороны, это обусловлено 
применением к оценке достаточности среднестатистических показателей 
площади на одного студента, которые были разработаны для условий 
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стабильного функционирования вузов при полной наполняемости групп и 
практически не изменяемых программ подготовки. Сегодня вузу необходимо 
перед каждым набором студентов понимать, какое количество новых 
образовательных проектов в образовательный портфель данного года набора 
можно «взять», исходя из имеющегося аудиторного фонда и состояния 
предыдущих образовательных портфелей.  

В предыдущих наших работах была разработана балансовая модель 
расчета достаточности аудиторного фонда. Однако она не учитывает 
конкретной его структуры – показателей конкретных аудиторий и их 
количества. Для решения этой задачи не обойтись без учета содержания 
программ подготовки, структура которых закрепляется в учебных планах 
специальности. Традиционная форма представления учебных планов 
рассчитана для возможности составления на их основе расписания занятий. 
Однако для задач оценки достаточности аудиторного фонда они 
неприменимы. Нами разработаны процедуры трансформации учебных 
планов специальности для задач управления ресурсным обеспечением 
портфеля образовательных проектов. Разработаны специальные правила 
представления дисциплин, которые изучаются более одного семестра 
(триместр и др.). Кроме того, учтены требования необходимости проведения 
лабораторных и практических занятий в специализированных лабораториях 
или кабинетах. Процедура трансформации учебных планов предусматривает 
составление электронного справочника, который содержит базы данных о 
факультетах, кафедрах, направлениях подготовки, специальностях и 
дисциплинах. В качестве обязательного дополнения к плану выступает база 
данных о студентах в виде списков групп в привязке к предыдущему 
справочнику. Трансформированные или разработанные по предложенным 
макетам учебные планы могут в дальнейшем применяться не только для 
задач управления ресурсного обеспечения портфелей образовательных 
проектов, но и составления на их основе расписания. Т.е., разработанная 
форма представления учебных планов полностью соответствует требованиям 
организации операционной деятельности вуза, а также его проектной 
деятельности.  

В.М. Левыкин, Н.В. Васильцова, М.В. Евланов, И.Ю. Панферова  

Повторное использование требований в it-проектах 
 

Одним из наиболее распространённых способов сокращений 
трудозатрат в IT-проектах является повторное использование компонентов, 
полученных в результате выполнения предыдущих проектов. 
Предпосылками его использования являются: 

- высокая трудоемкость и сложность разработки современных 
программных систем и, в частности, информационных систем (ИС); 

- высокая стоимость выполнения проектных работ; 
- длительные сроки выполнения IT-проекта при разработке «с нуля»; 
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- наличие портфеля выполненных IT-проектов у большинства 
организаций-разработчиков ИС. 

Основным недостатком данного подхода является сложность анализа 
портфеля выполненных ранее IT-проектов на предмет возможности 
применения компонентов соответствующих ИС и программных систем при 
разработке новой системы. 

Поэтому решение задачи разработки методов, приемов, способов и 
информационных технологий (ИТ), обеспечивающих автоматизацию 
проведения анализа предметной области (ПрО) и портфеля выполненных 
проектов на предмет возможности применения полученных ранее 
результатов при разработке новой ИС является актуальным как с 
теоретической, так и практической точек зрения. Решение этой задачи 
позволит повысить эффективность повторного использования компонентов 
ИС за счет устранения ошибок при проведении анализа ПрО и снижения 
сложности сопоставления терминов различных ПрО. 

Одним из результатов решения данной задачи является разработанная 
авторами доклада ИТ повторного использования требований к ИС. Данная 
ИТ позволяет автоматизировать следующие этапы IT-проекта: 

- инициация IT-проекта в результате выдвижения сотрудниками 
Потребителя ИТ-услуг уникальных требований к ИС; 

- обследование и анализ ПрО объекта автоматизации в ходе инициации 
или планирования IT-проекта; 

- уточнение плана IT-проекта с учетом возможности повторного 
использования существующих компонентов ИС по результатам анализа 
выдвинутых требований и синтеза архитектуры ИС; 

- выполнение IT-проекта создания ИС. 
В основе данной ИТ лежит концепция представления требований, 

выдвигаемых к ИС, основанная на следующих положениях: 
- представление требований к ИС как элементов универсума требований 

и методов их формирования, известных и неизвестных разработчику, 
заказчику или им обоим; 

- изначальное многообразие представлений требований к ИС в виде 
данных, информации и знаний; 

- процессный подход к описанию требований; 
- подход к управлению требованиями, основанный на постепенном 

преобразовании множества начальных значений атрибутов, описывающих 
требование, во множество желаемых значений атрибутов. 

Такое представление требований к ИС обуславливает подход к 
выявлению и использованию паттернов проектирования требований к ИС 
как знаний о структурах данных, позволяющих оценить достижимость целей 
управления процессами объекта автоматизации, а также о процессах 
обработки этих структур данных. 

Общая схема взаимосвязи представлений требований к ИС в виде 
данных, информации и знаний показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи преставлений требований к информационной 
системе в виде данных, информации и знаний в информационной технологии 

повторного использования требований 

С.Н. Леонова  

Методы и модели управления государственными 
 программами отраслевого развития 

	  
В рамках методологии управления проектами в последние десятилетия 

разработаны множество механизмов, методов, моделей и методик, 
направленных на повышение эффективности управления проектами в 
различных отраслях экономики – строительстве, инженерии, образовании и 
др.  

В то же время не все аспекты и механизмы программного управления 
изучены глубоко и в полном объеме. Поэтому значительное количество 
проблем, касающихся специфики интеграционных процессов, присущих 
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эффективному программно-целевому управлению, пока не получило 
достаточного отражения в специальной литературе. 

Особенностью стран с переходной экономикой, к которым относится 
Украина, является, доставшаяся в наследство от командно-
административной системы, низкая активность предпринимательских 
структур. Практически ни один крупный проект не может быть реализован 
без государственной поддержки. В то же время в сложившихся условиях 
государство не располагает ресурсами, необходимыми для развития всех или 
даже отдельных отраслей производства. В последние годы в большинстве 
стран мира развитие экономики характеризуется расширением сферы 
государственно-частного партнерства – формы взаимодействия 
государственного и частного секторов услуг на условиях адекватного 
распределения рисков, ответственности и выгод между его участниками, а 
также при сохранении контроля со стороны государства. 

Подобная форма реализации программно-целевого подхода к 
реформированию отдельных отраслей экономики пока не нашла широкого 
применения на практике по причине отсутствия научно-обоснованных 
механизмов управления подобными программами. Поэтому исследование 
моделей и методов управления программами отраслевого развития является 
актуальным с точки зрения кризисной ситуации, сложившейся во многих 
отраслях Украины в последние десятилетия. 

Целью исследования является разработка научно-обоснованных 
механизмов инициации, планирования, реализации и мониторинга программ 
государственно-частного партнерства отраслевого развития на примере 
судостроительной промышленности. 

В ходе исследования был проведен анализ текущего состояния 
судостроительных предприятий Украины, трендов развития судостроения в 
развитых странах, поиск возможных путей развития отрасли. Была 
обоснована целесообразность применения программно-целевого подхода в 
форме государственно-частного партнерства к решению проблемы 
реформирования судостроительной отрасли.  

Разработанный механизм инициации программ государственно-
частного партнерства  включил в себя методы профилирования миссии, 
определения целей, ранжирования и отбора проектов в архитектуру 
программы. Предложенный метод формирования пакета проектов 
программы, базируется на ранжировании проектов по ценностному 
критерию, и учитывает вклад каждой структуры проектов в достижение 
результатов поставленных миссией программы. 

С целью разработки методов управления программой государственно-
частного партнерства на стадиях планирования и реализации предложена 
модель формирования офиса управления программой государственно-
частного партнерства, направленная на привлечение к решению задач 
управления максимального числа заинтересованных сторон, а так же 
разработан механизм использования в программах государственно-частного 
партнерства «внутренних» цен, позволяющий уровнять интересы всех 
участников программы; 
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В процессе разработки механизмов мониторинга за ходом реализации 
отдельных проектов и программы в целом создана графическая модель 
мониторинга хода реализации программы, позволяющая оценить не только 
процент выполнения плановых показателей по отдельным проектам, но и 
степень достижения стратегических целей программы 

Выводы и предложения, сформулированные по результатам 
исследования, могут быть использованы для разработки конкретных 
государственных программ по развитию различных отраслей, для выработки 
комплекса организационно-управленческих мер по повышению 
конкурентоспособности предприятий отрасли, для усиления взаимодействия 
между предприятиями (особенно градообразующими) и местными органами 
власти и управления. 

 

Н.С. Литвинова  

Финансирование проектов государственно-частного партнерства в 
Украине: проблемы и перспективы 

 
Стремительный рост мирового рынка ГЧП в докризисный период 

происходил на фоне относительно дешевых и «длинных» заемных средств: 
их доля достигала 90% и выше. Однако мировой финансово-экономический 
кризис внес свои коррективы: неблагоприятная конъюнктура на мировых 
рынках капитала и ужесточение законодательства в области банковской 
деятельности в Европе, неизбежно повлиявшие на  масштабы банковских 
кредитных операций, сегодня существенно видоизменили структуру 
финансирования проектов ГЧП. Вследствие новых условий приоритетными 
источниками финансирования партнерских проектов стали 
институциональные инвесторы, в частности пенсионные фонды, значительно 
увеличились объёмы капиталовложений государственного сектора, возросла 
роль участия международных институтов развития. 

В контексте рассматриваемой проблемы, перспективы становления 
рынка проектов ГЧП в Украине, к сожалению, все более отдаленные. Даже 
несмотря на наличие нормативно-правового регулирования в данной 
области, низкая степень развития внутреннего рынка капиталов и отсутствие 
финансовых механизмов и инструментов, применяемых в мировой практике, 
не позволяют сегодня активизировать ГЧП в Украине.  

Промедление с реформированием внутреннего рынка капиталов (в том 
числе таких организаций по накоплению отчисляемых средств на договорной 
основе, как пенсионные фонды) является существенным препятствием на 
пути привлечения эффективного финансирования инфраструктурных 
проектов в Украине.  Исторически важную роль в финансировании ГЧП-
проектов играют пенсионные фонды. А в сложившейся  мировой 
экономической ситуации данная группа консервативных инвесторов 
выступает в качестве наиболее приоритетных и стабильных заемщиков, 
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способных обеспечить относительно «длинный» и дешевый финансовый 
ресурс. В Украине же, на данный момент пенсионная система находится в 
процессе реформирования, который предполагает введение накопительной 
системы пенсионных взносов. Результатом данной реформы должно стать 
аккумулирование значительных активов, которые в последующем могут 
инвестироваться в инфраструктурные проекты.  

Также существенным моментом здесь является то, что для данного вида 
инвестиций характерным инструментом реализации являются ценные 
бумаги, в частности инфраструктурные облигации. В последнее время к 
развитию данного долгового инструмента — менее волатильного и более 
устойчивого в кризисное время — наблюдается повышенный интерес. В 
развитых государствах такой инструмент широко распространен, тогда как в 
Украине он только разрабатывается. Нацкомиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку подала в Верховную Раду на рассмотрение законопроект 
"О внесении изменений в закон "О ценных бумагах и фондовом рынке"", 
регламентирующий выпуск данного вида ценных бумаг. Несмотря на то, что 
в Украине подобный механизм находится на стадии рассмотрения, он уже 
давно и эффективно применяется во многих странах, поэтому есть все 
основания полагать, что и у нас данный инструмент позволит привлечь 
долгосрочное финансирование по разумной цене для реализации наиболее 
значимых инфраструктурных проектов. 

При этом развитие национального рынка капиталов и сопутствующих 
финансовых инструментов требует времени и не должно мешать реализации 
проектов ГЧП. Зачастую важную роль здесь играют международные 
институты развития, в том числе международные банки развития (МБР).  

Сегодня главным камнем преткновения эффективного привлечения 
средств МБР под инфраструктурные проекты в Украине, в частности в 
формате ГЧП, является отсутствие возможности кредитования и 
инвестирования в акционерный капитал в гривне.  В данном контексте  
хотелось бы акцентировать внимание на очевидной проблеме, с решением 
которой сталкивается любой проект в Украине: на соответствии валюты 
проекта с валютой платежей по обслуживанию привлекаемых кредитов. 
Безусловно, оптимальным вариантом финансирования проекта, основной 
источник доходов которого выражен в гривне, будут кредиты в гривне. В 
текущей ситуации, когда ликвидность гривневого долгового рынка 
ограничена и по суммам, и по срокам, а уровень валютных рисков 
неприемлем ни для кредиторов, ни для заемщиков особую актуальность 
приобретает возможность доступа к относительно дешевым и длинным  
кредитам МБР в нацвалюте.  

Нехватка гривневой ликвидности вызвала очередные попытки 
Европейского банка реконструкции и развития, являющегося самым 
крупным инвестором в Украине, затронуть вопросы финансирования в 
нацвалюте на самом высоком уровне. Сегодня во всех странах, где работает 
ЕБРР, существует возможность кредитовать в местной валюте. Есть только 
одно исключение – Украина. Преодоление данного барьера, по мнению 
финансовых аналитиков, могло бы существенно увеличить объёмы 
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предоставляемых кредитных ресурсов и тем самым ускорить решение 
инфраструктурной проблемы в Украине. 

На данном этапе в Украине рынок капиталов, к сожалению, не 
выполняет своего назначения. Он пока не стал источником инвестиций. 
Отсутствие необходимой институциональной базы, состоящей из 
пенсионных фондов и других институциональных инвесторов с 
долгосрочными инвестиционными целями, а также правовой среды, 
регулирующей эмиссии необходимых производных инструментов все 
дальше отдаляют развитие рынка ГЧП в Украине. Дополнительным 
препятствием также является обременительная система валютного 
регулирования в отношении иностранных инвестиций, осуществляемых 
международными банками развития. 

 В заключение необходимо отметить, что в долгосрочной перспективе 
фактор стабильности требует от Украины, чтобы внутренний рынок 
капиталов располагал возможностями для финансирования проектов ГЧП на 
местах. Это обусловлено рядом преимуществ, в том числе более глубоким 
знанием специфики рынка, устранением необходимости иметь дело с целым 
рядом разных юрисдикций, упрощением доступа к привлечению средств в 
национальной валюте. В идеальном плане финансовые условия необходимо 
привести в соответствие между инфраструктурными проектами (т.е. 
рассчитанными на длительные сроки службы) и финансирующими 
организациями (например, пенсионными фондами и организациями, 
выпускающими инфраструктурные облигации).  

Г.А. Литвинченко  

Фінансовий механізм програм розвитку 
 

Складність економічної ситуації у світі, невизначеність фінансових 
механізмів регулювання стабілізації і виходу з світової кризи загострюють 
вимоги щодо результатів програмного управління державними фінансами та 
програмами, спрямованими на реформування економіки та досягнення 
сталого розвитку.  

Виконання вітчизняної програми економічних реформ на 2010-2014 
роки потребує встановлення єдиного фінансового механізму, який у прозорій 
формі має демонструвати єдність форм, методів та інструментів управління 
фінансовою діяльністю у відповідності до фінансової політики та загально 
визначених цілей  розвитку економіки та суспільства. 

Існуюча практика застосування програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі Мінфіном України дає добрі підстави для 
впровадження та адаптації програмного управління в Україні, оскільки всі 
значущі зрушення в системі виробництва, розподілу, перерозподілу та 
споживання в суверенному просторі опосередковані відносинами з 
державою. Тобто прямо чи опосередковано держава має витрачати фонди на 
основі бюджетних програм на отримання продукту або на підтримку функції 
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держави через надання послуг. Проблема у тому, що програмний та цільовий 
методи в бюджетному процесі не є новими і, нажаль, робити з них суміш для 
заміни постатейного бюджетування досить сумнівно з точки зору саме тієї 
ефективності, на яку за визначенням спрямовані ці програми.   

Слід також враховувати, що управління економічною політикою 
держави проходить на фоні економічних циклів різної тривалості, які 
розподіляються впливають на визначення та оцінку результатів та 
ефективності управління при плануванні та реалізації програм розвитку 
через часові та оціночні лаги.  

Проблеми програмного управління виникають у наслідок одночасного 
знаходження економіки у різних фазах економічних циклів та часових лагів 
між цими фазами з різною тривалістю. Визначаючи елементи економічної (у 
тому числі фінансової) політики, а саме: індикатори, орієнтири, інструменти, 
проміжні та кінцеві цілі,- необхідно враховувати не стільки оцінки ризиків, 
скільки зниження невизначеності.  

Системні, систематичні та специфічні процеси, які відбуваються з 
об’єктом управління одночасно, призводять до того, що очікувані результати 
не мають необхідної ефективності. Важливим чинником є спосіб визначення 
системної структури програм:  цілей, завдань, індикаторів, показників 
результатів та ефективності в програмах (наприклад, бюджетних програмах). 
Як наслідок фінансовий механізм програмного управління економікою 
матиме базис для визначення адекватних методів та інструментів 
планування, використання, контролю та оцінювання процесів створення та 
використання фондів фінансових ресурсів. Саме такий підхід до трактовки 
фінансового механізму з існуючих у фінансовій науці на сьогодні більш 
придатний до застосування в програмному управлінні, оскільки таке 
уявлення про фінансовий механізм дозволяє не зосереджуватись на суто 
фінансових відносинах в рамках відносин відтворювання та фінансовому 
секторі. Якщо додати до цього існуючу світову практику нормування 
фінансових відносин саме через фінансові механізми, включаючи 
інтеграційні процеси для країн-претендентів на вступ до будь-якої світової 
спільноти, то для вітчизняної програми реформ саме створення фінансового 
механізму, гармонізованого з фінансовим механізмом ЄС, головним 
індикатором успіху анонсованих змін.     

О.В. Логинов  

Основные проекты развития образовательной деятельности вузов 
 

Управление проектами -  деятельность, которая долгое время 
практически не использовалась в сфере высшего образования: естественно, 
внедрялись новые учебные программы, открывались новые специальности, 
вузы участвовали в международных проектах и т.п., то есть изменения 
различного масштаба и содержания в вузах реализовывались, но без  
использования методологии, специфических инструментов и современных 
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научных достижений в области проектного менеджмента. Возникает 
определенное противоречие -  с одной стороны, вузы становятся, по сути, 
коммерческими объектами и вся их деятельность протекает в условиях 
рынка – жесткой конкуренции, борьбы за абитуриентов, студентов и т.п., с 
другой стороны  - вузы практически не используют достижения теории и 
практики современного бизнеса – маркетинга, стратегического менеджмента, 
управления проектами.  Может быть, именно поэтому, большинство попыток 
вузов повышения конкурентоспособности, привлечения слушателей, 
достижения иных целей и реализации различных нововведений оказываются 
неуспешными.  

Таким образом, стратегия развития вуза представляет собой целую 
систему необходимых стратегических преобразований, которые на практике 
реализовываются посредством проектов, программ и портфелей проектов. В 
центре внимания данной работы – проекты в рамках стратегического 
развития направления деятельности вузов «образование».  Для определения 
основных видов проектов (с точки зрения содержания) по данному 
направлению, идентифицируем его структуру: каждое сочетание 
«специальность – специализация – образовательный уровень - форма 
обучения» является образовательным продуктом вузов.  

Отметим, что по аналогии с предприятиями других сфер деятельности 
«продуктовый портфель» для вузов – это набор специальностей. Более того, 
классическое понятие  стратегического менеджмента «СБЕ – стратегическая 
бизнес-единица» также может быть применимо к вузам, что влечет за собой 
применимость к деятельности вузов термина «бизнес-портфель».  
Стратегическая бизнес-единица вуза – это либо факультет (институт в 
рамках университета), либо несколько факультетов, объединенных 
определенной тематикой специальностей (например, гуманитарное 
направление, техническое и т.п.) 

Как известно, согласно методологии стратегического менеджмента с 
точки зрения продуктового набора и рынка, основные направления развития 
предприятия: проникновение на рынок, развитие рынка, развитие продукта и 
диверсификация. 

Для вузов данные стратегии интерпретируются следующим образом: 
• проникновение на рынок: расширение доли рынка образовательных 

услуг, то есть увеличение набора студентов и слушателей за счет, например, 
интенсивных PR-мероприятий, ценовой политики, улучшение качества 
обучения по существующим специальностям и т.п.; 

• развитие рынка: охват новых географических регионов (например, 
привлечение абитуриентов со смежных районов, областей); расширение 
целевой аудитории за счет выпускников колледжей, училищ и т.п. с 
предоставлением им определенных льготных условий и т.п.; 

• развитие продукта: так как продуктом  (товаром) вузов являются 
образовательные услуги (в контексте данного исследования),  а развитие 
продукта предполагает ориентацию на сложившийся рынок и 
потребительскую группу, то развитие продуктов для вузов выражается в 
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открытии новых специализаций, форм обучения, уровней образования для 
существующих специальностей;  

• диверсификация: эта стратегия предполагает создание нечто нового, не 
связанного с существующим рынком, для вузов - это предложение рынку 
нового продукта, то есть предложение новых специальностей (в сочетании со 
специализациями, уровнями образования и формами  обучения). 

Таким образом, развитие образовательной деятельности вузов 
предполагает: 

•  изменение набора специальностей, специализаций, образовательных 
уровней, форм обучения, то есть изменения в продуктовом ; 

•  увеличение числа студентов по существующим образовательным 
продуктам.  

Следовательно, основные проекты развития образовательной 
деятельности вузов: создание новых образовательных продуктов, развитие 
существующих, повышение привлекательности существующих 
образовательных продуктов. 

Отметим, что проекты, направленные на повышение привлекательности 
существующих образовательных продуктов вузов весьма многообразны – это 
и повышение качества обучения, и трудоустройство лучших выпускников, 
повышение практической направленности обучения, пересмотр и адаптация 
к современным требованиям учебных планов и программ. 

О.В. Лукутін  

Проектно-орієнтований підхід у системі продажів 
 
Останнє десятиліття характерно значними змінами в галузі торгівлі. 

Одним з результатів перетворень є формування великої сегмента ринку - 
FMCG (Fast Moving Consumer Goods) або товари масового попиту (широкого 
вжитку), який в даний момент є одним з локомотивів економіки. Сектор 
FMCG є найбільш конкурентним і динамічним за рахунок короткого циклу 
продажів, коли все вирішується днями і годинами. Тому у FMCG-компаніях 
маркетинг, ефективна організація збуту і якість обслуговування є ключовими 
функціями бізнесу. Короткий цикл продажу призводить до необхідності 
організації та управління роботою великої кількості співробітників і 
великими обсягами товару з використанням мобільної торгівлі. 

В умовах конкурентного ринку перед виробниками та 
дистриб'юторами неминуче постають питання: 
• Як налагодити взаємодію між трьома ключовими напрямками діяльності: 
маркетингом, продажами та обслуговуванням? 
• Як збільшити продуктивність праці співробітників, зайнятих в мобільній 
торгівлі? 
• Як домогтися прозорості та підконтрольності діяльності мобільних 
співробітників (менеджерів продажів)? 
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• Як забезпечити більш високу якість обслуговування клієнтів 
(дистриб'юторів, роздрібних продавців)? 
• Як забезпечити збір та аналіз інформації про стан ринків, про діяльність 
партнерів і дистриб'юторів? 
• Як домогтися прогнозованості збуту, уникнути втрат потенційних і діючих 
клієнтів через організаційні проблеми? 
• Нарешті, як вирішити всі ці завдання при мінімальних витратах? 

На даний момент на ринку автоматизації торговельної діяльності існує 
достатня кількість програмних засобів. Вони дозволяють не тільки вести 
господарську діяльність торгового підприємства, а й призначені для 
організації і управління процесами мобільної торгівлі. Сьогодні мобільна 
торгівля реалізується за схемами попереднього замовлення (Pre-selling) і 
виїзної торгівлі (Van-selling), мерчендайзингу, обліку та обслуговування 
обладнання в компаніях з виробництва та дистрибуції товарів масового 
попиту (FMCG). Найбільш відомі ERP та СRM - системи таких компаній як 
SAP, Oracle, Microsoft, а на вітчизняному ринку "1С" або «Моноліт», 
дозволяють управляти фінансами, складом, логістикою, сервісним 
обслуговуванням, виробництвом, проектами, персоналом. 

Технічний напрям вирішення перерахованих завдань не змінює 
методологію взаємодії між продавцями та власниками бізнесу, незважаючи 
на те, що продавці носять горде ім'я «менеджер з продажу». По суті, вони не 
виконують менеджерські, а точніше підприємницькі функції. Менеджери не 
беруть на себе відповідальність за кількість замовленого товару та кількість 
реалізованого у визначені терміни. Існуюча система винагороди не залежить 
від цього показника. А саме вони краще за всіх відчувають ринок, попит, 
тенденцію його зміни на конкретній точці продажу. 

Аналіз можливостей існуючих інформаційних систем показує, що 
основним завданням розробники та впроваджувачі систем вважають лише 
створення технічних систем, що забезпечують передачу і обмін інформацією, 
при цьому фактично ніколи не займаються процесами методології та 
методологічного забезпечення. На даний момент автору не відомі проектно-
керовані або проектно-орієнтовані практичні інструменти у сфері торгівлі. 

Для вирішення перерахованих вище завдань нами була запропонована 
модель проектного управління діяльністю організації торгівлі на основі 
системи управління портфелем проектів продажів. Її основна мета - привести 
у відповідність витрати на закупівлю товару, товарні потоки його реалізації і 
дохід кожного конкретного продавця від цих показників. У даний момент на 
підставі розробленої концептуальної моделі портфельного управління 
продажами здійснюється розробка програмного інструменту, який дозволяє 
реалізувати запропонований підхід на практиці. Пропонується розглянути 
можливість інтеграції існуючих облікових систем з сучасними системами 
управління проектами. Це дозволить вивести процес прийняття 
управлінських рішень при здійсненні діяльності організації торгівлі на 
принципово новий, більш якісний рівень. 
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О.В. Маланчук  

Особливості ідентифікації конфігурації проектів дільниць з відновлення 
робочих органів Ґрунтообробних машин 

 
На даний час система технічного обслуговування та ремонту 

сільськогосподарських машин функціонує неефективно. Зокрема, стосовно 
ремонтів, залишається поза увагою менш складна сільськогосподарська 
техніка, до якої належать ґрунтообробні машини (плуги, культиватори, 
борони, лущильники тощо). Робочі органи цих машин працюють у 
абразивному та корозійному середовищі, що призводить до їх спрацювання 
та відповідно до зменшення якості виконання ґрунтообробних робіт. Одним 
із шляхів вирішення існуючої проблеми є рециклінг робочих органів 
ґрунтообробних машин (РГ) завдяки відновленню їх ресурсу. Для вирішення 
існуючої проблеми стосовно відновлення РГ слід реалізовувати проекти 
дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (ДВРГ).  

На підставі виконаного аналізу існуючих науково-методичних засад 
управління конфігурацією проектів можна сказати, що вони є досить 
важливими для теорії управління. Однак, ними не враховуються особливі 
умови мінливого проектного середовища, що зумовлює конфігурацію цих 
проектів. До таких умов мінливих умов проектного середовища належить 
тривалість використання ґрунтообробних машин впродовж календарного 
року, що зумовлює формування потоку замовлень, які будуть виконуватися у 
ДВРГ. Окрім того, цей потік замовлень формується у два етапи – відповідно 
під час виконання осінніх та весняних ґрунтообробних робіт, а відновлювані 
роботи стосовно РГ проводяться впродовж усього календарного року. Під 
час управління конфігурацією проектів ДВРГ слід враховувати ці 
особливості. 

Ідентифікація конфігурації проектів ДВРГ здійснюється на підставі 
реалізації наступних етапів: 1) структурування продукту проекту і вибір 
об’єктів конфігурації; 2) розроблення документації на об’єкти конфігурації; 
3) нумерація та встановлення конфігураційних баз. Продуктом проекту ДВРГ 
є відремонтовані РГ ґрунтообробних машин (плугів, передплужників, 
культиваторів тощо). Структура продукту проекту ДВРГ залежить від 
виробничої складової проектного середовища (наявність господарств у зоні 
дії ДВРГ, структура посівних площ, наявність ґрунтообробної техніки, 
інтенсивність її напрацювання тощо). Водночас наявність та кількість 
об’єктів конфігурації залежить вибраного сценарію реалізації проекту ДВРГ 
та структури його продукту. Стосовно сценаріїв реалізації проекту ДВРГ, то 
вони визначаються організаційними формами та стратегією виконання 
ремонтів РГ. Зокрема, можна виділити наступні сценарії реалізації проекту 
ДВРГ: 1) РГ виходять з ладу, їх демонтують у сільськогосподарських 
підприємствах, доставляють у ДВРГ, де виконуються ремонтні роботи; 2) із 
сільськогосподарських підприємств надходить інформація у ДВРГ про 
потребу у ремонті РГ тої чи іншої ґрунтообробної машини, виїзна 
авторемонтна майстерня (ВАРЕМ) на підставі розробленого плану виїздить у 
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сільськогосподарські підприємства, де їх демонтує та доставляє у ДВРГ для 
виконання відновлюваних робіт; 3) ВАРЕМ виїжджає у сільськогосподарські 
підприємства, де виконує діагностування всіх ґрунтообробних машин та 
здійснює демонтаж і доставку у ДВРГ спрацьованих РГ для їх відновлення. 
Кожен із зазначених варіантів проекту ДВРГ характеризується певними 
перевагами та недоліками. 

Для заданого сценарію реалізації проекту ДВРГ вибір об’єктів 
конфігурації здійснюється за наступними ознаками: 1) заводом 
виготовлювачем; 2) продуктивністю; 3) питомими витратами енергії; 4) 
ринковою вартістю;  5) надійністю тощо. До об’єктів конфігурації проекту 
ДВРГ належать: 1) приміщення ДВРГ; 2) обладнання та інструмент для 
підготовки заготовок та РГ до виконання відновлюваних робіт; 3) 
обладнання для загострення та зміцнення РГ; 4) засоби для діагностування та 
доставки РГ до ДВРГ (ВАРЕМ).  

Після вибору об’єктів конфігурації слід задокументувати їх фізичні 
параметри та функціональні характеристики. Фізичні параметри 
зазначаються заводом-виготовлювачем обладнання, а функціональні 
характеристики документуються на підставі експериментальних досліджень.  

Вибір ефективного сценарію, на основі якого здійснюється 
ідентифікація конфігурації проекту ДВРГ здійснюється на підставі 
визначення функціональних характеристик об’єктів конфігурації, які є 
основою для визначення вартісних показників їх функціонування. На 
підставі вартісних показників виконується вартісне оцінення вигод від 
реалізації проекту ДВРГ. 

Вартісне оцінення вигод здійснюється у чотирьох системах: 1) 
управління проектом ДВРГ; 2) проект ДВРГ; 3) ДВРГ (продукт проекту 
ДВРГ); 4) використання ґрунтообробних машин за призначенням (предметна 
галузь). У кожній із цих систем отримуються окремі вигоди від реалізації 
проектів ДВРГ та витрачаються ресурси. 

Отже, особливістю ідентифікації конфігурації проектів ДВРГ є як 
особливості проектного середовища, так і фізичні параметри і функціональні 
характеристики об’єктів конфігурації, які безпосередньо впливають на 
вибраний сценарій його реалізації. Для управління конфігурацією проектів 
ДВРГ слід розробляти відповідні методи та моделі.  

С.В.Мамонтов, А.О.Немчук  

Обеспечение эффективного функционирования технических систем на 
основе проектного подхода 

 

Конкурентоспособность производственных процессов, реализуемых 
различными предприятиями и организациями, во многом определяется 
эффективностью функционирования технических систем, задействованных в 
процессах. При этом под эффективностью принято понимать комплексное 
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свойство системы выполнять поставленную цель в заданных условиях 
использования и с определенным качеством. Данное свойство может 
формироваться целым рядом показателей – экономичностью, безопасностью, 
надежностью и др.  

Сегодня существует целый ряд моделей и методов определения и 
анализа эффективности сложных технических систем. Наиболее 
перспективной видится стратифицированная имитационная модель сложных 
систем со многими состояниями, представленная в работе [1]. Эта модель 
позволяет решать следующие задачи: 

- оценка влияния надежности элементов на эффективность системы; 
- выбор наилучшего варианта резервирования механизмов в системе; 
- оптимизация стратегии технического обслуживания и ремонта 

системы и ее элементов; 
- определение сроков модернизации, переоборудования или утилизации 

технической системы;  
- расчет номенклатуры и потребного количества сменно-запасных 

частей и расходных материалов. 
Для решения задачи обеспечения эффективного функционирования 

технических систем в работе предлагается использовать методологию 
управления проектами. При этом, учитывая большое число участников,  
продолжительность жизненного цикла, количество взаимосвязанных 
решаемых задач целесообразно разработать программу управления 
функционированием технической системы, как объединение группы 
проектов, направленных на достижение единой миссии [2]. Миссия такой 
программы будет формулироваться следующим образом: поддержание в 
течение заданного промежутка времени эффективности функционирования 
технической системы на уровне, обеспечивающем запланированную 
конкурентоспособность продукции.  

Особенностью рассматриваемой программы является непостоянство ее 
архитектуры. Необходимость включения в состав программы необходимых 
проектов в конкретный момент времени определяется большим числом 
факторов: заложенной на стадии проектирования и производства 
надежностью технической системы; ее фактической и плановой загрузкой; 
фактическим состоянием отдельных элементов и прогнозом их «старения»; 
изменения состояния рынка выпускаемой продукции и т.д. Такая 
неопределенность требует проведения постоянного мониторинга ситуации и 
корректировки на основании анализа мониторинга архитектуры. В общем 
виде структура программы представлена на рисунке. 
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Рис. 1. Архитектура программы обеспечения эффективного 
функционирования технической системы 

Как видно из рисунка в программе используются последовательные, 
параллельные и циклические комбинации проектов. При этом точкой 
бифуркации (моментом принятия решения о запуске того или иного проекта) 
является момент анализа конкурентоспособности продукции организации. 

Еще одной особенностью программы является большое количество 
участников отдельных проектов. Другими словами, некоторые проекты 
выполняются на условиях аутсорсинга различными подрядчиками. При этом 
специалисты по управлению программой не учитывают ряд проблем: 

- передача любого бизнес-процесса на аутсорсинг требует наличия в 
компании специалистов, которые коммуницируют с аутсорсером, следят за 
качеством, полнотой и стоимостью его услуг; 

- передача ключевых бизнес-процессов на аутсорсинг приводит к 
постепенной утрате компанией ключевых компетенций;  

- переключение на другого аутсорсера может быть достаточно дорогим 
и болезненным. При этом аутсорсер может поднимать цены или 
неудовлетворительно выполнять свою работу. 

В работе предлагается метод защиты интересов всех участников 
программы путем перекрестного страхования рисков. 
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Д.О. Мансурова, М.Ф. Іванов  

Стратегічне управління інвестиційними проектами на ринку 
металобудівництва україни 

 
Постановка проблеми. Проблема розвитку ринку металобудівництва в 

Україні присутня, адже при наявності великого внутрішнього потенціалу, а 
саме великих обсягів видобутку металу всередині країни, більше половини 
сировини відправляють на експорт. Тому країна не отримує повний обсяг 
прибутку від обігу металопродукції та не розвиває внутрішній ринок, що є 
недостатньо ефективним у сфері економіки країни. Отже, варто стимулювати 
розвиток внутрішнього ринку металобудівництва шляхом розробки та 
реалізації  проектів з будівництва металу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У останній час проблему 
становлення та розвитку металобудівництва у своїх роботах досліджували 
такі автори як Є.В. Горохов, В.І. Большаков, Є.О. Єгоров, Н.С. Москальов, 
В.В. Кузнецов, Ю.Н. Хромець, О.В. Сильвестров та інші вчені. Проте 
потребує подальшого дослідження проблема використання проектного 
підходу до активізації ринку металобудівництва на Україні. 

Мета дослідження.Метою дослідження є розробка методичних 
підходів до стратегічного управління проектами з металу для стимулювання 
внутрішнього ринку  металобудівництва України. 

Основний матеріал дослідження. Металобудівництво – це сучасний 
напрямок будівництва, який розвивається із високою швидкістю. Для 
української економіки ця галузь є перспективною, адже будівництво з металу 
стає актуальним у сучасному часі, бо має ряд переваг, основними з яких є 
швидкість та простота зведення металевих конструкцій та довговічність їх 
використання. Всі ці переваги підкріплюються достатньо сприятливою 
ціною.  

Але для більш ефективного та швидкого розвитку цієї галузі саме на 
внутрішньому ринку України при наявності достатньої кількості 
високоякісної сировини (металу) необхідний проектний підхід. Цим має 
стати безпосередньо створення привабливих інвестиційних проектів з металу 
по всій території України на основі розробки методичних підходів до 
стратегічного управління цими проектами. 

Інвестиційний проект - це програма вирішення економічної проблеми, 
вкладення коштів в яку призводить до їх віддачі (отримання доходу, 
прибутку, соціальних ефектів) після проходження певного терміну з початку 
здійснення проекту, вкладення коштів в нього[4]. 

Поняття «інвестиційний проект» можна розглядати у двох аспектах:як 
діяльність, яка передбачає здійснення комплексу заходів для досягнення 
поставленої мети (отримання певного результату) - інвестиційний процес та 
як систему організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, 
необхідних для здійснення будь-яких дій або описують ці дії - інвестиційний 
бізнес-план. 
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Основним методом зацікавлення інвестора у вкладенні фінансових 
ресурсів у бізнес є створення інвестиційного проекту, який володіє ринковою 
перспективністю, малим терміном окупності інвестицій та привабливим 
потенціалом[1]. Необхідно підкреслити, що галузь металобудівництва є 
перспективною на ринку, бо обсяг виробництва металу в Україні достатньо 
великий ( 36 млн. тонн) і країна експортує 63,8 % продукції, що не є 
ефективним для української економіки.[2].   

Варто зазначити, що створення інвестиційних проектів з використанням 
металопродукції достатньо привабливе для підприємств будівельної та інших 
галузей, адже металобудівництво досить швидко розвивається та такі 
проекти є прибутковими, бо мають швидкий термін окупності через невеликі 
строк виготовлення та вартість металоконструкцій і термін їх монтажу.  

Авторами запропонований інвестиційний проект, який включає в себе 
створення копії Ейфелевої вежі в місті Донецьку. Актуальність 
пропонованого проекту в тому, що він є стимулом для розвитку 
туристичного бізнесу в Донецькому регіоні, стимулом для використання 
металу на внутрішньому ринку України. Також відповідно до «Державної 
програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» пропонований 
проект буде одним з рішень завдань державної політики у розділі 
«Поліпшення інвестиційних умов - вимога часу», а саме сприяти 
стимулюванню реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях 
економіки.Основним фактором для будівництва проекту має стати 
використання продукції металургійних заводів України, тим самим буде 
виконуватися програма по стимулюванню внутрішнього ринку 
металобудівництва країни. 

Висновки. Аналізуючи дані,необхідно зазначити, що інвестування у 
металобудівництво відбувається нечасто, мала кількість вкладених коштів 
припадає саме на цю галузь, хоча при наявності великого гірничо – рудного 
потенціалу України можливий її розвиток і проекти з металу досить швидко 
окуповуються та приносять гарний прибуток. Інвестиційний проект є 
ефективним інструментом у залученні та стимулюванні інвестицій у будь-
яку галузь, а саме у металобудівництво, адже він має досить короткий строк 
окупності (менше ніж 2 роки) та достатньо високий обсяг прибутку. 
Необхідність розробки методичних підходів до стратегічного управління 
інвестиційними проектами з металу обґрунтовується значною економічною 
ефективністю реалізації цих проектів на внутрішньому ринку України.  

Д.В. Маргасов  

Управління вартістю інвестиційних енергоощадних проектів 
	  

Енергоощадні проекти є інвестиційними та повинні забезпечувати 
економію енергетичних ресурсів виражену у грошовій формі. Це є вартісний 
або фінансовий аспект проблеми, але є ще економічний аспект, який 
пропонує з втіленням енергоощадних проектів, поліпшити екологічність 
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планети завдяки енергоефективності та ресурсозбереженню. Тому аналіз і 
управління процесом вартості цих інвестиційних проектів дуже актуально на 
сьогодні. 

Сучасні інвестиційні енергоощадні проекти можливо розглядати як 
процес перетворення системи №1 «без проекту» у енергоощадну систему №2 
«з проектом» де, завдяки втіленню енергоощадного проекту, вихідний 
витратний потік з системи стає менший а результат або робота, завдяки 
економії енергетичних ресурсів зростає ( рис. 1). 

 

 

Якщо більш детально глянути на енергоощадні проекти, які 
пропонуються сьогодні, то їх можливо представити, як суму деяких 
енергоощадних заходів, які формують суму інвестицій, що перетворюють 
систему №1 у енергоощадну систему №2. При цьому, згідно нормативних 
документів енергоощадна система №2 повинна мати певний клас 
енергоефективності. В Україні зараз використовується min D клас, а в 
країнах Євросоюзу до 2020 р. буде клас min А+, згідно міжнародній 
класифікації та директивам, і ніде не вказано скільки інвестицій треба 
вкласти, наприклад на 1 кВт·ч чи 1 кв.м. при перетворені однієї системи у 
іншу енергоощадну.  Вищеназвана сума інвестицій, яка формується, як сума 
всіх енергоощадних заходів запропонованих, наприклад енергоаудитором 
після енергоаудиту, актуальна при формуванні об’єкту найвищого класу 
енергоефективності А, та принципі «зроби не добре, а найліпше».  

На сьогодні, коли кредитні ресурсі дорогі, виграти гранти дуже важко, 
кредитують міжнародні донори тільки під гарантії державної влади, а 
перфоманс-контракти не працюють, актуальним буде принцип «змини 
систему на найменш затратну». При цьому, додатковими критерієм 
ранжування інвестицій буде min сумма інвестицій при максимально 
можливій енергоефективності. Це перетворення можливо здійснити, якщо 
хоча б певні критерії можуть перетворити систему №1 у енергоощадну 
систему №2.   

Робота,	  
Результат	  

Система	  №1	  

«без	  проекту»	  

Робота,	  
Результат	  

Витрати	  

енергії	  

	  

Енергоощадний	  
проект	  

Енергоощадна	  
система	  №2	  

«з	  проектом»	  

Витрати	  

енергії	  

Інвестиції	   Втілення	  

Рис.1	  Загальний	  погляд	  на	  процес	  перетворення	  системи	  №1	  у	  більш	  енергоощадну	  систему	  №2	  
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Недостатньо вивчено вплив подальших майбутніх експлуатаційних, 
сервісних видатків на економію енергії у грошовій формі, після втілення 
енергоощадних проектів та кредитні витрати першого року до початку 
роботи проекту. Також доцільна була б відкрита інформаційна база 
енергоощадних проектів, хоча б для енергоаудиторів та проектних 
менеджерів, або реєстр вже впроваджених проектів. Це актуально для 
подальшого контролю та аналізу економії енергії, щоб не було великих 
вкладень з «кошторисним баченням», особливо бюджетних сум у проекти с 
терміном окупності 20 років, (до 2033 р.) та покращенням, наприклад з F 
класу енергоефективності до D класу, якщо у країнах Євросоюзу до 2020 р. 
обов’язковим буде клас А+. 

О.М. Медведєва  

Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією як область знань з 
управління проектами та програмами 

	  
Як було доведено в попередніх роботах, діяльність з ціннісно-

орієнтованого управління взаємодією в проектах являє собою відносно 
самостійну область знань з управління проектами і програмами. Тобто вона 
може і має бути описана у вигляді процесів. Причому стандартизації на 
основі процесної моделі підлягає та частина проектної діяльності з ціннісно-
орієнтованого управління взаємодією, яка може бути визнана загально-
методологічним інструментарієм для будь-якого проекту.  

Аналіз структур стандартів в сфері управління проектами (зокрема, PMI 
PMBoK, PRINCE 2, ISO/FDIS 21500) показав, що вони, як правило, в цілому 
відповідають вимогам до стандартів на процес, аналогічні між собою за 
підходом до побудови структури та подання зміст. З цієї точки зору їх 
структурно-змістовна модель в цілому є раціональною для представлення 
діяльності з ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах як 
області знань. Враховуючи новітні тенденції в стандартизації діяльності з 
управління проектами (зокрема, проект стандарту ISO/FDIS 21500), 
запропонована така структура опису діяльності з ціннісно-орієнтованого 
управління взаємодією в проектах: категорії, базові терміни; місце і мета 
діяльності в проекті; узагальнений зміст діяльності; основні входи, методи та 
виходи діяльності. 

Діяльність з ціннісно-орієнтованого управління взаємодією в проектах 
як окрема область знань містить також елементи, які складно описати у 
вигляді процесів, об’єктів, методів. За наявності таких елементів їх 
традиційно представляють у вигляді компетенцій. Основою такого 
представлення може слугувати структурно-змістовна модель професійних 
кваліфікаційних стандартів в управлінні проектами та програмами, зокрема 
NCB UA. Аналіз сутності механізму ціннісно-орієнтованого управління 
взаємодією у віхових ситуаціях, а також графічних моделей семантичного 
ядра та допоміжних термінів ціннісно-орієнтованого управління взаємодією 
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в проектах дозволяє виділити специфічні компетенції фахівця з управління 
взаємодією, які наразі не зафіксовані в NCB UA 3.1. До них належать такі: 
цілісне бачення, рефлексивне бачення (рефлексія), модерування.  

Можливості класифікування виділених компетенцій в термінах NCB 
UA 3.1, передує розкриття їх змісту на основі трактування терміна 
«компетенція». Виходячи з сутності цього терміну (як кола діяльності, яке 
визначає права, обов'язки та функції, а також можливі ситуації, у яких особа 
повинна проявити активність з урахуванням відомого контексту), структура 
опису виділених специфічних компетенцій фахівця з управління взаємодією 
у віхових ситуаціях зводиться до функцій, обов’язків, прав фахівця та 
можливих ситуацій в їх рамках. Ця форма не відповідає загально прийнятому 
підходу до опису компетенцій проектних менеджерів, яка застосована в ICB 
та NCB UA. Вона базується на моделі системного представлення 
компетенцій в рамках компетентнісного підходу в управлінні проектами, 
розробленій у Луганській науковій школі управління проектами. Відповідно 
до моделі, незважаючи на форму, опис компетенції повинен давати уяву про 
юридично виражений зміст, обсяг та правосуб’єктність здійснення 
відповідної роботи, яку робітник виконує особисто (включаючи творчу 
працю). При цьому, під правосуб’єктністю розуміється наявність можливості 
мати відповідні права і обов’язки і здійснювати їх, беручи на себе 
відповідальність і за необхідності застосовуючи владу. Виходячи з цього, в 
якості взаємосодіючих компонентів моделі системного відображення 
компетенції для визначеної функції доцільно розглядати обов’язки, права, 
владу, відповідальність. Виходячи з цього, сутність специфічних 
компетенцій фахівця з управління взаємодією у віхових ситуаціях проекту 
зводиться до такого (табл. 1). 

Таблиця 1 

Фрагмент узагальненого опису специфічних компетенцій фахівця з управління взаємодією у 
віхових ситуаціях проекту 

Компетенція 

Елементи компетенції для функції ціннісно-орієнтованого управління взаємодією у 
віхових ситуаціях 

обов’язки  можливі ситуації очікувана поведінка в 
ситуаціях 

Цілісне 
бачення 

Розглядати середовище 
взаємодії зацікавлених сторін 
як цілості в аспектах проектної 
крос-культури, цінностей, 

активності. Бачити одночасно 
позитивні та негативні 
тенденції з позицій 

однорідності середовища 
взаємодії. 

Надзвичайно високий та 
стійкий ступінь 

неоднорідності активності 
зацікавлених сторін у 
віховій ситуації. 

Визначення крайніх 
альтернативних варіантів 
продовження проекту та, на 
цій підставі, пошук напряму 
третього варіанта, який 
забезпечить доцентрову 

активність всіх зацікавлених 
сторін, задіяних у віховій 

ситуації. 

Рефлексивне 
бачення 

Розгляд віхової ситуації 
проекту з позицій ціннісного 
профілю проекту, який 
поєднує особистісні, 
стратегічні та сервісні 
цінності. Оцінювати 

Надзвичайно високий та 
стійкий ступінь 
неоднорідності 
особистісних, 

стратегічних та сервісних 

Визначення крайніх 
альтернативних варіантів 
продовження проекту та, на 
цій підставі, пошук напряму 
третього варіанта, який 
забезпечить досягнення 
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активність всіх зацікавлених 
сторін як «вищий» 

неупереджений спостерігач. 

цінностей проекту. гармонізованої цінності 
проекту у віховій ситуації. 

Модерування 
переговорів 

Підготовка, організація, 
модерування переговорів 

зацікавлених сторін у віхових 
ситуаціях на підставі 
інформації про стан 
середовища взаємодії  

Надзвичайно високий та 
стійкий ступінь 
культурно-мовної 
неоднорідності 

зацікавлених сторін. 

Виявлення та ініціювання 
використання спільної мови, 
спілкування з різними 

сторонами на їх проектній 
мові, розвиток проектної 

культури зацікавлених сторін 
впродовж проекту. 

Аналіз сутності специфічних компетенцій фахівця з управління 
взаємодією у віхових ситуаціях проекту дозволяє стверджувати про 
доцільність віднесення компетенції «модерування» до групи поведінкових 
компетенцій в термінах NCB UA 3.1. При цьому, компетенції «цілісне 
бачення» та «рефлексивне бачення» не відповідають сутності ані технічних, 
ані поведінкових, ані контекстуальних компетенцій. Це дає підставу 
запропонувати започаткувати додаткову четверту групу - світоглядних 
компетенцій, які розкривають специфіку мисленнєвої діяльності менеджерів 
проектів. За сутністю саме до цієї групи найбільш доцільно віднести 
компетенції «цілісне бачення» та «рефлексивне бачення» фахівця з 
управління взаємодією у віхових ситуаціях проекту. 

В.В. Мединцов  

Моделирование бизнес-процессов развития инновационной 
составляющей стратегии управления проектами и программами 

развития некоммерческих организаций (на примере ГСП 
«Чернобыльская АЭС»). 

 
26 сентября 1977 года в 20:19 первый энергоблок Чернобыльской АЭС 

был подключен к энергосистеме, затем последовал ввод в эксплуатацию 2-го, 
3-го и 4-го энергоблоков. В 80-е годы XX столетия Чернобыльская АЭС была 
самой мощной в СССР атомной электростанцией. Впереди были долгие годы 
относительно стабильной работы. Перед руководством Чернобыльской АЭС 
стояла одна понятная и неизменная во времени стратегическая задача - 
безопасное производство электроэнергии для потребителей энергосистемы 
Советского Союза. Теперь это история… 

Запроектная авария 26 апреля 1986 года на 4-ом блоке ЧАЭС и 
последующий останов в 2000 году всех действующих энергоблоков 
Чернобыльской АЭС привели к тому, что Чернобыльская АЭС из динамично 
развивающегося высокорентабельного предприятия трансформировалась в 
неприбыльную, высокозатратную для бюджета Украины, организацию. 11 
июня 2001 года на базе Чернобыльской АЭС было зарегистрировано новое 
«Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"» 
(ГСП ЧАЭС) - предприятие по снятию с эксплуатации энергоблоков атомных 
станций и преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную 
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систему. При этом, по мнению автора доклада, должна была произойти 
коренная диверсификация всей деятельности ГСП ЧАЭС с приоритетом 
развития новых, коммерчески выгодных направлений деятельности, однако 
на деле этого не было выполнено. 

Этап
формирования

Этап
роста

Этап 
стабилизации

Этап 
реструктуризации
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спада

Неэффективное управление

Неэффективное среднее
управленческое звено

Корпоративные конфликты
и неспособность привлекать
капитал для развития

Неуправляемость как
результат децентрализации

Снижение мотивации
и утрата гибкости

Распад или реформирование

Инновация

Рыночная уязвимость

Кризис перехода к 
профессиональному 
менеджменту

Кризис автономности

Кризис корпоративных
отношений

Кризис управляемости
(утрата контроля)

Кризис доверия
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В соответствии с типовым циклом развития организации, по мнению 

автора доклада, ГСП ЧАЭС сейчас находится на этапе спада 
организационного развития перед очередным кризисом предприятия, после 
которого должна последовать очередная реорганизация предприятия. Одним 
из альтернативных сценариев развития событий является переход на 
очередной виток в цикле организационного развития предприятия через 
интенсификацию инновационной деятельности. Главной целью при этом 
является повышение экономической эффективности деятельности за счет 
развития коммерческой составляющей в экономике предприятия через 
активное использование нематериальных активов, накопленных на ЧАЭС за 
прошедшие годы. Реализация данного сценария невозможна без развития 
инновационной составляющей стратегии управления проектами и 
программами развития на предприятии. 

Тот факт, что на площадке Чернобыльской АЭС проводятся уникальные 
наукоемкие работы по одновременному снятию с эксплуатации 3-х 
энергоблоков АЭС и преобразованию объекта «Укрытие» в экологически 
безопасную систему, подтверждает правильность решения по развитию 
данного направления деятельности. 

Для оценки текущего (ситуационного) состояния предприятия 
предлагается использовать инструмент SWOT-анализ, как предварительный 
этап при составлении стратегических и маркетинговых планов. Данные, 
полученные в результате ситуационного анализа, послужат базисными 
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элементами при разработке стратегических целей и задач при 
диверсификации деятельности ГСП ЧАЭС. 
 

Strengths	  
(сильные	  стороны)

- многолетний опыт выполнения уникальных
  работ по снятию с эксплуатации и   
  преобразованию объекта «Укрытие»;
- высококвалифицированный персонал; 
- «раскрученный» брэнд;
- возможность выполнения хозрасчетных 
  работ;
- отсутствие серьезных конкурентов в
  Украине.

Opportunities
(возможности)

- получить новые рыночные перспективы 
  развития предприятия;
- возможность привлечения лучшего
  международного опыта;
- тесные рабочие контакты с профильными
  научными учреждениями Украины;
- возможный выход на международный
  рынок услуг по профильному направлению 
  бизнеса.

Weaknesses	  
(слабые	  стороны)

- статус государственного предприятия: 
  бюджетное финансирование, государствен-
  ная собственность на средства производства; 
- необходимость корректировки стратегических
  целей организации;
- упущенные выгоды с учетом прошедших
  благоприятных условий  временного
  характера;
- отсутствие эффективной системы сбора,
  учета и оценки ценности интеллектуальных
  активов предприятия и соотв. структуры;
- отсутствие гибкой системы описания бизнес-
  процессов организации.

Threats	  
(угрозы)

- не востребованность предлагаемых услуг у 
  потенциальных покупателей;
- топ-менеджеры не поддерживают и активно
  не участвуют в создании инновационной 
  структуры;
- потеря нематериальных активов в связи с
  уходом на пенсию/увольнением опытного
  персонала ЧАЭС;
- законодательство Украины не эффективно
  для развития инновационного направления.
   

 

Для ГСП ЧАЭС, как и для любой другой организации, необходимо не 
только научиться генерировать инновации, работа с инновациями может и 
должна быть организована как систематический процесс. Если этого не будет 
сделано, ЧАЭС обречена на постепенное отставание от прогресса, потерю 
научного и производственного потенциалов, а вместе с этим способности 
привлекать и удерживать высококвалифицированных и образованных 
сотрудников, от которых зависят экономические результаты компании. 

Роль «Заказчика» в проектах международной технической помощи, 
реализуемых на площадке Чернобыльской АЭС, представляет, с одной 
стороны, выгодную стратегическую позицию для управления проектами, с 
другой – не предполагает активной созидательной деятельности по развитию 
инновационной составляющей предприятия. Необходимо также учитывать, 
что одной из основных причин, того, что усилия по трансформации бизнес-
процессов не приводят к желаемым результатам, является неспособность 
топ-менеджеров в течение длительного времени действовать 
целенаправленно и быть лично вовлеченными в эти процессы. 

При переходе на инновационный путь развития топ-менеджмент 
предприятия должен найти ответы, в том числе, на следующие вопросы: 
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1. Каким образом бизнес-процессы неприбыльного (не производящего 
конкретные продукты или услуги) предприятия трансформировать 
для развития коммерческой составляющей деятельности? 

2. Что должна «уметь» подобная организация в своем идеальном 
будущем? И главное - как этого добиться? 

3. Как определить ценность производимых товаров (продуктов и/или 
услуги) для потенциальных покупателей? Что нужно учесть в 
маркетинговых планах продвижения товара на рынок? 

4. Как добиться оптимальной синергетики и сделать работу коллектива 
предприятия максимально эффективной? 

5. Как построить эффективную структуру информационно-
коммуникационных технологий предприятия (ИКТ-архитектура)? 

Свое видение по вышеуказанным вопросам предлагает автор в докладе 
«Моделирование бизнес-процессов развития инновационной составляющей 
стратегии управления проектами и программами развития некоммерческих 
организаций (на примере ГСП «Чернобыльская АЭС». 

Ю.И. Мерзликина  

Управление цепями проектов организационного развития 
 

Не смотря на то, что проектное управление получило широкое 
распространение, в Украине по-прежнему остается множество предприятий с 
функциональной структурой, со всеми ее характерными недостатками: 

• избыточная бюрократия,  
• слабо развита коммуникация между отделами, которые зачастую работают в 
ущерб друг другу, борясь за ресурсы, 

• руководитель проекта фактически не может влиять на процесс закупки и 
изготовления оборудования, 

• интересы сотрудников не совпадают с целями организации,  
• подробные инструкции воспринимаются как «то, чего я НЕ должен делать», 
• жесткий контроль снимает ответственность с рядового сотрудника, и т.п. 
Решением данных проблем станет переход к проектно-ориентированному 

управлению, который, учитывая масштабы предприятий, требует реализации 
программы организационного развития. Под программой организационного 
развития подразумеваем некоторые целенаправленные изменения, 
осуществляемые управленцами с целью повышения эффективности 
функционирования организации. Управление такими программами является 
одним из наиболее сложных с точки зрения механизмов классом проектов и 
программ. В рамках данного класса проектов выделяются две проблемные зоны: 

• внутреннюю (сложность реорганизации предприятия с присущими 
сопротивлениями административного менеджмента грядущим изменениям); 

• внешнюю (динамическое окружение с непредсказуемым влиянием на 
процессы развития организации). 
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В рассматриваемом случае крупномасштабного предприятия по 
производству ГПА, сложность интеграции проектного подхода в функциональную 
структуру управления является одной из основных проблем, требующих 
концептуальных решений высокого уровня креативности. Основу таких решений 
могут составлять следующие концепции:  

• проактивное управления организационными изменениями на основе 
моделирования жизненных циклов продуктов, технологий, систем 
управления производством и ведения бизнесов; 

• развития компетенций персонала и технологической зрелости организаций; 
• сбалансированности решений в рамках проектов по бизнес-направлениям и 
уровням организационной системы – матрице проектов программы развития. 
Реализация указанных концептуальных решений в моделях управления 

программами организационного развития на основе матричных технологий 
проактивного сбалансированного управления, приводит к вопросу формирования 
механизмов управления цепями и деревьями проектов организационного 
развития.  

Н.Н. Митько, П.А. Тесленко  

Сложности управления виртуальной командой при реализации 
программных проектов 

 
Сегодня современный мир находится на этапе мировой экономической 

глобализации. В связи с этим постоянно растет конкуренция, которая 
стимулирует предприятия к непрерывному улучшению процессов 
производства. Одним из таких процессов является реализация программных 
проектов с помощью виртуальных команд, что особенно актуально для 
компаний по разработке программного обеспечения. 

Виртуальная команда – это территориально распределенная группа 
людей совместно работающих над одним проектом. Особенности 
виртуальной команды заключается в том, что люди работая вместе могут 
никогда с друг другом не встречаться, а коммуницировать на протяжении 
всего проекта удаленно. Впервые реализацию проектов с помощь 
виртуальных команд начали применять для реализации программных 
проектов.  

Выполнение программных проектов с помощью виртуальной команды 
дает организации такие преимущества как:  

- гибкое формирования проектной команды, расширение территории 
поиска специалистов; 

- отсутствие привязки к месту расположения команды, люди могут 
работать в разных частях света; 

- возможность создания лучших условий труда; 
- снижение расходов на персонал, содержание, техническое 

обеспечение. 
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Однако менеджеру проекта при управлении виртуальной командой 
придется столкнутся с некоторыми особенностями организации работы, 
такими как: 

1. Формирование проектной команды. При найме персонала 
удаленно, ошибиться в квалификации кандидата значительно возрастает. Для 
того чтобы сделать правильный выбор не достаточно резюме с большим 
количеством дипломов, сертификатов и краткого собеседования по скайпу, 
необходимо наличие практического опыта и знаний у кандидата. Кроме того, 
такие люди должны быть высоко само мотивированы в выполнении своих 
задач. 

Одним из способов решения сложности по формированию виртуальной 
команды проекта является тестирование по методу Томаса DICS, а также 
анализ рекомендаций работодателя из предыдущих проектов.  

2. Обеспечение коммуникаций с командой проекта. Для реализации 
проекта в срок, в полном объеме за определенный бюджет очень важны 
качественные и четкие коммуникации между командой проекта. При 
управлении виртуальными командами количество коммуникаций 
существенно уменьшается, что подтверждают исследования Т. Дж. Алена в 
которых было продемонстрировано, что общение двух территориально 
распределенных членов команды моделируется с помощь гиперболической 
обратной функции, зависящей от расстояния, значение этой функции быстро 
уменьшается и уже на расстоянии 12 метров шансы на однократное общение 
уменьшаются до 5%.  

Недостаточность коммуникаций влияет на скорость принятия решений, 
взаимопонимание между участниками проекта, что в конечном итоге 
сказывается на успешности завершения проекта. Для максимально 
эффективного управления командой менеджер проекта должен вначале 
установить четкие правила коммуникации с целью создания единого 
информационного пространства внутри команды, чтобы информация 
оперативно поступала в те точки где она была бы нужна в данный момент. 

Этого можно достичь с помощью проведения видео конференций на 
регулярной основе используя программы Skype, Go ToMeeting, WebEx, Team 
Viewer. Создание интернет страницы проекта для виртуальной команды, на 
котором будет хранится проектная информация, документация, правила. 
Этот реализуется с помощью таких программ как MS SharePoint, Confluens, 
Redmine и других аналогичных программ. 

3. Планирование и постановка задач. Когда команда проекта 
находится в одной комнате или одном помещении всегда можно задать 
уточняющий вопрос менеджеру и внести коррективы в ход выполнения 
работы. Это дает менеджеру некую «свободу действий» в том что задачи 
могут ставится не достаточно точно, план составляться не достаточно 
детально, роли в проекте могут быть описаны нечетко. При управлении 
виртуальными командами руководитель лишается такой «свободы действий» 
и должен заранее четко спланировать все работы, иметь ясное понимание в 
какие сроки какие работы или продукты должны быть реализованы. При 
этом менеджеру необходимо четко зафиксировать роли и полномочия 
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каждого сотрудника проекта. Для планирования и постановки задач 
используются такие программы как MS Project, Jira, Redmine и другие. 

4. Контроль исполнения, оценка выполнения проекта – самые 
лучшие отношения строятся на доверии, но менеджер должен следовать 
русской народной мудрости «доверяй, но проверяй». Для руководителя не 
так важен факт присутствия на рабочем месте, как качество, полнота и 
соблюдение сроков выполнения по каждой задаче. 

Риск не выполнить проект в срок с заданным качеством и бюджетом 
при реализации проектов виртуальными командами существенно возрастает, 
так как контролировать выполнение работ гораздо сложнее. Во избежание 
ранее перечисленных рисков, руководителю необходимо составлять 
поэтапное расписание, а также установить промежуточные контрольные 
точки выполнения задач. Реализовать это можно с помощью все тех же 
программ по планированию и постановке задач MS Project, Jira, Redmine. 

Подводя итоги можно утверждать, что все-таки основные причины 
сложности управления виртуальными командой сосредоточены в 
обеспечении коммуникаций внутри команды проекта, так как коммуникации 
присутствуют практически в каждом процессе реализации проекта и решив 
проблему преодоления коммуникационных барьеров мы значительно 
снижаем риск не выполнить проект в срок, в рамках бюджета, в заданном 
объеме. Исходя из этого, перспективой дальнейших исследований являются 
методы и средства организации и управления коммуникациями при 
реализации программных проектов выполняемых виртуальной командой. 

О.Є. Михальова 

«Проблеми формування команди для реалізації екологічних проектів» 
 

З точки зору екологічної ситуації, Україна належить до тих країн світу, де 
стан навколишнього середовища вважається несприятливим. Реалізація і 
впровадження екологічних проектів є ефективним підходом для вирішення 
проблем суспільства.  
Як відомо, управління проектами завжди пов’язане  з високим рівнем 

ризику, до того ж  людський чинник відіграє велику роль. Формування 
команди екологічного проекту є окремою задачею проектного управління в 
якій всі зусилля спрямовані на об’єднання кваліфікованих фахівців з охорони  
навколишнього природного середовище у групу  здатну самостійно 
аналізувати і реалізовувати функціональні завдання екологічного проекту. 
Можна впевнено сказати, що формування команди екологічного проекту - 
перший етап у досягненні успішності проекту. У зв’язку з цим виникають 
проблеми при формуванні команди такого проекту, враховуючи його 
специфіку. При оцінці команди екологічного проекту одним з основних 
критеріїв виступає склад і кваліфікація членів команди, яка заявляє про свій 
намір реалізувати такий проект. Однак у більшості проектів в якості команди 
виступають невеликі групи людей, які прагнуть вирішити проблему 



	  

173	  
	  

негативного впливу на довкілля, проте тільки деякі з них мають загальне 
уявлення про управління процесом розробки і впровадження екологічного 
проекту. Таким чином, основним недоліком для таких видів проектів є - 
відсутність у команди екологів компетенцій у сфері управління проектами, а 
в команді проектних менеджерів - компетенцій в області екології.  
Залучення спеціалістів сфері охорони навколишнього природного 

середовища при підборі проектної команди може створювати ще одну 
проблему. Фахівці-екологи розуміють глибину проблему, її причини та 
наслідки. Проте доступні шляхи подолання екологічної кризи і безпосереднє 
вирішення проблеми найчастіше є досить складним.  
Таким чином, залучення фахівців екологів до проекту є лише необхідною 

часткою, але недостатньою для успішної побудови ефективної команди 
проекту. Тому для реалізації екологічних проектів постає необхідність в 
підборі команди не лише спеціалістів даної сфери, а й залучення 
управлінського складу, який би міг скоординувати всю діяльність проекту. 

 Задачею керівника екологічного проекту при формуванні команди є 
підбір членів команди, які забезпечували б:  

Ø відповідність кількісного та якісного складу команди цілям і вимогам 
проекту;  

Ø ефективну роботу з управління екологічним проектом;  
Ø психологічну сумісність членів команди і створення 
внутрішньопроектної культури;  

Ø вирішення проблем, що виникають під час реалізації екологічного 
проекту. 
Отже, на думку представників екологічної сфери діяльності сильна 

команда здатна витягнути і середній проект, однак слабка - однозначно 
погубить найперспективніший. 

В. М.  Молоканова  

Управління цінністно-орієнтованим портфелем проектів 
	  

Сучасна концепція розвитку організації може бути представлена як 
сукупність компонентів портфелю, що забезпечують збільшення цінності 
підприємства. Така концепція приділяє значну увагу портфелю розвитку, 
який дозволяє визначити пріоритети  та критерії в системі управління 
підприємством. Управління портфелем проектів – це вищій рівень зрілого 
проектного менеджменту в організаціях, який має відповідати законам 
еволюційного розвитку системи будь-якого рівня.  

Конкурентоспроможність довгий час була основним показником, що 
характеризує роботу управлінських структур підприємства. Управління 
розвитком конкурентоспроможності, її постійне підвищення представлялося 
головним завданням менеджменту. В останні десятиліття 
конкурентоздатність зайняла лідируючі позиції в економічних науках як 
один з основних факторів, що забезпечує сталий розвиток підприємства. У 
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глобальній економіці існує більш широке трактування поняття 
конкурентоздатності − це здатність системи створити внутрішні та зовнішні 
умови, що дають можливість постійно нарощувати цінності та якість життя. 
Отже, категорія «цінності» стає однією із ключових при формуванні 
портфелю проектів розвитку організації. 

Створення та розвиток у проектах загальних цінностей, що 
розділяються всіма учасниками, трансформація цінностей в дієві механізмі 
творчої діяльності мають забезпечувати інтеграцію зусиль всіх зацікавлених 
сторін. Запровадження сучасних інструментів проектного менеджменту 
вимагає від професійних управлінців освоєння нових «м’яких компетенцій» 
− вміння знаходити творчі рішення, формувати довіру, находити та 
підтримувати спільні цінності.  

Поняття системності та самоорганізованості, що розвиваються нині на 
всіх рівнях пізнання дійсності, означають, що явища розвитку в цілому 
можна розглядати як боротьбу двох протилежних тенденцій - організації і 
дезорганізації, оскільки розвиток організації на основі певних цінностей має 
свою межу, область насичення або свій оптимум. Тому можливості 
подальшого розвитку розглядаються як спроможність організації розшити 
своє бачення до нових домінуючих цінностей. Образ спіралі розвитку виник 
як діалектичне заперечення і синтез двох метафізичних образів процесу 
розвитку - образу поступальної ходи по пологій прямій і образу руху по 
замкнутому кругу. У ідеалі така спіраль наближається до відомої спіралі 
Архімеда. 

У основі концепції цінністно-орієнтованого управління розвитком 
організації лежить методологія проектного управління і теорія життєвого 
циклу розвитку організації. Теорія еволюційного розвитку цінностей 
К. Грейвза стверджує, що саме рівень домінуючих цінностей в організації 
визначає, як компанія вирішує проблеми, на кожному етапі свого розвитку. 
Для управління розвитком на основі цінностей пропонується 
використовувати методологію портфельного управління. Ціннісно-
орієнтоване портфельне управління передбачає постійну адаптацію до 
змінних умов зовнішнього в результаті застосування моделей і засобів 
управління портфелями проектів.  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спіральна модель розвитку організації через управління портфелем 
проектів 
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Визначення еволюційних рівнів цінностей стає ключовим поняттям у 

формуванні портфеля розвитку. Ціннісно-орієнтований портфель торкається 
всіх елементів системи управління, тобто він направлений на організаційні 
перетворення, які, змінюючи існуючу систему цінностей, сприяють 
максимальному використанню управлінського потенціалу. Організація в ході 
управління розвитком при постійній дії з боку зовнішнього середовища має 
нарощувати внутрішні цінності. Ціннісно-орієнтованій портфель виводить 
організацію на новий вищий рівень розвитку, не заперечуючи цінності 
нижнього рівня. Така модель відповідає необхідності постійних 
організаційних перетворень, визначених стратегією зростання домінуючих 
цінностей. 

Розуміння суті і причин спіралевидного характеру розвитку систем 
дозволяє подивитися на розвиток організації через управління портфелями 
проектів під новим кутом зору. Діагностика домінуючих еволюційних 
цінностей системи управління компанії визначає формування та реалізацію 
цінністно-орієнтованого портфеля проектів, завдяки чому організація 
переходить на новий рівень еволюційного розвитку. Управління 
еволюційним розвитком організації здійснюється через реалізацію 
портфельного управління з використанням його інструментарію. 
Запропонована спіральна розвитку організації (див. рис. 1), дозволяє 
масштабувати стратегічне рішення як по вертикалі, збільшуючи кількість 
різних проекцій, так і по горизонталі, збільшуючи кількість видів 
проектованих об'єктів і видів зв'язків між ними. Структурна декомпозиція 
портфеля на проекти та програми означає можливість моделювання 
організації з різною мірою деталізації, починаючи від підприємства в цілому 
та закінчуючи окремою структурною одиницею.  

В.В. Морозов, С.И. Рудницкий 

Анализ влияния внешнего окружения на процесс управления 
конфигурацией проекта 

	  
Проекты создаются и развиваются в определенной окружающей среде, 

которая называется окружением проекта. Проект, как любая система, состоит 
из элементов, между которыми должны определяться и поддерживаться 
связи на протяжении жизненного цикла (ЖЦ) проекта. Указанный 
интегративный характер проекта предполагает наличие механизма 
поддержки его целостности, которым является процесс управления 
конфигурацией (УК) проекта. Проанализируем влияние окружения проекта 
на процесс управления его конфигурацией. 
Можно выделить следующие виды окружения проекта: 
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• Внешнее окружение – это та часть окружающей среды, которая 
существует независимо от проекта. 

• Внутреннее окружение – это та часть окружающей среды, которая 
существует только во время осуществления проекта. Включает 
внутренние связи проекта и является существенным фактором, 
влияющим на эффективность управления этим проектом. 

• Дальнее окружение – это внешнее окружение, которое не зависит от 
конкретного предприятия (проекта). Характеризуется низкой 
скоростью изменения; значительным влиянием на проект; 
испытывает незначительное влияние со стороны проекта.  

• Ближнее окружение – это внешнее окружение, возникающее в 
рамках данного предприятия (проекта). Характеризуется более 
высокой скоростью изменения по сравнению с дальним окружением; 
значительным влиянием на проект, т.к. тесно связано с проектом; 
может испытывать значительное влияние со стороны проекта, т.е. 
проект может формировать его под себя.   

Так как влияние проекта на дальнее окружение незначительное, то для 
управления связями с ним целесообразно реализовать в проекте процессы 
постоянного мониторинга за дальним окружением, прогнозирования его 
поведения и разработать комплекс мер по реагированию на его изменение. 

Влияние проекта на ближнее окружение осуществляется путем 
постоянного учета и согласования интересов всех первичных 
заинтересованных сторон, которые формируют это окружение. Указанная 
деятельность фиксируется в плане управления заинтересованными 
сторонами, в который так же входит такой инструмент как матрица 
заинтересованных сторон проекта. С помощью этого инструмента 
(матрицы) так же управляют и вторичными заинтересованными сторонами, 
входящими, согласно используемой классификации, в дальнее окружение 
проекта. 

Таким образом, можно заключить, что не только внешнее окружение 
влияет на конфигурацию проекта, но и проект может влиять на это 
окружение, т.е. проект может управлять конфигурацией своего внешнего 
окружения. 

Формализуем постановку задачи оптимизации процесса УК внешнего 
окружения проекта (ВОП). Пусть 𝐸𝑁, множество объектов окружающей 
среды, а 𝜒! 𝑥  характеристическая функция множества E, такая что: 

𝜒! 𝑥 =    0, если  𝑥  не  принадлежит  множеству  𝐸1, если  𝑥  принадлежит  множеству  𝐸            

Тогда множество элементов ВОП 𝐸𝑃𝑆 =    𝑒𝑝𝑠𝑒 ∈ 𝐸𝑁  |  𝜒!"# 𝑒𝑝𝑠𝑒 = 1 . 
Пусть 𝐶𝐻!"

!"# = 𝑐ℎ!,⋯ , 𝑐ℎ!    , множество характеристик i-го элемента ВОП, а 

Окружение проекта

Внешнее Внутреннее

Дальнее Ближнее
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k – количество характеристик этого элемента. Пусть 𝐶𝐻𝑉𝐿!"#
!"# = 𝑐ℎ𝑣𝑙!"#!

!"# ,
⋯ , 𝑐ℎ𝑣𝑙!"#$

!"# , множество значений j-й характеристики i-го элемента ВОП, а m 
– количество значений этой характеристики. Тогда, конфигурационное 
пространство (КП) i-го элемента ВОП 𝐶𝐹𝑆𝑃!"

!"# = 𝐶𝐻𝑉𝐿!"!
!"#  ×⋯×𝐶𝐻𝑉𝐿!"#

!"#, а 
конфигурация этого элемента 𝐶𝐹!"

!"# ∈ 𝐶𝐹𝑆𝑃!"
!"#, представляет упорядоченный 

набор из k значений каждой из характеристик элемента, т.е. 𝐶𝐹!"
!"# =

𝑐ℎ𝑣𝑙!"!
!"#,⋯ , 𝑐ℎ𝑣𝑙!"#

!"# . В этом случае, КП ВОП 𝐶𝐹𝑆𝑃!"# =   𝐶𝐹𝑆𝐹!!
!"#×⋯  ×

𝐶𝐹𝑆𝐹!!
!"#, где 𝑞 = 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐸𝑃𝑆 . Тогда конфигурация ВОП  𝐶𝐹!"# ∈ 𝐶𝐹𝑆𝑃!"#, 

представляет упорядоченный наборов конфигураций элементов ВОП, т.е. 
𝐶𝐹!"# = 𝐶𝐹!!

!"#,⋯ ,𝐶𝐹!"
!"# . Аналогично, установим, что конфигурация 

проекта 𝐶𝐹!" = 𝐶𝐹!!
!" ,⋯ ,𝐶𝐹!"

!" , где 𝐶𝐹!!
!" конфигурация i-го элемента 

проекта, 𝑤 = 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑃𝐽 , 𝑃𝐽 =    𝑝𝑗𝑒 ∈ 𝐸𝑁  |  𝜒!" 𝑝𝑗𝑒 = 1  множество 
элементов проекта. В этом случае, задачу оптимизации процесса УК ВОП 
можно записать так: 
𝒇𝒇𝒄,𝒇𝒐𝒑𝒕,𝒇𝒊𝒎𝒑   → 𝐦𝐢𝐧 𝒁 𝒇𝒇𝒄,𝒇𝒐𝒑𝒕,𝒇𝒊𝒎𝒑   , ГДЕ 
𝒇𝒇𝒄 𝑪𝑭𝒆𝒑𝒔, 𝒕 −  ФУНКЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ВОП В 

МОМЕНТ ВРЕМЕНИ T; 𝒇𝒐𝒑𝒕 𝑪𝑭𝒆𝒑𝒔,𝑪𝑭𝒑𝒅,𝑷𝑹𝒑𝒋 − ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА 
ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПРОЕКТА 𝐶𝐹!"  ПО КОНФИГУРАЦИИ ВОП 
𝑪𝑭𝒆𝒑𝒔, КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА 𝑪𝑭𝒑𝒅 И МНОЖЕСТВУ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОЕКТА 𝑷𝑹𝒑𝒋  ТАКИХ КАК СРОКИ, РЕСУРСЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И 

ДОПУЩЕНИЯ; 𝒇𝒊𝒎𝒑 𝐶𝐹!"! ,𝐶𝐹!"! −   ФУНКЦИЯ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ ПРОЕКТА 𝐶𝐹!"!  при условии, что проекта 
имеет конфигурацию 𝐶𝐹!"! ; 𝒁 𝒇𝒇𝒄,𝒇𝒐𝒑𝒕,𝒇𝒊𝒎𝒑     – ФУНКЦИЯ СТОИМОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРОЕКТЕ. 

Результаты проведенного анализа позволяют построить 
математическую модель влияния внешнего окружения на процесс 
управления конфигурацией проекта, для целей оптимизации этого процесса. 

Ю.П. Мягков, С.В.  

Антоненко Инновационные системы в  проектно-ориентированной 
организации 

 
Создание эффективных методологий управления программами развития 

организаций является важным фактором применения проектного подхода в 
практике. Существующие модели, методы и механизмы управления 
программами организационного развития, как правило, формировались на 
основании практики, слабо формализованы и не позволяют строить 
эффективные процессы активного управления ростом организаций в 
конкурентном, динамическом окружении. Развитие начинается с 
формирования «видения» будущего организации. Это не просто первый шаг 
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проекта или программы, а рождение нашего представления, часто очень 
размытого, о будущем организации, ее месте на рынке, прибыльности 
бизнесов, из устойчивости и росте, инновационных решениях в продуктах 
(услугах), процессах производства (технологиях), управления и организации 
бизнеса. 

Очевидно, что основной стратегической задачей руководства проектами 
и программами компании является установление баланса в системе целей 
организации, программы ее развития, портфелей проектов, отдельных 
проектов, команд менеджеров и отдельных менеджеров. Такой баланс может 
быть достигнут на основе анализа причинно-следственных связей между 
частями компании как отдельной системы. 

Основной показатель развития организации с точки зрения западных 
авторов – степень инновационности организации (от принимаемых решений 
до реализации готовой продукции), то есть та продуктивность 
инновационной системы, которая реализована на предприятии. 

Как показано на рис. 1., инновационные системы выполняют пять 
важных функций. 

Рис. 1. Пять функций инновационной системы [4] 
 

Первая функция инновационной системы - усилить эффективность 
инновационного процесса. Системе нужно продвинуть отличные идеи от 
концепции к коммерциализации с максимальной скоростью и минимальным 
использованием ресурсов. 

Вторая функция инновации - создать подходящие линии связи внутри 
компании с внешними контрагентами. Так как инновационная команда 
требует специализированных знаний из других подразделений организации, 
системы управления облегчают своевременный доступ к ним. 

Третья функция инновационной системы - координация между 
инновационными проектами и командой с минимальными усилиями. 
Примером координационной системы является план, разрешающий 
параллельную работу над проектами с минимальным уровнем 
коммуникации. Проекты, работающие круглые сутки в различных частях 
мира, становятся возможными благодаря технологии связи и дисциплине, 
которую устанавливает такая система. Обеспечение своевременного наличия 
ресурсов является еще одним координационным аспектом, которому 
способствуют системы.  

Четвертая функция - обучение системы устанавливают дисциплину для 
управления знаниями, которые постоянно создаются в процессе инновации. 
Системы могут собирать информацию о производительности инновации на 
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протяжении всего срока существования инициативы (от идеи до 
коммерциализации) и передавать ее инновационной группе или руководству. 

Пятая функция инновации заключается в синхронизации целей 
различных контрагентов. Люди во всей организации должны понимать 
стратегию компании и ее последствия для всей деятельности. По мере того 
как компания становится больше, высшее руководство не может полагаться 
на неформальные социальные взаимодействия как способ достижения такой 
синхронизации понимания и поведения.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что функции 
инновационной системы предприятия тождественны функциям проактивного 
управления программами на предприятии, следовательно, результаты и 
проблемы, имеющиеся в обеих этих областях одинаковы. Сказаное дает нам 
возможность исследовать проблемные поля с учетом достижений в области 
управления инновационными системами с помощью инструментов 
программного подхода. 

С.В. Николайчук  , А.И. Рыбак   

Основные этапы управления рисками информационных систем / 
информационных технологий 

	  
Общие положения. Использование информационных систем связано с 

определенной совокупностью рисков. Когда риск (возможный ущерб) 
неприемлемо велик, необходимо принять экономически оправданные 
упреждающие защитные меры. Периодическая оценка / переоценка рисков 
необходима как для контроля эффективности деятельности, для области 
безопасности, так и для учета изменений обстановки. 

 С количественной точки зрения размер риска является 
функцией вероятности реализации определенной угрозы (использующей 
некоторые уязвимости), а также величины возможного ущерба. 

 Таким образом, суть работы по управлению рисками состоит в 
том, чтобы оценить их размер, выработать эффективные экономичные 
меры по уменьшению этого размера и затем убедиться, что риски 
заключены в приемлемые рамки (и остаются таковыми). 

 Следовательно, управление рисками включает в себя два вида 
деятельности, которые чередуются циклически: 

• оценку/ переоценку (измерение) рисков;  
• выбор эффективных и экономичных защитных средств (нейтрализация 

рисков). 
Этапы процесса управления рисками: 

1. выбор анализируемых объектов и уровня детализации их 
рассмотрения;  

2. выбор методики оценки рисков;  
3. идентификация активов;  
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4. анализ угроз и их последствий, определение уязвимостей 
в защите;  

5. детерминированная оценка рисков;  
6. выбор защитных мер;  
7. реализация и проверка выбранных приоритетных мер;  
8. оценка остаточного риска. 

 Этапы (6) и (7) относятся к выбору защитных средств 
(нейтрализации рисков), остальные – к количественной оценке рисков. 

 Управление рисками – процесс итерационно-циклический. По 
существу, последний этап – это оператор конца цикла, предписывающий 
вернуться к началу. Риски нужно контролировать постоянно, 
периодически осуществляя их переоценку. Управление рисками, как и 
любую другую деятельность в области информационной безопасности, 
необходимо интегрировать в жизненный цикл информационных систем 
(ИС) процесса управления рисками можно считать подготовительными.  

 Выбор анализируемых объектов и уровня детализации их 
рассмотрения – первый шаг в оценке рисков. Для небольшой организации 
допустимо рассматривать всю информационную инфраструктуру; однако, 
если организация крупная, всеобъемлющая оценка может потребовать 
неприемлемых затрат времени и сил. В таком случае следует 
сосредоточиться на наиболее важных сервисах. Если важных сервисов все 
еще много, выбираются те из них, риски для которых заведомо велики или 
неизвестны. 

 Целесообразно создать карту информационной системы 
организации. Для управления рисками подобная карта особенно важна, 
поскольку она наглядно показывает, какие сервисы выбраны для анализа, 
а какими было решено пренебречь.  

 Оценка рисков должна быть количественной, допускающей 
сопоставление с заранее выбранными границами (ограничениями) 
допустимости и расходами ресурсов на реализацию новых регуляторов 
безопасности. Известно, что управление рисками – типичная 
оптимизационная задача, и существует довольно много программных 
продуктов, способных помочь в ее рациональном решении.  

 Управление рисками – процесс далеко не линейный. 
Известно, что практически все его этапы взаимосвязаны или 
взаимозависимы между собой, и по завершении почти любого из них 
может выявиться необходимость возврата к предыдущему.  

Выбор защитных мер и последующие этапы управления рисками. 
Таким образом: 

 Оценивая стоимость защитных мер, приходится, разумеется, 
учитывать не только прямые расходы на закупку оборудования и/или 
программных продуктов, программ, но и расходы на внедрение новинки и, 
в частности, на обучение – подготовку и переподготовку персонала. 

 Выбирая подходящий способ защиты, целесообразно 
учитывать возможность экранирования одним сервисом безопасности 
сразу нескольких прикладных сервисов. 
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 Важным обстоятельством является также совместимость 
нового средства со сложившейся организационной и аппаратно-
программной структурой, со сложившимися традициями организации. 

Н.В. Оберемок  

Повышение эффективности управления проектами  
от проекта в частности к системе управления проектами в целом 

 
Не секрет, что сегодня из огромного множества перспективных 

многообещающих и предвещающих доход идей, только десятки получают 
шанс воплотиться в реальности, находят своего инвестора и исполнителя. Из 
них только единичные идеи реализуются с применением методов и средств 
управления проектами. А ведь управление через проект позволяет идее 
получить шанс на осуществление, обеспечивает контроль и управляемость за 
ее реализацией, и успешное воплощение в жизнь даже самой смелой идеи. 

Однозначно каждый практикующий проектный менеджер нацелен на 
успешную реализацию своего проекта. Об успешной реализации проектов 
толкуется во множестве книг, статей по управлению проектами, приводится 
список критериев, достижение которых гарантированно обеспечит проекту 
успех. Из них особое внимание уделяется удовлетворению требований 
заинтересованных сторон. Нацеленность проектного менеджера на 
понимание, оценку, определение и управление ожиданиями 
заинтересованных сторон, таким образом, что бы его требования оказались 
выполненными, оттягивает львиную долю времени, сил и энергии менеджера 
в процессе управления проектом. Зачастую амбициозность некоторых 
заинтересованных сторон настолько оттягивает внимание в проектах от 
ключевых элементов (сроков, стоимости, объемов), что не дает возможность 
проекту реализовываться в соответствии с установленным планом и 
объективно оценивать качество управления проектом. А ведь именно 
отклонения по длительности, затратам, объемам являются ключевыми 
показателями определяющими эффективность реализации проекта, 
достижение которых обеспечивает проекту успех. 

Оценка качества управления проектом производится путем анализа 
отклонения по длительности, отклонения по стоимости и отклонения по 
объемам, которые возникают в ходе реализации проекта. Анализ данных 
показателей в процессе реализации проекта – это действенный инструмент 
менеджера проекта. Эти отклонения сигнализируют об изменениях в 
проектных работах. На этом уровне, уровне управления проектом, изменения 
дают возможность менеджеру проекта своевременно принимать решения, 
заблаговременно предотвращать невозвратные процессы, оптимизировать 
план-график проекта, перераспределять ресурсы. 

При портфельном управлении проекты компании систематизируются по 
их направленности. Так, на примере девелоперской компании, проекты 
распределяются по портфелям: гостиничная недвижимость, торговая 
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недвижимость, жилая недвижимость и т.д. В каждом из портфелей, исходя из 
опыта реализации и накопленных знаний, формируются шаблоны 
реализации данных проектов. От начала инициации проекта использование 
шаблона позволяет значительно сокращать время на начальном этапе запуска 
проекта, этапе планирования и способствует продвижению проекта к его 
реализации. В процессе реализации проекта использование уже 
отработанного шаблона способствует объективному анализу отклонений по 
длительности, затратам, объемам. И, как следствие, позволяет определять в 
каких группах работ производятся системные нарушения, изучить эти 
нарушения и выработать пути их исключения в дальнейшем, 
совершенствуем шаблон в соответствии с произошедшими изменениями. Так 
образом, оперируя каждым из показателей, с каждым новым проектом, мы 
модернизируем и повышаем эффективность портфельного управления. 

Все данные о ходе реализации проектов, изменениях в портфелях 
консолидируются в офисе управления проектами компании. Для проектно-
ориентированных компаний, имеющих в своей оргструктуре полноценно 
функционирующий офис управления проектами и занимающихся 
портфельным управлением, ключевой является аналитическая работа с 
полученными данными. Как известно, система управления проектами 
состоит из следующих основных элементов: квалифицированный персонал, 
информационная система управления проектами и регламентационная 
документации по управлению проектами. Соответственно, все 
проанализированные данные рассматриваются через систему управления 
проектами и распределяются по ключевым ее элементам. В результате, 
вырабатывается комплекс мероприятий по исключению отклонений. Данный 
подход особенно эффективен, когда отклонения и изменения в проектах, 
портфелях систематически возникают и повторяются. 

Например, в одном из портфелей, привлеченные в проект специалисты 
по маркетингу, систематически задерживают выполнение назначенных им 
работ. Работ критически влияющих на длительность реализации проектов. 
Аргументация – отсутствие полной необходимой информации. 
Проанализировав данные, в офисе управления проектами вырабатается 
комплекс мероприятий по недопущению подобных отклонений в 
дальнейшем. Вердикт: организация совместной работы влияющих на 
отклонения специалистов в системе, например, SharePoint, оптимизация 
поиска информации в документах, налаживание своевременного 
информирования, обучение задействованных специалистов работы в 
системе.  

Данный подход позволяет базируясь на реальных данных, поступающих 
от реализуемых проектов, отклонений по длительности, затратах, объемах, 
эффективно анализировать систему управления проектами, вырабатывать 
пути её совершенствования и модернизации. 
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И.И. Оберемок  

Гибкий подход к внедрению системы управления проектами 
 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и сокращение 
бюджетов на развитие, интерес к использованию методов и средств 
проектного управления у руководителей отечественных компаний не 
уменьшается. Приходит понимание, что проектное управление не должно 
внедряться хаотично, и что нужна определенная система управления 
проектами компании интегрированная в существующую систему управления 
компании.  

Сама система управления проектами состоит из следующих элементов: 
обученный персонал, информационная система управления проектами и 
регламентационная документация по управлению проектами. По этому, 
большинство компаний, в зависимости от предпочтений или прошлому 
опыту внедрений, отдают предпочтение одному из элементов, полагаясь или 
же на тренинги или на информационную систему или на жесткие 
регламенты.  

Особенность разработки системы управления проектами состоит в том, 
что она должна быть разработана с учетом специфики рынка, бизнеса и 
технологий, применяемых при реализации проектов. Ситуация усложняется 
тем что рынок, бизнес и технологии компании постоянно изменяются в той 
или иной степени и система должна постоянно адаптироваться под 
сложившуюся ситуацию. Учитывая данные особенности для создания 
системы управления проектами, предлагается использовать гибкие методы 
управления проектами. Именно они и дали название описанному подходу. 

Ключевым элементом для работы системы является корпоративная 
культура компании в области управления. То есть планирование 
деятельности компании не через отдельные стратегические тезисы, а через 
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создание и реализацию комплексного портфеля проектов. Система 
управления проектами не должна быть дополнительным придатком к 
существующей системе. Она должна стать ключевым инструментом 
принятия решений у руководителей компании. И в связи с этим, система 
управления проектами должна постоянно развиваться с развитием самой 
компании, реагируя на изменения и требования рынка. Оперируя основными 
показателями оценки эффективности реализации проекта (отклонение по 
длительности, отклонение по затратам, отклонение по объемам) не только 
принимать решение о внесении изменений в проект, но и делать выводы в 
каких областях проектного управления необходимо изменить или добавить 
применяемые методы и средства проектного управления. 

Дополнительным положительным эффектом является описание всех 
проектов портфеля компании на первых же шагах внедрения проектного 
управления в компании. Таким образом, сразу же определяются все объекты 
управления, что позволяет оценить сложность внедряемых методов и средств 
проектного управления. При этом руководство компании и его ключевые 
сотрудники сразу видят результаты внедрения до момента, когда все работы 
будут завершены. Такой подход позволяет задействовать большее 
количество сотрудников компании к работе над развитием системы и, как 
результат, разработанные методы и средства будут приняты сотрудниками 
компании. 

Главный принцип, который заложен в описанном гибком подходе, это 
постепенное внедрение методов и средств проектного управления для 
управления проектами компании. Данный принцип был взят с гибких 
методов проектного управления, на таких же принципах построены 
методологии Scrum и Agile. 

Основное отличие данного подхода от стандартного состоит в том, что 
основное внимание здесь уделяется проектам компании, а не системе 
управления проектами. Внедряются только те методы и средства проектного 
управления, которые нужны для повышения эффективности управления 
проектами компании на данный момент. Исходя из этого в отличии от 
стандартного подхода, где ключевыми фазами является «внедрение» и 
«поддержка», в гибком подходе используется неограниченное количество раз 
«развитие». При использовании гибкого подхода, мероприятия по развитию 
системы проектного управления не завершаются. Их реализация может быть 
приостановлена, на основании того что текущие значение основных 
показателей, их отклонение устраивает руководство компании.  

Гибкий подход, позволяет гибко подходить к процессу внедрения и 
развитию системы управления проектами, основываясь на текущих 
потребностях компании, на реальном состоянии в проектах. Он хорошо 
подходит для компаний, которые еще только решаются на внедрение у себя 
системы управления проектами. При этом компания оплачивает внедрение 
только тех методов и средств проектного управления, которые будут 
использоваться в проектах сразу же после внедрения. Выходом из кризиса 
для большинства компаний может стать эффективное управление проектами 
и ресурсами компании. В результате, эффективная система управления 
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проектами становится не роскошью, а необходимой составляющей системы 
управления компании. 

О.В. Оліфер  

Основні завдання в управлінні вартістю у проектах з оптимізації 
структури мтп державних лісгоспів 

	  
Зміни, які відбуваються в економіці України, потребують певних 

зрушень і в науці про управлінні проектами. Великий вплив згадані зміни 
чинять, передусім, на вартість інноваційних проектів. Необхідно чітко 
окреслити характер, мету і зміст кожного проекту, а також означити його 
кінцевий продукт з його детальними характеристиками. Доцільно 
виокремити ієрархію цілей у проекті, що формує певний ланцюг кінцевих 
результатів та засобів їх досягнення. При цьому необхідно обміркувати 
потрібний рівень деталізації планів і оцінити кількість рівнів у структурі 
проекту. Важливими є методи та задачі формування команди проекту, а 
також шляхи вирішення конфліктних ситуацій серед її членів. 

Аналізуючи систему управління вартістю проекту можемо зробити 
висновок про те, що на неї чинять вплив певні зовнішні параметри, а це 
безпосередньо позначається на успішності виконання проекту у заплановані 
терміни. Такими параметрами вважаються, перш за все, чинники ризику, які 
обов’язково присутні в проектах різного роду на усіх стадіях їх життєвого 
циклу [1]. Тому потрібно зосередитись на розгляді цих параметрів, 
врахування яких дозволить конкретизувати ризики у проекті та виробити 
протиризикові заходи [2], з метою ефективного управління вартістю.  

Питанню управління вартістю проекту присвячено багато наукових 
робіт як українських, так і закордонних авторів [1-5]. У них розглядаються 
теоретичні та практичні засади з виконання проектів у різних галузях 
виробництва. Завдання управління вартістю обумовлюють процеси, які 
необхідні для виконання проекту у межах затвердженого бюджету. До цих 
процесів відносяться планування, контроль та моніторинг вартості. 

Управління вартістю у проектах з оптимізації структури машино-
тракторного парку (МТП) державних лісгоспів стикається з певною 
нестабільністю і невизначеністю, а в наслідок цього – підвищеним ризиком 
виконання проекту. Складна ситуація в економічній та законодавчій сферах, 
слабкі економічні зв'язки між підприємствами, відсутність налагодженого 
співробітництва та брак досвіду господарювання в нових економічних 
умовах підвищують ступінь ризику проектів з оптимізації структури МТП 
лісгоспів та примушує інвесторів обмежуватися невеликими проектами, які 
або є успішними і швидко починають приносити прибуток, або навпаки – 
потерпають фіаско. Невдале планування та слабкий управлінський контроль, 
постійні зміни у податковій та бухгалтерській сферах, у правилах розробки 
кошторисної документації та документообігу лісгоспу, відсутність єдиної 
системи управління вартістю, яка б містила загальноприйняту термінологію, 
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норми та правила, складність та велика кількість варіантів планування та 
розподілу ресурсів для отримання найбільш прийнятного плану реалізації 
проекту, відсутність зв’язків між існуючими програмними продуктами, які б 
забезпечували ефективність виконання проекту є основними проблемами в 
управлінні вартістю у проектах з оптимізації структури МТП лісгоспів. Тому 
основними завданнями в управлінні вартістю у проектах з оптимізації 
структури парку державних лісгоспів є: 

Ø вивчення процесів управління вартістю на всіх фазах життєвого 
циклу проекту; 

Ø визначення структурних складових вартості проекту та їх 
залежності від тривалості робіт; 

Ø дослідження керованих чинників, які впливають на зміну 
вартості проекту під час його реалізації; 

Ø побудова моделі підсистеми управління вартістю проекту 
(ПУВ);  

Ø проведення дослідження моделей підсистеми управління 
вартістю проектів; 

Ø створення програмного комплексу (ПК) підсистеми управління 
вартістю; 

Ø проведення випробування ПК підсистеми управління вартістю; 
Ø впровадження ПУВ на прикладі діючих державних лісгоспів. 

Управління вартістю є важливим і впливовим чинником у проекті та 
пов’язана з багатьма іншими галузями, бо проект – це одне ціле й усі його 
компоненти взаємодіють між собою. Неможливо представити процес 
управління вартістю без управління часом, управління закупівлями чи 
управління ризиками. Крім зв’язків між складовими групами процесів 
проекту слід розглядати також вплив проектного середовища на його окремі 
складові, а також аналізувати наслідки цього впливу на самі процеси 
управління та на результат виконання проекту.  

Управління структурою МТП державних лісгоспів є елементом 
багатогранного процесу управління вартістю проекту, який охоплює такі 
аспекти, як аналіз предметної галузі виконання, аналіз інвестиційних 
можливостей проекту, планування з урахуванням специфіки галузі, 
прогнозування, моніторинг. Широкий спектр проблем, що пов’язані із 
реалізацією інвестиційних проектів в лісовій галузі, потребує виконання 
відповідних завдань з використанням методів та моделей управлінської 
науки. 

Висновок. Врахування спектру проблем, які пов’язані із управлінням 
вартістю проектів з оптимізації структури машино-тракторного парку 
державних лісгоспів потребує виконання низки завдань, реалізація яких є 
передумовою успішності таких проектів, а тому і лісової галузі загалом. 
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І.І. Онищенко  

Особливості процесу управління вимогами при розробці концепції 
проекту створення системи автоматизації облікових процесів 

 
На сьогоднішній день погляд на проекти автоматизації облікових 

процесів зводиться до рекомендації придбання систем сімейства 
«1С:Підприємство», або аналогічних за функціональними можливостями. 
Для великої кількості українських підприємств таке рішення може бути 
достатнім, але далеко не для всіх. Виходячи з поставлених замовником цілей, 
проект створення такої системи автоматизації може реалізовуватися як 
впровадженням типової системи з подальшою її адаптацією так і створенням 
комплексної системи автоматизації під конкретного замовника. 

На практиці, на етапі ініціації програмного проекту, в рамках групи 
процесів ініціації, проводиться ряд заходів, які забезпечують створення 
початкової концептуальної моделі майбутньої системи автоматизації. Метою 
концептуального моделювання (Conceptual Modeling) – є розуміння проблем, 
задач і методів їх рішення до того, як розпочнеться їх безпосереднє 
вирішення. Основою для даного процесу є робота зі збору, аналізу та 
формалізація бізнес-вимог (Business Requirements), які входять до групи 
функціональних вимог і визначають цілі високого рівня для організації або 
клієнта (споживача) – замовника системи автоматизації. 

Успішність проекту створення системи автоматизації облікових 
процесів може бути визначена на етапі розробки концепції системи. 
Подальший процес роботи з вимогами виконується, зазвичай, за методом 
декомпозиції вимог, які відображені в концептуальній моделі. Як результат 
існує пряма залежність між якістю і повнотою розробленої концепції і 
відповідністю створеної на її основі системи автоматизації потребам 
конкретного бізнесу. Така система може повністю відповідати 
затвердженому технічному завданню і, навіть, може бути введеною в 
експлуатацію. Проте, якщо концепція системи розроблялася без глибокого 
аналізу потреб користувачів та замовників, то програмний продукт 
приречений на відторгнення внутрішньою корпоративною структурою 
підприємства, чиї облікові процеси підлягали автоматизації. Саме процесу 
управління вимогами до програмного продукту в процесі розробки концепції 
такого продукту необхідно приділити найбільшу увагу щоб забезпечити 
успішність проекту автоматизації та довготривалість життєвого циклу 
створеної системи автоматизації [2]. 

Існуючі правила та стандарти програмної інженерії передбачають 
конкретні методології роботи з вимогами до програмних продуктів. Але, на 
жаль, навіть керуючись класичними прийомами збору та аналізу потреб, 
функціональних, не функціональних та системних вимог досить часто 
модель системи автоматизації є далекою від потреб конкретного 
підприємства. Процес збору та аналізу вимог, який детально описується в 
галузевій літературі, тісно перекликається з процесами управління 
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зацікавленими сторонами проекту, які в останній редакції PMBoK 
розглядаються як окрема область знань. 

До ключових зацікавлених сторін проектів створення систем 
автоматизації облікових процесів можемо віднести дві наступні групи: 

- керівники та власники бізнесу, що здебільшого 
виступають замовниками подібних проектів; 

- виконавці та учасники процесів підлягаючих 
автоматизації, що є безпосередньо користувачами створюваних 
систем. 

Основною помилкою в процесі роботи з вимогами та формування 
концепції системи автоматизації є ігнорування потреб (повністю або 
частково) однієї з цих груп. В ідеальному варіанті система автоматизації 
повинна забезпечити зручність, простоту у використанні та відповідність 
прийнятим на підприємстві бізнес-процесам для задоволення потреб 
безпосередніх користувачів, а також, бути засобом накопичення, аналізу та 
обробки інформації про поточний стан підприємства для прийняття 
управлінських рішень керівництвом. В залежності від того, хто виступає 
ініціатором створення системи автоматизації подібного типу, зазвичай 
відбувається зміщення пріоритетів в ту чи іншу сторону. 

До основних конфліктних питань між представниками вказаних груп 
зацікавлених сторін можна віднести: 

- рівень автоматизації елементарних облікових процесів; 
- рівень прозорості та повноти інформації, що буде 

накопичуватися в системі автоматизації; 
- рівні доступу до інформації; 
- деталізація та рівні контролю роботи виконавців. 

Основною метою першої групи є накопичення та ефективний аналіз 
інформації, а другої – оптимізація процесів шляхом максимальної 
автоматизації повсякденної діяльності. 

При нерівномірній увазі до вищезгаданих груп зацікавлених сторін 
проекту виникає ризик не лише спотворення початкової концепції системи 
автоматизації, а й виникнення протидії сторони чиї інтереси не враховуються 
або враховуються не в достатній мірі, що призведе до явного або неявного 
супротиву цієї сторони в процесі безпосереднього впровадження створеної 
системи автоматизації. 

І.А. Осауленко  

Формування проектних структур на основі теорії несилової взаємодії 
	  

Питання оптимального підбору складу учасників великою мірою 
визначають ефективність функціонування проектних команд та відіграють 
ключову роль при створенні розподілених проектно-орієнтованих структур 
регіонального рівня за участю представників трьох основних рушійних сил 
розвитку відповідної території – місцевих органів влади, бізнесових структур 
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і науково-освітніх закладів. Функції кожної зі сторін загалом добре відомі. 
Наука покликана перш за все генерувати нові ідеї, пропонувати до 
впровадження перспективні технології. Бізнес здійснює пошук шляхів 
комерційного застосування напрацьованих дослідниками результатів, в 
очікуванні прибутку бере на себе ризики, пов’язані з втіленням відповідних 
проектів. Владні інституції відповідають за визначення пріоритетів, 
створення сприятливих умов для інноваційної діяльності. Разом з тим, 
планування і реалізація масштабних проектів, складних у технічному й 
технологічному плані, які складаються з кількох стадій, потребують 
залучення значних ресурсів із різних джерел і досить тривалого часу на 
виконання, зачіпають інтереси багатьох суб’єктів економічної діяльності й 
соціальних груп, передбачають необхідність тіснішої взаємодії між 
елементами вказаної тріади. При цьому суттєво зростає значення ефективної 
організації діяльності в зонах спільної відповідальності й досягнення 
консенсусу в процесі прийняття рішень. 

Зазначені обставини обумовлюють досить важливу роль, яку відіграє 
при формуванні проектно-орієнтованих структур регіонального рівня 
схильність потенційних учасників до досягнення згоди стосовно тих чи 
інших питань спільної діяльності. Серед найперспективніших напрямків 
дослідження окресленої проблеми слід вказати теорію несилової взаємодії, 
яка оперує категоріями руху і відстані між деякими об’єктами в 
інформаційній інтерпретації й використовує статистичні критерії згоди чи 
незгоди. Відповідно до положень цієї теорії, близькість двох суб’єктів 
взаємодії визначається тим, наскільки часто збігається їхнє проявлене 
ставлення до деяких ситуацій, що виникають на різних стадіях реалізації 
проектів. Також відомо, що проявлення незгоди загалом є важливішим за 
вияв згоди як в інформаційному плані, так і з точки зору управління, 
оскільки дозволяє ідентифікувати окремість елементів та своєчасно 
акцентувати увагу на існуючих протиріччях для їхнього врахування й 
можливого усунення під час роботи над проектами.  

Разом з тим, під час розгляду питань підвищення ефективності взаємодії 
в розподілених проектно-орієнтованих структурах регіонального рівня на 
основі тріади «наука – бізнес – держава» видається доцільним взяти до уваги 
загальний принцип, згідно з яким в будь-якій організації вісімдесят відсотків 
ефективності визначаються двадцятьма відсотками чинників. На підставі 
цього можна висловити припущення, що найсприятливішою для 
започаткування і втілення спільних проектів буде ситуація, за якої позиції 
учасників об’єднання попарно збігаються у вісімдесяти відсотках випадків. 
Якщо геометрично представити такий стан, то ми матимемо рівносторонній 
трикутник зі стороною, рівною 0,2. 

Зрозуміло, що таке представлення характеризується високим рівнем 
абстракції. Разом з тим, воно дає можливість відобразити певні тенденції. 
Перш за все, слід мати на увазі, що три складові (суб’єкти взаємодії) не є 
статичними, а з більшою чи меншою інтенсивністю змінюються за своїми 
власними законами, що наочно демонструє широко розповсюджена останнім 
часом концепція «потрійної спіралі». Зокрема, в діяльності бізнесу 
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чергуються періоди накопичення і перерозподілу капіталу, розквіту і 
занепаду окремих галузей, що, очевидно, змінює сприйнятливість до 
науково-технічних розробок. Місцеві органи влади, в свою чергу, повинні 
знаходити баланс між забезпеченням поточної життєдіяльності території і 
підтримкою проектів розвитку, чого значно складніше досягти за умов кризи 
і збільшення бюджетного дефіциту, а також зазнають певних структурних 
змін внаслідок адміністративної реформи. Наукові школи теж можуть 
перебувати як у стані інтенсивного розвитку, чому сприяють успіхи 
фундаментальних досліджень і вкладені інвестиції, так і переживати ознаки 
занепаду внаслідок відсутності попиту на результати досліджень і втрати 
провідних фахівців. Всі наведені обставини призводять до того, що відстань 
між суб’єктами взаємодії постійно змінюється і рідко дорівнює оптимальній. 
До того ж поки що не подолана негативна тенденція, яка має місце у 
багатьох випадках і полягає у граничному зближенні владної та бізнесової 
складових при одночасному їхньому віддаленні від наукової компоненти. 
Наслідком цього є просування проектів, націлених на отримання тимчасової 
вигоди, а не на стратегічний розвиток відповідної території. 

Наступний аспект полягає в тому, що для коректного застосування 
статистичних критеріїв взаємодії необхідно мати достатній обсяг вибірки. Це 
завдання значно ускладнюється у випадку відсутності належної комунікації, 
коли одна зі сторін виявляється непоінформованою стосовно суттєвих 
характеристик деякого проекту або взагалі не отримує можливості висловити 
свою позицію.  

Також відомо, що проявлене ставлення суб’єкта взаємодії до деякої 
ситуації залежить не тільки від отримуваної ним ззовні інформації, але й від 
характеристики його внутрішнього стану (інтроформації). В теорії несилової 
взаємодії категорія інтроформації розглядається переважно як 
характеристика неподільного об’єкта. В той же час, у нашому випадку 
очевидно, що кожний з елементів тріади має досить складну внутрішню 
організацію, не позбавлену протиріч. Так, відношення між окремими бізнес-
одиницями охоплюють практично весь спектр шкали «кооперація – 
координація – конкуренція», різні підрозділи місцевої влади іноді вступають 
у суперечки стосовно розподілу повноважень та витрачання бюджетних 
коштів, різні наукові установи намагаються перш за все просувати власні 
розробки. Звичайно, що все це значно ускладнює можливість визначення 
деякої інтегральної характеристики внутрішнього стану. 

Зважаючи на викладене, можна запропонувати наступний підхід. 
Елементи тріади в геометричній інтерпретації будуть зображені у вигляді 
кластерів. При формуванні команди для виконання конкретного проекту 
відстань між учасниками може визначатись або відносно деякого центру 
тяжіння кожного кластера, або відносно крайніх точок.                
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К.А. Печериця  

Деякі питання дослідження програм 
	  

У теперешній час проектний менеджмент використовується майже у 
всіх галузях промисловості, структурах державного управління та соціальних 
проектах.  

Не залишає сумнівів те, що у глобальному конкурентному оточені 
безпереривне зростання підприємств, будь-то державна установа чи 
бізнесова корпорація залежить від цінностей, що створюють організації із 
року в рік, стабільності й серйозності їх намірів з впровадження інновацій. 

Минуле надало так багато прозорих та серйозних уроків, отриманих у 
результаті виконання великих проектів, які хоч  і було сплановано з 
урахуванням використання ефективних засобів проектного менеджменту, 
але, на жаль, не було прив’язано до стратегії підприємства. Їх було 
недостаньо пророблено з точки зору концепції та архітектури, не було 
визначено з точки зору вартості життєвого циклу, або мали серьозні 
разходження між стратегічним планом й шляхом впровадження проекту. Що 
у свою чергу обумовлює досить серйозну проблему меж використання 
проектного управління та заміни його на програмно-орієнтоване. 

На сьогодні існує багато визначень та тлумачень поняття програма. 
Так згідно до  програма подібна до проекту, але ці поняття різняться у першу 
чергу своїм масштабом, програма – це великий й довгостроковий захід з 
нечітко сформульованими датами закінчення та цілями, що складається з 
взамопов’язаних й разом виконуваних проектів.  

 Керцнер  визначає програму як необхідні системні елементи першого 
рівня (у контексті теорії систем), розподілену у часі підсистему; відносний 
ряд дій, які продовжуються продовж визначеного періоду часу (як правило 
роки), призначені для досягнення широкомасштабної технічної або наукової 
мети у подальшій перспективі.  

Дон Шафер у своїх лекціях, які він читає в Інстітуті якості 
програмного забезпечення в Остіні, описав програму як широкомасштабне 
зусилля спрямоване на досягнення комплексоної мети. Причому програма 
може включати множину проектів, наприклад Американська пілотована 
космічна програма Джемені передбачала використання посадкового 
місячного модулю, космічного човника, орбітальної лабораторії та деякі інші 
моменти. 

Американська спілка забезпечення якості використовує поняття 
програми, як групу пов'язаних між собою проектів. При цьому можуть 
формулюватися колективні інтереси й стратегічні цілі, в процесі досягнення 
яких може предприниматися ряд циклічних  дій. 

У документі РМІ приводитисянаступне крате визначення програми: 
програма – це група взаємопов’язаних проектів, що управляються у 
коородинований спосіб. Програми звичайно включать у себе елемент дії, що 
продовжується. 
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У українських авторів: програма – це ряд пов’язаних один з одним 
проектів, управління якими координується для досягнення переваг і ступеня 
керованоті, що робиться неможливим при управлінні ними окремо. Або у: 
програма – це множина взаємопов’язаних проектів, що забезпечують 
досягення поставленої мети в обумовлені терміни, зі встановленим 
бюджетом й необхідними ресурсами. Японська асоціація управління 
проектами  визначає програму як «органічну сукупність групи проектів, 
спрямовану на досягнення місії програми». 

З точки зору Р2М  управління програмою – це додаткові (більші ніж 
при управлінні проектом) дії, мета яких – створення цінностей. Програма 
повинна бути спрямована не тільки на побудову (розвиток) складної чи 
масштабної системи, у її складі повинна бути проактивно ураховано  
розробку концепцій та структур організації, а також додані задачі наступного 
постійного використання системи, її контролінгу, обслуговування та 
підстройки. 

 Також слід усвідомлювати, що не програма реалізується через 
стратегії, а навпаки, стретагії здійснюються через програму й створюють, 
удосконалюють й накопичують цінності. Далі ці цінності й знання, що 
накопичуються при створенні ціностей стають ресурсами управління, які у 
свою чергу підтримують та реалізують наступну стратегію підприємства. 
Постійно здійснюючи такий цикл, підприємства можуть постійного зрастати.  

Проблемними питаннями у цій сфері є: 
1. визначення поняття «програма»; 
2. визначення поняття «цінність»; 
3. визначення засобів вимірювання цінностей. 
Відсутність цих визначень та засобів стримує дослідження програм. 

Автор має намір зосередитися на   цих питаннях в подальшому. 

В.В.Півень  

Шляхи зниження кредитного тиску на Програми  
реструктуризації й розвитку підприємств ЖКГ 

 
Будь-яка програма реструктуризації й розвитку підприємств і 

організацій не може бути виконана без запозичення коштів. При цьому 
надзвичайно важливою умовою досягнення бажаних результатів виконання 
програми є інтеграція ресурсного й календарного планування, до складу якої 
входить оптимізація черговості виконання проектів та забезпечення їх 
коштами. 

Для програм розвитку підприємств житлово-комунальної галузі можна 
сформулювати такі критерії оптимальної черговості, за якими визначається 
порядок виконання проектів. 

1-й критерій має за суттєву відмітну ознаку важливість проектів, за 
якою встановлюється оптимальна черговість. Важливість проектів 
визначається за певним набором показників, або ефектів чи вигод, кожен з 
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яких має свій коефіцієнт вагомості (значимості), експертно визначений 
групою спеціально призначених фахівців. 

2-й критерій базується на основі прийняття такого принципу, за яким 
обґрунтовано вважається, що оптимальна послідовність проектів має 
відповідати технологічному порядку їх виконання. 

3-м критерієм черговості проектів вважається, що послідовність 
проектів у програмах розвитку підприємств буде більш оптимальною тоді, 
коли раніше виконуватимуться проекти, що приносять більші прибутки на 
одиницю вкладених у ці проекти коштів. Це дозволить швидше досягти 
програмою точки самоокупності. 

4-м критерієм висувається вимога, згідно з якою послідовність 
виконання проектів та час їх реалізації мають бути такими, щоб при цьому 
зменшувалась потреба у кредитних запозиченнях на здійснення програми. 
Суть вимог цього критерію базується на існуючій особливості програм, яка 
полягає  у органічному поєднанні окремих проектів. Коли раніше запущені і 
вже закінчені проекти починають генерувати доходи, наступні проекти 
можуть частково чи повністю фінансуватися за рахунок реінвестування в них 
одержуваних прибутків. У цьому разі потреба в кредитних коштах, 
зрозуміло, падає.  

Не важко побачити, що вказані критерії можуть конфліктувати один з 
одним. Щоб запобігти цьому, слід застосовувати до проектів кожен 
наступний критерій в межах, в яких він ще не конфліктує з попередніми. 
Побудована й оптимізована модель програми у програмному 
(комп’ютерному) продукті з управління проектами фірми «PRIMAVERA» 
дає достовірну інформацію щодо суми необхідних додаткових витрат на 
виконання програми й розподілу їх у часі. Такий підхід дає можливість 
мінімізувати потребу у додаткових, а значить і залучуваних на виконання 
програми коштах. 

Величезне значення успішного й якісного виконання програм 
реструктуризації й розвитку підприємств житлово-комунальної галузі має 
забезпечення коштами всієї суми необхідних додаткових витрат. Грошове 
забезпечення умовно можна розбити на 5 основних груп в залежності від 
джерел надходження: 

1. Внутрішні, або власні кошти підприємства – зараз це, в основному, 
тарифні надходження, платежі за надані послуги, оскільки інші 
внутрішні джерела вже вичерпано. Важливо пам’ятати, що 
підвищення тарифів являє собою палицю з двома кінцями. Є ще кошти 
власника, якими з причин низької віддачі інвестицій у ЖКГ останній 
буде розпоряджатися на власний розсуд. 

2. Кошти місцевого бюджету – і раніше були не дуже великими для 
виконання складних комплексних проектів. А зараз, з переходом 
підприємств у приватні руки, місцеві бюджети прагнуть не брати 
участі у здійсненні  програм реструктуризації й розвитку колись своїх 
житлово-комунальних підприємств. Разом з цим хочеться вірити, що 
відповідальність місцевої влади перед громадою примусить її не бути 
байдужою до життєво важливих проектів і програм. 
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3. Гранти – надаються міжнародними урядовими й неурядовими 
інвестиційними фондами під проекти і програми певного профілю. 
Одержати їх непросто, особливо зараз, коли розгортається світова 
фінансова криза.  

4. Кредити – довгострокові кредити надаються такими установами як 
Світовий банк, ЄБРР, тощо.   

5. Кошти, генеровані проектами програми, вже враховано при 
застосуванні описаного вище критерію 4. Щоправда, на початку 
здійснення програми цих коштів не вистачає, тому слід застосовувати 
й інші джерела її фінансування.  
Починати треба з пошуку коштів 1 – 3 груп. Якісь кошти буде знайдено 

і це вже добре, оскільки цю суму не треба перекладати на кредит.  
Останній крок – отримання банківського кредит (група 4). Через те що 

банківські кредити слід повертати з відсотками за графіком встановленим 
банком, дуже важливо таким чином планувати виконання програми, щоб, з 
одного боку, вистачало коштів на виконання всіх проектів, а з іншого, 
потреба у кредитах, а значить і відсотки по них були мінімальними, що й 
пропонується у представлених тезах доповіді. 

І.О. Пилипенко  

Підвищення ефективності реалізації проектів в умовах високого рівня 
невизначеності 

 
Ключові слова: система управління проектом, невизначеність, оцінка 

ризиків, горизонт детального планування, методологія управління 
проектами. 

Специфіка реалізації проектів в умовах високого рівня невизначеності 
полягає в тому, що допущення та обмеження, на основі яких базувалось 
планування проекту, з часом не відповідає реальним умовам соціально-
економічної системи, в котрій реалізується проект. Таким чином, переваги 
максимально збалансованої системи управління на початку проекту стають її 
недоліками пів впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, що змінилися. Без 
швидкої реакції на зміни факторів впливу неможливо успішно виконувати 
проект і досягати не лише цільових показників, але й очікувань кінцевих 
споживачів проекту, що змінюються в процесі його реалізації.  

Для забезпечення високих показників ефективності проекту необхідно 
гнучко збалансовувати конфігурацію системи управління проектом у 
відповідності до зміни обмежень та допущень. Результатом зміни базової 
конфігурації системи управління проектом можуть стати – зміни стратегії 
проекту, перерозподіл рівнів відповідальності між учасниками проекту, зміна 
типу планування проекту, перерозподіл ресурсів управління, зміна 
інструментів та методів управління проектом, зміна засобів їх інтеграції, 
зміни життєвого циклу проекту і т.д.  
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Для послідовного впровадження змін у систему управління проектом 
запропоновано застосувати алгоритмізований підхід модифікування її 
конфігурації, який складається з таких етапів: 

1. Визначення актуальної ефективності проекту.  
Ціль етапу полягає у відображенні актуального стану проекту та аналізу 

його фактичної та прогнозованої ефективності виконання. У ході здійснення 
етапу проводять повторний ґрунтовний аналіз ризиків проекту, що дозволяє 
збільшити можливість їх нівелювання. Ґрунтовний аналіз ризиків також 
дозволяє виявити можливості, що з’являються при реалізації проекту, які в 
іншому випадку були б не використані. Важливою частиною оцінки 
ефективності проекту є визначення рівня невизначеності проекту завдяки 
аналізу горизонту детального планування.  

2. Визначення факторів впливу.  
На основі показників актуальної ефективності проекту необхідно 

провести аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, котрі вплинули на хід 
реалізації проекту та призвели до відхилення від планових показників. 

3. Оцінка факторів впливу.  
Після виявлення факторів впливу проводять оцінку ступеня їх впливу 

на показники проекту та аналізують взаємозв’язки між ними.  
4. Модифікація системи управління проектом. 
Оцінка актуальної ефективності проекту та факторів впливу, що 

призвели до відхилення від планових показників, забезпечує можливість 
проведення моделювання конфігурації системи управління проектом з метою 
зменшення рівня невизначеності в проекті. Результатом процесу 
моделювання є перелік можливих конфігурацій системи управління які 
проходять процедуру порівняння альтернатив з ціллю забезпечення 
відповідності стратегії управління проектом та корпоративної стратегії. 

Алгоритм підвищення ефективності проекту в умовах високого рівня 
невизначеності значно знижує затрати ресурсів на виконання комплексного 
аналізу проекту шляхом забезпечення глибокої інтеграції усіх інструментів 
управління та об’єднання їх в інструментальний ящик. 

Запропонований підхід до підвищення ефективності реалізації проекту в 
умовах високого рівня невизначеності дає змогу виконувати контроль 
ефективності проекту та адаптації системи управління в залежності від рівня 
невизначеності. 

А.І. Пилипенко  

Проблемні питання стратегічного управління програмами розвитку 
вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій 

 
Програми розвитку національної системи вищої освіти мають 

формуватись адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, 
вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, в наслідок чого 
забезпечити інтегрування національної системи освіти у європейський і 
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світовий освітній простір. Згідно Національної стратегії розвитку освіти в 
Україні на 2012-2021 роки, для здійснення стабільного розвитку і нового 
якісного прориву в національній системі освіти необхідно забезпечити: 
створення нормативно-правової бази щодо мотивації роботодавців до 
співпраці з вищими навчальними закладами, участі в розробці стандартів 
вищої освіти, надання баз для проходження практики студентами та 
першого робочого місця випускникам. 

В термінах SWOT-аналізу ситуацію, що склалася у сфері освіти та 
зайнятості населення можна характеризувати наступним чином:  

сильні сторони внутрішнього середовища: зростаюча диверсифікація 
сфери освіти, легка адаптація молоді до вимог ринку праці; 

слабкі сторони внутрішнього середовища: не розвинута система 
адаптації випускників освітніх закладів до умов ринкової економіки, міграція 
висококваліфікованих кадрів; 

можливості зовнішнього середовища: підтримка недержавними 
підприємствами й організаціями програм зайнятості;  

загрози зовнішнього середовища: чинне законодавство не стимулює 
вищі навчальні заклади до раціоналізації підготовки фахівців з вищою 
освітою. 

Для оцінювання успішності програм розвитку вищої освіти, здійснення 
моніторингу регіонального ринку праці можна визначити такі критерії: 

1) забезпечення зайнятості населення, адаптація фахівців з вищою 
освітою до ринкових вимог (з позиції громадськості); 

2) раціональне забезпечення трудовими ресурсами в усіх сферах 
економічної діяльності (з позиції ринку праці); 

3) раціональна підготовка фахівців з вищою освітою, гнучкість 
регіонального ринку праці з врахуванням глобальних інтеграційних процесів 
(з позиції держави). 

Визначені критерії більшою мірою є якісними, що зумовлено 
особливостями програм розвитку вищої освіти. Існуючі методи переходу від 
якісних оцінок до кількісних дозволяють зіставляти фактичні та планові 
показники цих критеріїв. Очікуваний результат є соціальним. Фінансово-
економічні показники можуть бути встановлені через інші, тобто будуть 
опосередковані. Наприклад, через кількість випускників вищих навчальних 
закладів працевлаштованих за фахом в перший рік випуску. 

Але, поряд з цим залишаються відкритими питання розвитку вищої 
мистецької освіти. В Концепції гуманітарного розвитку України на період до 
2020 року зазначено: «Трансформаційні перетворення в суспільстві 
практично не торкнулись інституціональної структури культури, що 
негативно вплинуло на фінансову ситуацію галузі, особливо в її бюджетному 
секторі. Кошти, які виділялись державою, покривали лише необхідні поточні 
потреби соціально-культурних закладів». Тобто ринок праці, що має 
створювати попит на фахівців академічного мистецтва, державою не 
розвивається. Поряд з цим виникло чимало недержавних закладів культури, 
аматорських театральних колективів, розширилася мережа приватних музеїв, 
художніх виставок, постійно зростає кількість комерційних концертних 
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організацій, новий розвиток отримали сучасні форми мистецтва. У 
глобалізованому світі постійно збільшується кількість міжнародних 
мистецьких контактів. Отже, можна зробити висновок, що потреба 
суспільства у фахівцях мистецтва визначається не тільки станом ринку праці, 
але в більшій мірі станом гуманітарного розвитку суспільства. 

  В.М. Питерская  

Энтропия в управлении проектно-ориентированной организацией 
 
Наиболее распространенные причины возникновения проблем в 

деятельности проектно-ориентированных организаций – принятие 
непродуманных решений при выборе механизма управления, отсутствие 
четкого формулирования целей и задач, недостаточно полное изучение 
потребностей внешней среды, непоследовательность в работе. Указанные 
составляющие являются проявлением энтропии в управлении проектно-
ориентированной организацией. При отсутствии прогрессивного развития 
данная величина увеличивается, следовательно, в системе преобладают 
процессы разрушения, деструкции, движения в сторону неупорядоченности, 
неопределенности, что может привести к необратимым последствиям. 

Под энтропией подразумевается количественная мера 
неупорядоченности, беспорядка, неопределенности в исследуемой системе 
проектного менеджмента, когда полностью или частично отсутствует 
информация о возможных состояниях внутренней и внешней среды, а 
также возможны события, вероятностные характеристики которых 
неизвестны. Чем сложнее система, тем большее значение приобретает 
фактор неопределенности в ее развитии. Энтропия как мера информации, 
необходимой для работы и управления, используется в ситуациях с 
неопределенностью. Уровень информационного обеспечения 
деятельности проектно-ориентированной организации влияет на 
способность избирательно  действовать в сторону повышения общей 
энтропии, что требует расхода ресурсов для восстановления нормального 
состояний функционирования системы управления. Информация всегда 
должна уменьшать неопределенность системы. Поэтому важно при 
осуществлении проектной деятельности использовать методы для оценки 
полезности, ценности информации. Величина энтропии каждого 
конкретного проекта показывает, какое количество информации требуется 
для того, чтобы можно было работать в ситуации с неопределенностью 
процесса или ее вероятностью. Другими словами, энтропия показывает 
требуемую мощность при принятии управленческих решений для выбора 
рациональных действий из возможных альтернатив на протяжении всего 
цикла реализации проекта. 

Для характеристики степени порядка необходимо использовать 
понятия энтропии как неупорядоченности и негэнтропии – связанной 
информации как упорядоченности (рис.1). Следовательно, в процессе 
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проектной деятельности происходит обмен энергией и информацией с 
внешним окружением путем экспорта энтропии в окружающую среду. 

Для расчета энтропии, или степени неопределенности модели 
проектно-ориентированного управления важно определить вероятность 
достижения цели. Энтропия характеризуется реальной неопределенностью 
системы управления после принятия информации rE , а также  максимально 
возможной неопределенностью системы maxE . Негэнтропия определяется 
как разность максимально возможной неопределенности и реальной 
неопределенности системы после принятия информации: rEENЕ −= max . 

 
Рис.1.Энтропия и негэнтропия в проектно-ориентированной 

деятельности  

При оптимизации любой системы надо стремиться по возможности 
уменьшить энтропию и увеличить негэнтропию относительно достижения 
цели. 

Энтропия конкретного проекта показывает величину необходимой 
информации для принятия решения. Что касается суммарной энтропии, 
она определяет совокупность возможных состояний, в которые может 
попасть проектно-ориентированная организация. В случае 
несвоевременного принятия управленческого решения при реализации 
проектов, энтропия и, следовательно, беспорядок в организации 
существенно возрастает. 

Для составления эффективной модели управления проектно-
ориентированной организацией вначале следует разработать 
концептуальную модель, включающую в себя процессы, связи, внешнее 
окружение, материальные, финансовые и энергетические ресурсы. Важно 
подчеркнуть, что из-за вероятностного характера информационных данных 
снижается точность полученных результатов, увеличивается 
неопределенность, которую создают изменения окружающей среды, 
колебания спроса и предложения. Поэтому целесообразно для увеличения 
оптимальности принятия решений, а также надежности моделей проектно-
ориентированного управления дополнительно учитывать критерии энтропии 
и негэнтропии.  
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 С помощью параметра энтропии оценивается количество 
управленческих усилий, необходимых для выбора рационального решения 
и преодоления неопределенности в конкретном проекте. Следует 
отметить, что чем меньше энтропия или неопределенность в проекте, тем 
меньше усилий нужно затратить на выбор решения. Из возможных 
альтернативных решений выбор правильного решения тем сложнее, чем 
больше энтропия и, следовательно, неопределенность процесса 
управления в проектно-ориентированной организации.  

О.В. Придатко, І.В. Паснак  

Управління якістю в проектах підготовки пожежного-рятівника 
засобами інтерактивних комп’ютерних тренажерів 

 
Постійне удосконалення освітніх процесів в проектах підготовки 

пожежних-рятівників у вищих навчальних закладах (ВНЗ) з специфічними 
умовами навчання стимулює проведення наукових досліджень в галузях 
педагогіки, інформаційних технологій та менеджменту. Проте будь-який 
інноваційний підхід до управління освітнім середовищем вимагає прийняття 
виважених та попередньо обґрунтованих рішень. Розробка, впровадження та 
підтримка нових засобів управління потребує проектного підходу. Тому 
актуальною задачею сьогодення стає управління якістю в проектах 
підготовки сучасного пожежного-рятівника. 

В провідних наукових школах нашої країни, тривалий час займаються 
дослідженнями управлінських процесів освітніми проектами вищих 
навчальних закладів. Цими питаннями займаються такі вчені як Бушуєв С.Д., 
Бушуєва Н.С., Тесля Ю.М., Рач В.А., Рак Ю.П., Оберемок І.І. та інші. 

Більшість наукових робіт направлені на розробку методів та моделей 
якісного формування і якісної реалізації портфелів проектів стратегічного 
розвитку ВНЗ. Проте, дуже мало робіт направлені на виявлення та вирішення 
існуючих прогресуючих проблем в організації належного управління 
освітнім середовищем, зокрема у вищому навчальному закладі із 
специфічними умовами навчання. Наприклад, навчальні заклади системи 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). В освітніх 
установах системи ДСНС, які направлені на підготовку майбутніх 
рятувальників, важливу роль в процесі становлення майбутнього спеціаліста 
відіграє практична складова. Проте сучасний стан її фінансової підтримки 
зумовлює виникнення ряду проблем (обмеження матеріальних, часових та 
людських ресурсів). Управління якістю в проектах практичної підготовки 
для умов обмеженості ресурсів стає можливим при використанні 
інтерактивних комп’ютерних тренажерів (ІКТ). Проте залишається 
невисвітленим питання місця в системі ІКТ інших чинників, що визначають 
якість освітнього продукту проекту (практичних умінь та навичок). Тому, 
актуальним є дослідження системи динамічних чинників, що визначають 
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якість освітнього продукту проекту в умовах ВНЗ з специфічними умовами 
навчання, одним із яких являються ІКТ. 

ІКТ, що створюються у Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності (ЛДУБЖД), являють собою продукт програмного 
середовища Macromedia Flash. Відпрацювання вправ з допомогою ІКТ, в 
процесі підготовки рятівника, може здійснюватись як під час підготовки до 
заняття або самостійного контролю, так і на самому занятті в комплексі з 
реальними агрегатами пожежних автомобілів та наявністю персональних 
комп’ютерів (Notebook), планшетів (типу iPad, Gelexy тощо), або смартфонів 
з відповідним програмним забезпеченням. 

На процес набуття практичних вмінь та навичок (формування 
освітнього продукту), в системі динамічних чинників, що вливають на якість 
освітнього продукту, методом експертних оцінок встановлено п’ять 
основних чинників: кількість відпрацювань на агрегатах та технічних 
пристроях; кадровий потенціал та їх компетентність; інтелектуальні здібності 
осіб які навчаються; рівень теоретичної підготовки перед початком 
практичних відпрацювань; та інноваційні засоби практичної підготовки. 
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Рис. 1. Модель системи впливу динамічних чинників на якість в освітніх 
проектах для навчальних закладів з специфічними умовами навчання  

 
Для доведення доцільності використання ІКТ, як визначного чинника, 

що впливає на  якість освітнього продукту, було проведено ряд досліджень. 
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В результаті яких побудована модель системи впливу динамічних чинників 
на якість в освітніх проектах для навчальних закладів з специфічними 
умовами навчання (рис.1). 

Таким чином впровадження ІКТ та проектно-орієнтоване управління 
процесом практичної підготовки сучасного пожежного-рятівника дозволить 
мінімізувати як людські та і матеріальні і фінансові ресурси, забезпечивши 
при цьому належну якість підготовки кадрів для ДСНС. 

Ю.Е. Прихно  

Система сбалансированных показателей проектно-ориентированной 
финансово-промышленной группы. 

	  
Интернационализация производства в современных условиях приобретает 

статус комплексной проектно-ориентированной  деятельности, что в свою 
очередь требует непосредственной связи стратегии с целями бизнеса и 
адаптивности к условиям турбулентной внешней среды. Актуальность 
внедрения системы сбалансированных показателей (ССП) в финансово-
промышленные группы (ФПГ) обусловлена тем, что, для проектно-
ориентированной группы компаний, которая реализовывает множество 
проектов, одной из важнейших является задача повышения эффективности 
управления проектами, а также их связь с корпоративной стратегией ФПГ.  
В связи с дефицитом методических положений и решений, позволяющих 

эффективно управлять группой проектов в тесной взаимосвязи с 
корпоративной стратегией, перспективным видится внедрение и 
использование ССП. 
Анализ видов экономической деятельности украинских ФПГ показал, что 

на данный момент практически 80% всех  ФПГ Украины работают в горно-
рудной, нефте-газовой, химической и строительной сферах, а наиболее 
перспективными для интеграции в современных условиях являются такие 
области как металлургия, добыча природных ископаемых, транспорт и 
финансы. 
Интеграция судоходной компании (СК), как транспортной составляющей, 

в состав ФПГ, располагающей требуемыми финансовыми ресурсами, 
персоналом, технологиями и управленческими навыками открывает 
возможность эффективного осуществления различных мероприятий по 
повышению рентабельности перевозок, увеличению дохода от объёма 
оказанных услуг, выходу на новые сегменты мирового фрахтового рынка, 
улучшению качества персонала и т.д.  

Так как сущность интеграционного подхода заключается в 
обосновании целей СК, которые бы не противоречили стратегическим целям 
ФПГ, необходимо разработать механизм по обеспечению связи между 
показателями ФПГ, интегрируемой СК, выполняемых проектов и их 
участников. В табл.1 (стр.2) представлена модель ССП для ФПГ ДТЭК.  
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Для пересчета абсолютных  показателей в относительные величины в 
ССП рекомендуется использовать модель, позволяющую описывать 
динамику и качественные изменения структуры производства и сбыта. 

Таким образом, показатели ССП позволят учесть не только 
внутреннюю структуру ФПГ, но и интенсивность внешнего воздействия 
турбулентной среды на стратегию развития всей группы в целом, отразить 
лояльность к изменениям в текущей деятельности, за счет разработки и 
внедрения инноваций, как в процесс производства и транспортировки 
продукции до конечного потребителя, так и во вспомогательные процессы. 

 

Таблица 1. Модель сбалансированной системы показателей для 
ФПГ ДТЭК  

с учетом стратегии судоходной компании. 
Проек-ция Стра-
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перевалки угля 

R/P Ratio 

Увеличение среднегодового темпа роста 
добычи угля 

Коэффициент среднегодового темпа роста 
добычи и объема добычи угля 

Увеличение совокупных мощностей по 
перевалке угля 

Объем совокупных мощностей по перевалке 
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Снижение затрат на добычу угля Затраты на одну единицу добычи 

Сокращение транспортных расходов Затраты на 1 тонну реализуемого угля 

Эффективность производственного цикла Эффективность добычи и доставки  

С
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бизнес-процессов. 
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бизнес-процессов 

Сокращение времени доставки сырья Время от начала переработки до доставки 
конечному потребителю 

Затраты на единицу продукции Сумма коммерческих расходов на 1 тонну 
переработки и доставки  
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внедрения инноваций 
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  Увеличение инвестиций в персонал Объем инвестиций на 1 работника 

Увеличение выручки на 1 работника Выручка на 1 работника 

Максимизация отдачи от инвестиций в 
персонал 

Соотношение инвестиций и прибыли на 1 
работника 

Улучшение среднего уровня качества всего 
персонала 

Доля специалистов, доля сотрудников с 
высшим образованием 

Снижение текучести кадров Коэффициент текучести кадров 

Т.О. Прокопенко  

Особливості стратегічного управління проектами в класі організаційно-
технічних систем 

	  
В умовах динамічного розвитку ринкової економіки  підприємства, 

великі фірми, корпорації та інші організації розглядаються як організаційно-
технічні системи (ОТС), які характеризуються вкладеністю, відкритістю, 
нелінійністю взаємодії їх елементів, неможливістю зосередити всю 
інформацію  в одному елементі, наявністю зворотних зв'язків, узгодженням 
елементами системи інтегральної реакції на зовнішні і внутрішні збурення, 
непередбачуваністю поведінки в деяких ситуаціях і т. п. В цих умовах 
першочерговою вимогою в ході реалізації проектно-орієнтованої діяльності є 
забезпечення гнучкості, мобільності, універсалізації при забезпеченні 
високої продуктивності виробництва, тобто вимога швидкості і адекватності 
прийняття рішень, а також їх реалізації відповідно стратегіям зовнішнього 
оточення  та внутрішньої динаміки  для своєчасного досягнення 
запланованих стратегічних показників. 

Одна з центральних проблем стратегічного управління організаційно-
технічними системами є побудова моделей розвитку ОТС та вибору на 
основі аналізу цих моделей прийнятних сценаріїв реалізації стратегії. Моделі 
стратегічного управління ОТС на довгостроковий, середньостроковий  і 
навіть короткостроковий періоди досить важко спрогнозувати, враховуючи 
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загальну нестабільність. Невизначеність характерна «невідомістю» впливів 
зовнішнього середовища, відсутністю прецендентів в минулому, 
несподіваністю їх появи. Виходячи з цього доцільним стає розробка таких 
інформаційних моделей, які б надавали можливості моніторингу та аналізу 
результатів, своєчасно попереджали про виникаючі зміни, які можуть мати 
серйозні наслідки для  ОТС в умовах невизначеності. 

Технологія моделювання стратегічного управління ОТС включає 
вирішення ряду завдань, в тому числі: 

• створення цільової моделі системи, що визначає структуру і 
динаміку показників, на основі яких оцінюється функціонування 
системи; 

• побудова та аналіз сценаріїв досягнення цілей на основі 
«операційних» моделей, що відображають динаміку процесів, 
які протікають в системі; 

• побудова та аналіз динамічних моделей взаємовпливу відхилень 
від норми показників на основі функціональних когнітивних 
карт з бінарною позначкою дуг. 

Таким чином, стратегічне управління проектами в класі ОТС надасть 
можливості  проектування базової структури цінності, визначення 
індикаторів і показників для кожного аспекту цінності, здійснення 
прогнозної оцінки ефективності проектів та підготовки рекомендацій при 
прийнятті важливих стратегічних рішень зацікавленими сторонами.  

В. И. Просвирин, С.П. Голиков, Б. А. Авдеев  

Подход лагранжа в моделировании движения частицы в магнитном 
гидроциклоне 

 
Совершенствование техники и технологии применения технических 

жидкостей способствует переходу к ресурсосберегающему и экологически 
чистому производству. Важность проблемы рационального применения 
смазочно-охлаждающие технологические средства определяется не только 
экономическими соображениями, но и экологическими, т.к. отработанные 
смазочно-охлаждающие технологические средства являются загрязнителями 
окружающей среды. Очевидно, что для рационального использования 
требуется постоянная эффективная очистка технических жидкостей. 

Одним из наиболее эффективных способов очистки жидкостей от 
механических примесей является гидроциклон. Наиболее используемые 
техническими жидкостями является смазывающе-охлаждающие; в этих 
типах жидкости практически всегда велика концентрация магнитных 
примесей. Для повышения эффективности очистки в этих случаях 
применяют наложение магнитных полей. Магнитный гидроциклон 
прекрасно сочетает в себе преимущества инерционной очистки и магнитной 
сепарации. 
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Среди множества описаний процессов, происходящих в циклонах и 
гидроциклонах, наибольшую популярность имеют модели расчета, 
основанные на подходах Эйлера и Лагранжа. Подхода Эйлера учитывает 
эффекты взаимодействия фаз; учитывается стохастический характер 
движения большой совокупности частиц при условии, что многофазная среда 
рассматривается как совокупность многоскоростных континуумов, для 
которых записываются уравнения Навье-Стокса для несжимаемой жидкости 
и уравнения Эйлера для вращательного движения. В рамках подхода 
Лагранжа выписываются уравнения движения отдельных частиц в форме 
второго закона Ньютона, в правых частях которых стоят силы, действующие 
на частицу в потоке. Для расчета эффективности инерционных аппаратов 
моделируются несколько частиц при различных начальных условиях и на 
основании полученных данных определяют общую эффективность. 

В общем виде второй закон Ньютона будет иметь следующий вид: 

P C D M G A Mag S V P B
dvm F F F F F F F F F F
dt
= + + + + + + + + +

r r r r r r r r r r r
 

 (1) 
где CF

r
 - центробежная сила, Н; DF

r
 - сила сопротивления среды, Н; 

MF
r

 - магнитная сила, Н; GF
r

 - гравитационная сила, Н; AF
r

 - сила 
Архимеда, Н; MagF

r
 - подъемная сила, действующая на вращающуюся 

частицу (эффект Магнуса), Н; SF
r

 - подъемная силу, возникающая за счет 

сдвига поля течения жидкости (сила Саффмана), Н; VF
r

 - сила, создаваемая 

дополнительной (виртуальной) массой, Н; PF
r

 - тяговая сила, создаваемая 

за счет градиента давления вязкой среды, Н; BF
r

 - сила Бассета, Н. 
На рис. 1 представлена модель движения магнитной частицы в 

гидроциклоне с радиальным магнитным полем, изменяющимся как по 
радиусу, так и по высоте (начальная точка показана в виде □). 

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

0.097

0.083

0.069

0.055

0.041

0.028

0.014
0

R

R0

θ θ0,
 

Рис. 1 – Траектория движения магнитной частицы в рабочем 
пространстве магнитного гидроциклона 
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Таким образом подход Лагранжа в моделировании движения 
гидрозолей в рабочей камере магнитного гидроциклона позволяет управлять 
техническими и эксплуатационными параметрами для достижения 
наибольшей эффективности работы при минимальных затратах для его 
работы. 

Д.В.Рач  

О доказательности целостности сущности метода освоенного объема 
 
Основным инструментом мониторинга реализации проектов является 

метод освоенного объема. Вне зависимости от его разновидностей и 
интерпретаций, базовыми характеристиками метода являются: бюджетная 
стоимость запланированных работ PV, фактическая стоимость выполненных 
работ AC, бюджетная стоимость фактически выполненных работ (освоенный 
объем) EV. Так как соотношение этих величин между собой в каждой 
конкретной проектной ситуации свое, то существует бесчисленное 
множество ситуаций, отличающихся между собой.  

Существующие подходы к их классификации основаны на рассмотрении 
взаимного расположения между собой выше указанных характеристик. 
Выделяется шесть типичных схем расположения. Кроме того, существуют 
классификации, которые учитывают характер изменения каждого из 
факторов между двумя точками мониторинга. Таких схем значительно 
больше. Это свидетельствует о том, что описанные ситуации могут 
рассматриваться как учебные и практически никогда существующие 
рекомендации относительно каждой ситуации не реализуются в реальной 
практике. Это связано с тем, что в реальной практике обязательно 
учитываются показатели качества и фактические ограничения бюджета и 
времени проекта, которые могут быть трансформированы к моменту 
мониторинга.  

Сегодня в управлении проектами развивается методология системно-
целостного подхода. Ее преимущество заключается в восприятии как 
некоторой целостности. Для описания таких целостностей широко 
применяется триадная модель «рацио-интуицио-эмоцио». Если с позиции 
данной модели рассмотреть приведенные выше характеристики метода 
освоенного объема, то можно утверждать, что PV бюджетная стоимость 
запланированных работ соответствует метрике «интуицио». Такое 
соответствие не вызывает ни у кого сомнения, т.к. именно при планировании 
проявляется компонента «интуицио» тех, кто этим занимается. 
Планирование осуществляется в условиях значительной неопределенности. 
Поэтому интуиция в данном случае является определяющей. Существует 
много подтверждений тому, когда «не по правилам» спланированный проект 
завершался успешно, и наоборот. Относительно характеристики АС - 
фактической стоимости выполненных работ, в некоторых проектах она 
может выступать как метрика «рацио», а в некоторых – как метрика 
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«эмоцио». Это зависит от компетентности руководителя проекта. Так, если 
руководитель проекта имеет большой опыт реализации подобных проектов, 
то АС соответствует компоненте «рацио». В противном случае при 
отсутствии достаточного опыта принимаемые решения всегда будут иметь 
оттенок эмоциональности, т.е. соответствовать метрике «эмоцио». Тога 
характеристика EV - бюджетная стоимость фактически выполненных работ 
(освоенный объем) – должна быть отнесена к метрикам «рацио» или 
«эмоцио» в зависимости от значения метрики характеристики АС. На основе 
приведенных умозаключений можно сделать вывод о том, что традиционные 
характеристики метода освоенного объема не противоречат целостному его 
восприятию.  

В.А. Рач  

Управление проектами в контексте мировых тенденций развития науки 
	  

Сегодня цивилизация находится на ранних стадиях крупных 
трансформаций, которые затрагивают все стороны жизнедеятельности 
человечества. Только благодаря естественной разнице в скорости восприятия 
изменений разными народами, государствами, культурами мы не ощущаем 
сущности динамизма этих трансформаций. В первую очередь, они связаны с 
тем, что происходит смена очередной технологической модели. Питер 
Друкер показал, что в период с 1680 года от момента описания принципа 
работ паровой установки Дэни Папеном до момента, когда Харьковским 
ученым удалось расщепить атомное ядро (1932 г.), основой технологической 
модели была механика. Она определяла развитие техники и цивилизации за 
счет увеличения скорости, повышения температуры и давления. После 
Второй мировой войны технологической моделью стала биология, а 
ключевую роль во всех процессах, протекающих в организме, играет 
информация. Эта модель определила существующий уровень развития 
цивилизации, и будет достаточно долго продолжать успешно 
эксплуатироваться. Однако сегодня можно констатировать факт проявления 
новой технологической модели, которой становится ноология. Ноология 
рассматривается как наука о разумной деятельности. Чтобы доказать этот 
факт, необходимо обратиться к эволюции наук. Для этого воспользуемся 
схемой, которую разработал Б.М. Кедров. Согласно этой модели наука от 
диффузионной стадии нерасчлененной науки периода эпохи Возрождения 
прошла стадию дифференциаций через их разобщение, и находится на 
стадии интеграции наук. Эта стадия прошла этап образования «мостов между 
науками» (2-я половина ХІХ –начало ХХ ст.), взаимодействия наук (сер. ХХ 
ст.), и вошла в этап тесного объединения наук. 

Как технологические модели, так и модель эволюции науки, являются 
метриками отражения целого, которым является наша планета как природно-
цивилизационная ризомная среда (сфера). И эту сферу, в зависимости от ее 
состояния, называли биосферой, ноосферой (Вернадский В.М.), техносферой 
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(Баландин Р.К.). Сегодня философы пытаются решать проблемы оппозиций 
«техносфера – ноосфера», «биосфера – ноосфера». Результат: единство, 
целостность, неразрывность цепочки, которая образует триаду «биосфера-
техносфера-ноосфера», в которой каждое последующее звено образуется на 
базе предыдущего, но не сводится к нему. На первый взгляд, такая модель 
отвечает модели эволюции науки и цивилизации. Но она не соответствует 
мировоззрению целостности, в котором должно одновременно 
присутствовать все.  

На основе использования модели триадной целостности 
«рацио/эмоцио/интуицио» показано, что указанные состояния планетарной 
сферы являются единым целым, а био-техно-ноо  - выступают метриками 
этого целого. Предложено каждую метрику рассматривать как нечеткий 
научный кластер. Для интегрированной оценки развития кластеров 
использован эволюционный подход научных моделей (от 
умозаключительных и описательных до сквозных и обобщенных). 
Сформулирована глобальная цель современной науки – сервисное 
обслуживание процесса непрерывного безопасного инновационного 
обновления общества, которое реализует принцип «чти природу, поступай 
согласно ее предназначениям». При этом основным принципом выступает 
принцип субстратности с подчиненным ему признаком функциональности. 

Рассмотрено управление проектами как интегрированная целостная 
научная дисциплина, которая является инструментальной основой 
обеспечения обновления общества. Выявлена аналогия между метриками 
планетарной сферы и метриками управления проектами. Установлено, что по 
уровню своего развития наиболее «развитой» является техническая метрика, 
у которой максимальный класс моделей находится на уровне не выше 
функциональных.  

В.А. Рач, Д.В.Рач  

Концептуальные методологические положения культурно-
регионального аспекта проектно-ориентированного управления 

региональным развитием 
 
Кризисные явления конца ХХ – начала ХІ столетия «заставили многих 

ученых-экономистов приступить к пересмотру базисных концепций 
сущности, границ и факторов экономики… Ревизия фундаментальных 
понятий и положений экономической науки входит в текущую повестку дня. 
В этих условиях поиск новых решений должен идти «по широкому фронту» - 
не только в чисто экономической области, но и в междисциплинарной сфере 
смежного знания». Это утверждение Г. Клейнера, зам. директора ЦЭМИ 
РАН по сути дела определили стратегию развития не только экономических 
наук, но и всех тех наук, которые связаны с реальной экономикой, включая и 
управление проектами.  
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Проектно-ориентированное управление начинает расширять масштабы 
его применения до уровня регионов и страны в целом. Это естественный 
процесс, который уже произошел в экономически развитых странах, а в 
Украине только начинается. Одной из специфических черт Украины является 
культурно-региональное разнообразие, которое необходимо учитывать при 
внедрении проектно-ориентированного управления региональным 
развитием. К сожалению, на сегодня эти аспекты практически остаются вне 
поля внимания как ученых, так и практиков.  

Переход на проектно-ориентированное управление региональным 
развитием должен значительно облегчить потенциальным инвесторам выбор 
наиболее рациональных регионов для вложения инвестиций в Украине. К 
сожалению, существующие сегодня системы показателей, которые берутся 
во внимание при оценке инвестиционной привлекательности регионов, не 
коррелируются с фактическим объемом инвестиций. О необходимости учета 
культурно-региональных аспектов в этих показателях говорят 
статистические данные. Так, например, по результатам оценки 
инвестиционной привлекательности регионов Украины, на начало 2013 года 
Харьковская область опередила Львовскую и Донецкую. Четвертое место 
занял город Киев, а пятое – Днепропетровская область. Статистика 
свидетельствует, что почти половина (48,8%) прямых иностранных 
инвестиций получил Киев. Следующая за ним - Днепропетровская область 
(15,3%) благодаря приватизации «Криворожстали». В Донецкую область 
«пришли» лишь 5,5% инвестиций, а в Харьковскую область (лидера 
рейтинга) – только 4%.  

Одним из критериев культурно-регионального аспекта целесообразно 
использовать так называемые «мягкие факторы» бизнеса. К ним часто 
относят деловой климат, уровень коррупции и прозрачность власти. Эти 
факторы, в отличие от других, в большей степени зависят от работы местных 
властей, которые косвенно отражают культурно-региональные особенности. 
По всей видимости, мягкие факторы не будут играть существенной роли для 
иностранных инвесторов, а будут учитываться внутренними инвесторами, и, 
в первую очередь, теми, кто проживает на данной территории.  

М.І. Рич  

Аналіз цінностей зацікавлених сторін в соціальних та комерційних 
проектах 

	  
Протягом останніх років в академічних дослідженнях зарубіжних 

учених все більше уваги приділяється теорії зацікавлених сторін  – 
своєрідній альтернативі неокласичної економічної теорії управління. 
Ціннісна орієнтація суб’єктів ринкових відносин дедалі стає безсумнівним 
імперативом економіки двадцять першого століття. Ця «ідеологія» виступає 
домінантою визначення цільових орієнтирів підприємств при взаємодії із 
своїми споживачами та партнерами, відіграє провідну роль при вибудові 
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внутрішніх процесів компанії, визначенні їх клієнтів та ціннісних очікувань. 
Аналогічні завдання постають і при реалізації різноманітних проектів, успіх 
яких в першу чергу визначається саме створеною цінністю для основних 
зацікавлених сторін. 

Загалом виділяють три категорії зацікавлених сторін: основні; 
першочергові; другорядні. На практиці відмінність між типами зацікавлених 
сторін не завжди може бути чіткою, тобто вони частково можуть збігатися. В 
комерційних проектах до зацікавлених сторін найчастіше відносять: 
замовника, виконавця, інвестора, менеджера проекту, постачальника, 
споживача, підрядника та ін. 

В соціальних проектах зацікавлені сторони проекту – це донор, 
держава, суспільство, бенефіціари (соціальна група, на покращення 
становища якої спрямований проект), підрядники. 

Зацікавлені сторони проекту впливають на хід реалізації та результати 
проекту. Різні цілі зацікавлених сторін проекту спираються на різні ціннісно-
нормативні системи. Тобто кожна із зацікавлених сторін є виразником різних 
цінностей, які у свою чергу визначають цілі та результати, які бажає 
одержати зацікавлена сторона від реалізації проекту. Для успішної реалізації 
проектів необхідна чітка, цілеспрямована і продуктивна взаємодія 
зацікавлених сторін. Для цього необхідний ґрунтовний аналіз зацікавлених 
сторін. Ця процедура дає змогу попередити можливі конфлікти сторін при 
виконанні проекту та розподілу його результатів. Аналіз зацікавлених сторін 
дозволяє виявити: 

• інтереси всіх зацікавлених сторін, зокрема їхніх інформаційних 
потреб; 

• потенційні конфлікти інтересів та ризики, які можуть ставити під 
сумнів успіх проекту чи окремих його частин; 

• можливості зацікавлених сторін (зокрема й ресурси), на які можна 
покладатися при реалізації проекту; 

• осіб та групи, які залучатимуться до участі в робочій групі та на 
різних етапах розроблення й реалізації проекту; 

• шляхи вдосконалення процесу реалізації проекту та зменшення 
впливу можливих негативних наслідків як на проект, так і на населення. 

Аналіз зацікавлених осіб в комерційних та соціальних проектах має 
містити етапи: визначення зацікавлених сторін та їхніх інтересів у процесі та 
результатах реалізації проектів; оцінки впливу та важливості кожного з 
зацікавлених сторін для проекту. 

Т.В. Романів  

Процесна модель виконання комунікацій в проекті 
	  
 На сьогоднішній день все більше зустрічаються категорійні поняття 
«гармонізація» проекту і «гармонізована цінність» проекту. Гармонізація 
розуміється у двох аспектах. Перший – це гармонізація зі стратегічними 
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цілями та місією компанії. Другий – гармонізація цінностей зацікавлених 
сторін проекту. Задля досягнення поставлених завдань необхідно підібрати 
таку команду проекту, яка б відповідала вимогам «простору подібності». 
Мається на увазі досягнення найбільшої подібності підібраних учасників 
проекту із запитом замовника та місії проекту у відповідності до поставлених 
завдань при реалізації проекту. Не менш важливим елементом задля 
досягнення гармонізації проекту є виконання комунікаційної взаємодії між 
усіма учаснима проекту. Нами запропоновано наступний метод системного 
підходу, що зображено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесна модель виконання комунікацій в проекті 

 Вище зазначена модель забезпечує формування, реалізацію щодо 
досягнення успішного «простору подібності» під час комунікаційної 
взаємодії з усіма учасниками проекту. «Простір подібності» забезпечує 
поєднання цінностей учасників проекту, які проявля.ться під час комунікацій 
на всіх рівнях та етапах реалізації проекту. Адже відбувається поєднання 
цінностей, що закладені у вигляді продукту проекту та цінностей самих 
учасників проекту. 

О.В. Россошанська  

Сутність інноваційний проектно-орієнтованих підприємств з позицій їх 
економічної безпеки 

	  

Сучасна креативна економіка, яка базується на знаннях, привнесла у 
лексикон нові назви суб’єкта господарювання – креативна компанія, 
інноваційне підприємство, проектно-орієнтоване підприємство та інш. Це 
свідчить про те, що такі компанії за своєю сутністю відрізняються від 
традиційних, які існували в епоху індустріальної економіки. Головною їх 
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відмінною ознакою є те, що в цих суб’єктах впровадження інновацій 
виступає не як функція, а як бізнес-процес.  

Нажаль, на сьогодні такі терміни, як «інновація» і «управління 
проектами» в реальній економіці розглядаються окремо. Це підтверджують 
існуючі визначення терміну «інноваційне підприємство» та «проектно-
орієнтоване підприємство». Так, згідно з Законом «Про інноваційну 
діяльність» в Україні інноваційним вважається підприємство, що розробляє, 
виготовляє і реалізує інноваційні продукти та/або продукцію чи послуги, 
обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70% його загального обсягу 
продукції та/або послуг. Відповідно до Керівництва Осло, інноваційним 
вважається підприємство, яке впровадило будь-яку інновацію за період часу, 
який встановлюється при дослідженні. А проектно-орієнтованим вважається 
підприємство, де застосовуються окремі практики проектного менеджменту 
(в тій чи іншій сфері діяльності). Як бачимо, наведені визначення змістовно 
не перетинаються між собою. Незважаючи на те, що сьогодні проектному 
менеджменту в інноваційній сфері призначена особлива роль. Вже стає 
зрозумілим, що тільки завдяки ефективному застосуванню компетенцій в 
галузі управління проектами можливо отримати позитивний результат 
інноваційної діяльності.  

Однією з складнощів визначення термінів відносно нових назв суб’єктів 
господарювання, які пов’язані з інноваціями, є полісемічність самої категорії 
«інновація». З позиції розгляду будь-якого процесу, явища як цілого, 
доцільно мати таке визначення, яке б відображало різні метрики сприйняття 
цілого. На основі розробленого змістовно-метричного представлення 
визначень термінів, розкрита сутність терміну «інноваційне проектно-
орієнтоване підприємство», яке наведено в табл. 1. 

Як бачимо, запропоноване визначення має шість змістовних визначень 
окремих метрик розгляду інноваційного проектно-орієнтованого 
підприємства. З наведеного визначення бачимо, що основним інструментом 
реалізації діяльності інноваційних проектно-орієнтованих підприємств є 
реалізація проектів, програм і портфелів проектів. Причому, ця діяльність 
спрямована на досягнення стратегічної мети – стратегічного лідерства 
підприємства. Портфелі та програми виступають інструментами для 
перетворення інноваційно-креативної надситуативної активності проектних 
команд як спільнот практики. Цим підтверджується той факт, що стратегічна 
мета може бути досягнута тільки завдяки інноваціям, які продукують активні 
співробітники. А інновації можуть з’являтись, тільки якщо система 
управління буде підтримувати розвиток творчого та креативного потенціалу 
компетентних робітників-новаторів безвідносно до їх спеціалізації. Але 
підтримки наразі не достатньо. Потрібно щоб власники бізнесу і власники 
знань взаємосодіяли між собою як рівноправні рівнозначні партнери.  
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Таблиця 1 

Сутність терміну «інноваційне проектно-орієнтоване підприємство» 

Змістовне навантаження у визначенні Розкриття змістовного навантаження 

Термін Інноваційне проектне-орієнтоване підприємство це 
підприємство в якому : 

М
ет
ри
ка

  

П
ри
нц
ип
ів

 д
ія
ль
но
ст
і 

управління 

завдяки пріоритетності уваги з боку управлінських 
структур до виявлення, підтримки та розвитку 
творчого та креативного потенціалу компетентних 
робітників-новаторів без відносно до їх спеціалізації 

взаємодії власників 
матеріальних і не 

матеріальних активів 

на основі моделі управління яка базується на 
концепції вільної творчості та взаємосодії власників 
бізнесу і власників знань – вільних робітників як 
рівноправних, рівнозначних партнерів  

Ре
ал
із
ац
ії 

ді
ял
ьн
ос
ті

 джерело  іноваційно-креативна надситуативна активність яких 
в проектних командах як спільнот практиків 

Інструментарій шляхом реалізації портфелів програм і проектів 
перетворюється 

С
тр
ат
ег
ії 

ді
ял
ьн
ос
ті

 критерії оцінки  
у збільшення вартості підприємства (в першу чергу за 
рахунок її нематеріальної компоненти) та підвищення 
економічної безпеки робітників-новаторів 

мета (місія) на шляху досягнення ними амбіційної мети - 
стратегічного лідерства підприємства. 

Раніше нами було показано, що економічна безпека інноваційного 
проектно-орієнтованого підприємства розуміється як усвідомлена 
суб’єктивна оцінка діяльності у достатності у компетентних робітників 
власних знань щодо принципів, методів та засобів безперервної реалізації дій 
в нестабільному жорсткому конкурентному динамічному середовищі, які 
можуть перервати безперервність діяльності підприємства зі створення 
цінностей на основі інновацій. Тоді з наведеного визначення можна зробити 
висновок, що будь-які дії, які не відповідають сутності кожної з наведених 
метрик, є причиною появи економічної небезпеки інноваційного проектно-
орієнтованого підприємства.  

Н.С. Рулікова , Т.В. Петренко, В.О. Петренко 

Особливості управління програмою державної реєстрації прав 
	  

Надзвичайна актуальність реалізації програми державної реєстрації 
прав, випливає, по-перше, з необхідності забезпечення державою майнових 
прав громадян на нерухоме майно, гарантованих Конституцією України, а 
по-друге, пов’язана з проведенням державними органами реформування 
системи державної реєстрації прав власності на нерухоме майно. 
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Задля забезпечення ефективності системи державної реєстрації прав 
власності доцільним є застосування до неї проектних підходів та методів 
управління. При цьому, треба відзначити, що проекти та програми в 
зазначеному напрямку мають свою особливість, якою є додержання прав і 
свобод громадян, а також соціальної справедливості та захищеності, як 
основних правових цінностей. 

Таким чином, проекти та програми у сфері державної реєстрації прав є 
правовими та соціально орієнтованими. Для усвідомлення проектних (чи 
програмних) етапів, наводимо концептуальну модель змісту проекту (чи 
програми) реєстрації прав власності громадян:  

- прийом та первісний огляд заяви про державну реєстрацію прав і 
документів, наданих до заяви; 

- встановлення відповідності заявлених прав документам, що їх 
посвідчують; 

- пошук офіційної інформації в державних реєстрах, яка стосується 
об’єкта нерухомого майна, зареєстрованих прав та їх обтяжень, суб’єктів цих 
прав; 

- прийняття рішення за результатами розгляду заяви (про державну 
реєстрацію прав та їх обтяжень чи відмову в ній або зупинення розгляду 
заяви); 

- оформлення свідоцтва про право власності у випадках, передбачених 
законом; 

- внесення записів про нерухоме майно до Державного реєстру прав; 
- проведення державної реєстрації права власності або іншого речового 

права на нерухоме майно; 
- оформлення документу, що підтверджує проведення державної 

реєстрації прав; 
- реєстрація задоволення заяви в базі даних Державного реєстру прав; 
- видача документів громадянину після проведення державної реєстрації 

або надання відмови в ній. 
Вищевикладене дозволяє вирішити не тільки соціокультурні і 

соціокласові основи права, закріпити зв'язок з державою, але й застосувати 
на практиці його духовні аспекти. 

Правові норми в процедурі проведення державної реєстрації прав 
набувають в проекті значення цінностей і стають об’єктом оцінки. Слід 
також відзначити, що в проекті (чи програмі) реєстрації прав, справедливість 
являється основною правовою цінністю, яка виявляється в ідентичному 
застосуванні правових норм  щодо кожного громадянина України. 

Наведені особливості соціально-правової програми реєстрації прав 
створюють підґрунтя для розробки стратегії державної політики у сфері 
захисту прав власності громадян, а також стратегії управління цією 
діяльністю. 
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Б.А. Рябоконь  

Порівняльний аналіз програмного забезпечення для планування, 
аналізу та контролю інвестиційних проектів. 

 
Прийняття своєчасних науково-обґрунтованих управлінських рішень 

пов’язано з можливістю врахування великої кількості різних критеріїв. 
Застосовування інформаційних технологій дає можливість підвищити 
ефективність процесу прийняття і реалізації рішень щодо моніторингу стану 
та прогнозу на майбутнє, що ґрунтуються на використанні різних методів і 
критеріїв оцінки. 

На сучасному ринку аналітичного програмного забезпечення існують як 
універсальні аналітичні програми, так і спеціальні, що дозволяють 
аналізувати і прогнозувати результати фінансової діяльності підприємства та 
мають функціональні можливості з планування, аналізу та контролю 
інвестиційного процесу. Найбільш популярними є спеціальні програмні 
комплекси Microsoft Project та Primavera Project Planner. 

Серед переваг Microsoft Project слід відзначити простоту освоєння 
методів складання планів щодо часу виконання завдань проектів і прозорість 
процедур відстеження ходу робіт. З основних особливостей, пов'язаних з 
плануванням і контролем за виконанням проекту, можна відзначити: 
ієрархічні коди структур для завдань і ресурсів; необхідні матеріали як вид 
ресурсів; індивідуальні календарі для завдань; графічні індикатори для 
наочного подання "проблемних" завдань; поля що обчислюються з 
допомогою формул; зазначення орієнтовного періоду виконання завдання з 
подальшим уточненням; поліпшені функції підтримки ієрархічної структури 
робіт; вирівнювання завантаження ресурсів; розрахунок критичного шляху в 
групі проектів; сіткова діаграми проекту, гнучкі та зручні засоби створення 
звітів, доступне планування роботи групи. 

Програмний продукт Primavera Project Planner призначений для 
координації великої кількості середніх і великих проектів в рамках 
обмежених ресурсів. Він дозволяє: об'єднувати фрагменти проектів; 
зберігати власні макети та звіти з публікацією на web; експортувати дані в 
програми; працювати паралельно, оновлюючи і аналізуючи інформацію, 
готуючи звіти із безлічі проектів одночасно; працювати з необмеженим 
набором основних проектів і підпроектів в рамках прав доступу, має кілька 
десятків стандартних шаблонів та розвинуту функцію глобальної заміни для 
внесення змін в дані проекту з використанням логічних, арифметичних і 
рядкових виразів. Порівняння програм Microsoft Project та Primavera Project 
Planner представлено в таблиці 1. 

На основі порівняльного аналізу систем управління проектами 
Primavera Project Planner та Microsoft Project виявлено ряд їх специфічних 
недоліків, а саме: тривалий час підготовки проектно-кошторисної 
документації, відсутність моделювання ОТМ та ТНС, відсутність засобів 
розрахунку кошторисів, оптимізація проектів лише за одним ресурсом, 
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відсутність зворотного зв’язку зі складами, виконавцями та 
постачальниками, високі апаратні та програмні вимоги. 

Варто зазначити, що пакети програм Primavera Project Planner та MS 
Project, як і інші комп’ютерні програми даного профілю, використовують у 
своїй основі динамічні імітаційні моделі грошових потоків. Ці системи є 
обмеженими, що не дозволяють користувачам імітувати надто складні і 
різноманітні сценарії реалізації проекту в різних галузях економіки України. 

Таблиця 1 – Порівняння програм для управління інвестиційними 
проектами. 
Параметр Русифікація Основне 

призначення 
Наявність 
версій різної 
складності 

Імпорт / 
експорт 

Мережева 
версія 

Інтеграція з 
Internet 

MS Project існує 

"Легкий" 
офісний 
інструмент, 
електронний 
офіс проекту 

немає 

MS Access, 
Excel, 
ODBC, 
FoxPro, 
CSV, 
Lotus, OLE 

MS 
Project 
Central 

для 
мережевої 
версії 
інтеграція 
з MS 
Exchange 

Primavera немає 

професійне 
управління 
середніми і 
великими 
проектами 

велика кіль- 
кість 
додаткових 
модулів 

ODBC, 
OLE, 
DDE 

Primavera 
Post 
Office 

MS Mail, 
публікація 
звітів на 
WEB- 
сервері 

Розробка ефективних рішень потребує аналізу розрахунків таких 
економічних показників та закономірностей, які перш за все визначають 
розвиток проекту, як з точки зору зовнішніх умов його реалізації, основних 
тенденцій подальшого розвитку загальноекономічної ситуації, так і з точки 
зору його внутрішнього змісту та його внутрішніх особливостей. Вхідна 
інформація до системи управління проектами надходить із внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємства (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 Інформаційне забезпечення розрахунку ефективності проекту 
Для ефективного прийняття рішень потрібне застосування таких 

програмних продуктів, що враховують специфіку конкретного об'єкту 
дослідження та дають можливість для кількісного аналізу впливу 
різноманітних чинників. Значні переваги мають ті програмні продукти, які 
дозволяють користувачеві змінювати алгоритм розрахунку показників, і 
створювати власні методики зі своїм набором розрахункових показників.  

Інформаційне	  
забезпечення	  

проекту	  

Зовнішнє	  середовище:	  
• Техніко-‐економічні	  

характеристики	  галузі	  
• Закони,	  постанови	  
• Типові	  проекти	  з	  

розрахунком	  NPV;	  
IRR;	  PI;	  MIRR	  

Внутрішнє	  середовище:	  
• планові	  показники	  

діяльності	  
підприємства;	  

• прогнозні	  показники	  
діяльності	  
підприємства	  
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М.В. Савельев  

Выбор модели жизненного цикла проекта в области информационных 
технологий. 

	  
Произошедшая 26 апреля 1986 года запроектная авария на 4 энергоблоке 
Чернобыльской АЭС бросила уникальный вызов человеческой цивилизации. 
Осознание мировым сообществом факта глобального влияния 
произошедшего события подтолкнуло развитые страны к оказанию помощи в 
ликвидации последствий аварии.  
На территории Украины, вероятно, нет подобного объекта, где вели 
практическую деятельность такое количество иностранных компаний и были 
реализованы проекты практически во всех сферах деятельности, масштабах, 
назначении и сложности.  
К большому сожалению, опыт проектов на Чернобыльской АЭС продолжает 
оставаться недостаточно изученным и систематизированным. Итогом такого 
пренебрежения становится ситуация, что уникальные знания и опыт 
остаются невостребованными. Вновь реализуемые проекты в смежных 
областях повторяют уже сделанные ошибки. 

В настоящем докладе будут рассмотрены рекомендации по выбору 
жизненного цикла проекта в области информационных технологиях, 
основываясь на практическом опыте реализации международных IT-
проектов на Чернобыльской АЭС. Под термином «жизненный цикл проекта» 
будет пониматься последовательность фаз проекта, задаваемая исходя из 
потребностей управления проектом. 
К основным видам IT-проектов относятся: 

• Проекты создания и внедрения автоматизированных систем. 
• Проекты разработки и развития программного обеспечения. 
• Инфраструктурные и организационные проекты. 
Примером инфраструктурных и организационных IT-проектов на 

Чернобыльской АЭС стали: создание радиорелейного канала связи ЧАЭС-
Славутич, развертывание инженерных и вычислительных сетей, создание и 
модернизация вычислительных центров, организационные изменения на 
ЧАЭС , включая вывод части персонала г.Славутич. 
Жизненный цикл инфраструктурных и организационных проектов в области 
информационных технологий, как правило, не отличается от стандартных 
моделей, применяемых в современном проектном управлении. Так для 
методологии PMI это будет Инициация (англ. Initiating); Планирование (англ. 
Planning); Выполнение (англ. Executing); Контроль и мониторинг (англ. 
Controlling and Monitoring); Завершение (англ. Closing). Это обусловлено в 
первую очередь тем, что в таких проектах, несмотря на свою уникальность и 
сложность, информационные технологии проявляют себя как готовый 
продукт.  

Проекты в области создания автоматизированных систем и 
программного обеспечения имеют существенное отличие – в них 
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присутствует фаза проектирования и создания «новой» информационной 
технологии. При этом степень такой «новизны», как правило, не поддается 
точной оценке на начальных этапах проекта, а в некоторых случаях 
непрерывно подвергается изменению в ходе всего проекта. 

При реализации таких проектов компании пользуются следующими, 
специфическими для IT-проектов моделями, которые условно можно 
разделить на 3 группы:  

• Каскадная (водопадная) модель ЖЦ и ее модификации – где каждая 
следующая фаза следует за предыдущей. 

• Итеративные модели ЖЦ, включая спиральную и прототипирования 
– где в проекте предусматривается выполнение нескольких фаз-
итераций, включающих цикл планирование-выполнение-оценка. 

• Комбинацию из вышеперечисленных методов. 
Данные модели могут быть, как жестко формализированы, например 

ГОСТ 34 и 19 серии, либо допускать отсутствие какого-либо формализма, 
например популярная среди иностранных подрядчиков модель 
прототипирования. 
Следует отметить, что по своему назначению, автоматизированные системы 
и разрабатываемое для них программное обеспечение принято делить на три  
класса: 

• Автоматизированные системы управления технологическим 
процессом (АСУ-ТП). 

• Автоматизированные системы управления предприятием (АСУ-П). 
• Информационные системы (ИС). 
Системы АСУ-ТП применяются для управления различного вида 

оборудованием и технологическими процессами. К таким системам так же 
относят информационно-измерительные системы, системы контроля 
состояния объектов, различные SCADA системы. 
Проекты в области АСУ-ТП характеризуются следующими свойствами: 

• Точностью поставленной цели и, как следствие, стабильность 
требований в ходе реализации проекта. 

• Применением проверенных решений. 
• Требования к качеству (безопасность, надежность и т.п.) безусловно 
доминируют над затратами и сроками. 

Системы АСУ-П предназначены для управления задачами предприятия. 
К таким задачам относятся учет и управление ресурсами предприятия, 
персоналом, планированием, материалами и готовой продукцией, финансами 
и т.п. Примерами таких систем являются решения типа SAP R/3, 
автоматизация документооборота, различные ERP системы.  
Проекты в области АСУ-П характеризуются: 

• Реализацией стратегической линии управления, а значит и 
возможностью изменения требований в ходе реализации проекта. 

• Возможностью применения обще-индустриальных решений или их 
адаптации для атомной энергетики. 
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• Требования к затратам (экономической эффективностью) 
доминируют над сроками реализации проекта и качественными 
показателями (производительность, отказоустойчивость). 

Информационные системы – это в первую очередь системы поддержки 
принятия решения. Такие системы требуют оперативной обработки 
информации от совершенно разнородных источников данных в режиме 
реального времени. В требования к таким системам включают возможность 
быстрой детализации от обобщенных аналитических данных к конкретному 
источнику информации, будь то первичный бухгалтерский документ или 
показания датчика технологической системы. Синонимом информационных 
систем являются интегрированные автоматизированные системы. 
Проекты в области ИС характеризуются: 
• Изменчивостью целей создания АС в процессе ее разработки, 
поскольку они ориентированы на оперативное управление 
предприятием. А это гарантированно ведет к неоднократному 
изменению требований в ходе реализации проекта. 

• Созданием новых, уникальных решений. 
• Требования к срокам реализации проекта доминируют над затратами и 
качеством. 

Очевидно, что все три класса 
автоматизированных систем 
частично пересекаются друг с 
другом.  
При этом, исходя из их 
характеристик, становится 
очевидной связь между 
вышеназванными классами 
систем и вершинами 
классического треугольника 
«компромиссов». Понимание 
данной связи существенно 
помогает в принятии 
управленческих решений при 
реализации проектов. 

АСУ-‐ТП АСУ-‐П

ИС

 

Опыт реализации проектов на Чернобыльской АЭС показывает, что при 
выборе жизненного цикла для IT-проекта можно руководствоваться 
следующей матрицей: 
Модель\Класс АС АСУ-ТП АСУ-П Инф. системы 

Каскадная + -/+ - 

Прототипирование - +/- + 

Спиральная - -/+ +/- 

RAD - -/+ + 

RUP +/- +/- +/- 

MSF -/+ +/- +/- 
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В то же время, требованиями нормативной базы Украины и большинства 
стран СНГ, ГОСТ 34 и 19 серией определены как обязательные стандарты 
при создании автоматизированных систем. К сожалению, формальное 
прочтение ГОСТ 34 приводит к его интерпретации в качестве каскадной 
модели ЖЦ. Не вдаваясь в полемику отметим, что данный стандарт может 
быть адоптирован в большей или меньшей степени к любой модели ЖЦ. 
Работая над локальными проектами в рамках Лаборатории информационно-
измерительных систем ЧАЭС, а так же участвуя в реализации 
международных проектов с 1995г. в нашем коллективе была создана 
собственная методология создания АС на основе синтеза ГОСТ 34 и 
зарубежных моделей ЖЦ. 

Совместный ввод в 
эксплуатацию

Совместное проектирование

Пр
ог
ра
мм
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-т
ех
ни
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ен
ие

Ра
зр
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от
ка

 д
ок
ум
ен
та
ци
и

Время

Совместная 
разработка требований

Быстрый анализ и  
Эскизный Проект 

Техническое 
задание

Технический 
Проект

Рабочая 
документация

Испытания 
(включая 
опытную 

эксплуатацию)

Прототип 1
Прототип 2

Альфа-версия

Финальный 
продукт

Релиз-
кандидат

Создание и кодирование

Верификация и валидация

 
В основу модели положено два параллельных процесса – разработку 
проектно-технической документации и итеративную разработку 
программно-технических решений. Здесь, в отличие от ГОСТ 34.601-90, 
стадии «Формирование требований» и «Разработка концепции» заменяются 
на этап разработки «Эскизного проекта», который предшествует 
«Техническому заданию».  
Параллельно с разработкой документации происходит выпуск пяти версий 
продукта. А именно, двух прототипов, альфа версии, релиз-кандидата и 
финального решения. Причем каждая версия не только синхронизирована с 
выпуском документации, но и развертывается на площадке заказчика.  
Этим достигается снижение рисков, связанных с неверной интерпретацией 
требований заказчика – главной причиной неудачи большинства IT-
проектов. Кроме того, это позволяет управлять изменением требований в 
ходе проекта. 
Данная методика была успешно применена на проекте интеграции систем 
«Интегрированная Автоматизированная Система Контроля Объекта 
Укрытие» и «Интегрированная База Данных Объекта Укрытие». 
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А.О. Саінчук  

Державно-приватне партнерство. Аутсорсинг. 
 
Залишаючись ще новим явищем, державно-приватне партнерство (далі: 

ДПП) в Україні має всі шанси стати інституціональним інструментом 
оновлення суспільного виробництва на підставі об’єднання активів держави 
з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного сектора. 
Технічно відстала та зношена інфраструктура (автомобільні та залізничні 
дороги, морські та аеропорти, системи централізованого тепло-, 
водопостачання та водовідведення) потребує значних фінансових вкладень 
та застосування новітніх технологій, що держава в умовах фінансово-
економічної кризи самостійно не здатна забезпечити. Відповідно, основною 
мотивацією держави для реалізації проектів на умовах державно-приватного 
партнерства є обмеженість бюджетних ресурсів, а також відсутність 
достатнього досвіду держави для ефективного управління об’єктами 
громадської інфраструктури в ринкових умовах. Отже, рекомендуємо 
використовувати аутсорсинг. 

ДПП - співробітництво між державою Україна, Автономною 
Республікою Крим, територіальними громадами в особі відповідних 
державних органів та органів місцевого самоврядування (державними 
партнерами) та юридичними особами, крім державних та комунальних 
підприємств, або фізичними особами - підприємцями (приватними 
партнерами), що здійснюється на основі договору в порядку, встановленому 
цим Законом та іншими законодавчими актами. 

Форма здійснення ДПП з залученням аутсорсера можливе на основі 
аутсорсингового договору, у зв’язку з цим виникають наступні обов’язкові 
ознаки ДПП при використанні аутсорсингу: 

1. довготривалість відносин (від 5 до 50 років); 
2. передача приватному партнеру частини ризиків у процесі 

здійснення державно-приватного партнерства; 
3. внесення приватним партнером інвестицій в об'єкти партнерства 

із джерел, не заборонених законодавством. 
Істотні умови аутсорсингового договору: об’єкт ДПП, строки ДПП, 

мінімальний розмір інвестицій у здійснення ДПП, розподіл ризиків між 
державним партнером та аутсорсером, перелік, обсяги і строки виконання 
робіт з підготовки проектних документів та здійснення ДПП, орієнтований 
обсяг виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг; форми і 
змісти звітів, необхідної інформації та строку їх подання аутсорсером.  

В порівнянні з приватним сектором економіки при залученні ДПП 
застосовується в наступних сферах: пошук, розвідка родовищ корисних 
копалин та їх видобування, крім таких, що здійснюються на умовах угод про 
розподіл продукції; виробництво, транспортування і постачання тепла та 
розподіл і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація 
автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 
шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх 
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інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення води; 
охорона здоров'я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; 
забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; 
оброблення відходів; виробництво, розподілення та постачання електричної 
енергії; управління нерухомістю; в інших сферах діяльності, крім видів 
господарської діяльності, які відповідно до закону дозволяється здійснювати 
виключно державним підприємствам, установам та організаціям. 

При використанні аутсорсингу в рамках ДПП можуть бути передані 
наступні функції:  проектування; фінансування; будівництво; відновлення 
(реконструкція, модернізація); експлуатація; пошук; обслуговування та інші. 

Продукт проекту при ДПП при використанні аутсорсингу – буде 
власністю держави. Фінансування проекту в рамках ДПП при використанні 
аутсорсингу: фінансових ресурсів аутсорсеру; фінансових ресурсів, 
запозичених в установленому порядку; коштів державного та місцевих 
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

В проектах при використанні аутсорсингу необхідно провести аналіз 
ефективності здійснення ДПП. Необхідно провести порівняльний аналіз 
показників ефективності при використанні аутсорсингу та інсорсингу. При 
приватно-приватному партнерстві – не має  конкурсу для аутсорсеру, а от 
при ДПП є  конкурс.   

В.М.Самолюк  
 

Основні процеси управління вартістю проекту 
 

Керівник проекту в першу чергу стурбований управлінням прямими 
витратами проекту, але сучасна тенденція в управлінні проектами веде до 
того, що його роль в управлінні вартістю проекту буде зростати за рахунок 
все більшого включення нетрадиційних областей управління вартістю.  

Управління вартістю проекту включає процеси, необхідні для 
забезпечення того, щоб проект не вийшов з рамок прийнятого бюджету. 

Управління вартістю проекту включає такі процеси: 
Планування ресурсів - визначення того, які ресурси (людські 

ресурси, обладнання, матеріали) і в якій кількості мають бути задіяні для 
виконання робіт проекту 

Оцінка вартості - розробка приблизної (оцінки) вартості ресурсів, 
необхідних для виконання робіт проекту. 

Визначення бюджету - складання кошторису по кожній роботі 
проекту. 

Контроль вартості - контроль за змінами в бюджеті проекту. 
Управління вартістю проекту зосереджено в основному на вартості 

ресурсів, необхідних для здійснення робіт у проекті. Проте, має бути 
розглянутий також вплив проектних рішень на вартість використання 
продукту проекту.  

У багатьох прикладних сферах потенційне фінансування продукту 
проекту прогнозується і аналізується поза проектом. У деяких прикладних 
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сферах управління вартістю в проекті передбачає також і цю роботу. Коли 
такі прогнози й аналіз включаються до проекту, управління вартістю 
проекту матиме додаткові процеси і численні технології загального 
управління: повернення інвестицій, дисконтований грошовий потік, аналіз 
періоду відшкодування та ін. 

Управління вартістю проекту має охоплювати інформаційні потреби 
зацікавлених осіб проекту, які можуть контролювати вартості проекту в 
різний спосіб і в різний час.  

Якщо вартості проекту використовують як компонент системи 
винагороди й визнання заслуг, то мають бути оцінені контрольовані та 
неконтрольовані вартості, і бюджет по них слід формувати окремо, тоді 
буде гарантія, що нагорода відображає поточне виконання проекту. 

Планування ресурсів включає визначення того, які ресурси (людські 
ресурси, обладнання, матеріали) і в якій кількості мають бути задіяні для 
виконання робіт проекту. Планування ресурсів має бути тісно 
скоординоване з оцінкою вартості. 

Якщо проект виконується за контрактом, увага має бути приділена 
відмінності між оцінкою вартості та ціновою політикою. Оцінка вартості 
включає отримання оцінки ймовірних кількісних результатів - скільки 
коштуватиме для організації, що виконує проект, розробка конкретного 
продукту чи послуги. Цінова політика - це комерційне рішення, скільки 
коштів може витратити організація, що виконує проект, на виробництво 
продукту чи послуги; тут вона використовує як один з безлічі чинників і 
оцінку вартості. 

В. А. Сацик   

Консалтинг Четвёртого Уровня  «Система универсальных знаний 
«Результат» и его  апробация 

 
Современный Менеджмент проектов и программ (МПП) – мощная 

трансформационная технология менеджмента, которая доказала свою 
полезность для индивидуумов и организаций при успешной реализации 
комплексных и сложных программ и проектов во всем мире. И не 
удивительно, что современный рынок в  достаточной мере наполнен 
соответствующими предложениями. Владимир Михеев  (Москва, Россия), 
Дэвид Пеллс (Техас, США)  разработали и предоставили консалтинговые 
услуги   третьей волны.  

Но технологиям присущее постоянное усовершенствование. И мы 
предлагаем вашему вниманию семь  характеристик, краткое описание и  
апробацию нового консалтинга Четвёртого Уровня  «Система универсальных 
знаний «Результат».  

Первая. В основе разработки консалтинга Четвёртого уровня лежит 
технология создания «социума». 



	  

224	  
	  

Вторая. Представители старого организационного консалтинга в 
основном обучают бизнесменов (и другие социальные группы) наращивать 
свою эффективность посредством сложения своих материальных ресурсов. 
Новый консалтинг помогает увеличивать эффективность деятельности 
посредством умножения интеллектуальных ресурсов созданного «социума».    

Третья.  Представители Нового консалтинга помогают перевести 
фирму или государственное предприятие   со старой системы организации 
труда на новую систему отношений. Это значит: сделать  переход от 
наращивания прибыли, в основном посредством   роста количества  
объектов, к  увеличению прибыли, за счёт роста их эффективности. 

Четвертая.  Появление на рынке консалтинга консультантов 
«Четвёртого  Уровня», способных готовить идеологов, не исключает работу 
представителей старого консалтинга, а органично её дополняет и развивает. 

Пятая. Лицензированные представители нового консалтинга обучены 
создавать «социумы»  максимально эффективных не только внутренних 
отношений одной организационной структуры,  но соединять интересы   
между представителями различных направлений практической деятельности, 
научных школ, культур, религий и.т.д. 

Шестая. Приобщение разных людей к действующему «социуму» 
позволяет им (приобщённым), на себе, испытать чувство радости от общения 
с людьми, которые получили специальные консолидирующие знания и 
строго соблюдают правила эффективного социального общения.  

Седьмая. Технология создания «социума» (за предыдущими 
предположениями) работает  как интеллектуальный трансформатор, в 
котором на входе мы имеем людей старой формации (борцов), а на выходе 
людей новой формации (творцов). 
 Консалтинг Четвёртого уровня начал своё зарождение в 2009 году (г. 
Луцк, Виктор Петрович Юшин). За это время достаточно много  желающих  
прошли обучение, поставили  новую систему отношений по  «Системе 
универсальных знаний «Результат».  
   В предлагаемой статье мы приведём только два примера, которые 
отражают апробацию  консалтинга Четвёртого Уровня  «Система 
универсальных знаний «Результат». 
 Автор статьи -  В.А. Сацик кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент «Кафедры автоматизированного управления технологическими 
процессами» (Луцкий национальный технический университет):    

●за десятилетнюю педагогическую деятельность не удавалось 
приобрести то, что достиг  после  обучения по  «Системе универсальных 
знаний «Результат»; 

●повышение активности студентов во время проведения занятий; 
● более глубокое понимание и увеличение интереса у студентов к 

преподаваемому  материалу, через глубину смыслов слов применяемых в 
своих лекциях; 

●личная активация  работоспособности, уменьшение усталости и 
значительное увеличение концентрации внимания; 
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●приобретение способности структурировать и выделять 
первоочередное с  большого  количества информации.    
 Игорь Дмитриевич Марчук (г. Винница) – бизнесмен и общественный 
деятель, имеющий два высших образования:  

●после получения  пакета специальных средств и знаний 
интеллектуальной поддержки приобрёл  состояние  и  способность системно 
видеть проблемы и находить оптимальные пути их решения; 

●при значительном уменьшении направлений бизнеса, во время 
последнего экономического кризиса в Украине,  сокращении количества 
людей и времени работы руководителя -  уровень прибыли фирмы остался  
стабильным;  

●«освободившееся время и сохранение уровня прибыли это есть не что 
иное, как дополнительная прибыль в виде свободного времени»;  

● после постановки на фирме новой системы отношений по  «Системе 
универсальных знаний «Результат» она работает в режиме самоорганизации: 
каждый сотрудник знает свою часть деятельности, которая  чётко 
распределена по функциональным обязанностям в сферах «управление», 
«сбыт», «производство», «финансы», «административно-хозяйственная»; 
оплата труда определяется % от прибыли, окладов нет, время работы не 
регламентировано, сотрудники не обязаны каждый день приходить в офис и 
сидеть там с 9 до 18часов; 

● получает от своих подчинённых не перечень проблем, а перечень 
предложений оптимального решения проблем; причём с постоянным 
повышением рейтинга руководителя и его команды; 

● совместно с автором консалтинга Четвёртого Уровня   «Системы 
универсальных знаний «Результат» разработал и презентовал на разных 
уровнях «Идеальную модель развития Винницкой области», которая может 
быть «Моделью развития Украины». 

І.Б. Семко, Н.І. Борисова  

Особливості проектів використання нетрадиційних джерел енергії 
 
Енергетика є галуззю науки та економіки країни, яка створює необхідні 

умови для функціонування виробництва, життєзабезпечення населення. 
Інтенсивне нарощування використання традиційних паливних ресурсів 
змушує вдаватися до імпорту енергетичних ресурсів. Енергетична криза стає 
проблемою не одного покоління. Тому необхідно шукати нові альтернативні 
джерела енергії. Насамперед це нетрадиційні та поновлювальні джерела 
енергії: сонячна, вітрова, геотермальна, енергія морських припливів, біомаси, 
малі ГЕС та ін.. 

Сьогодні у світі спостерігається значний інтерес до проектів з 
видобутку та використання паливних елементів. Значна кількість наукових 
організацій і фірм працюють над різними проектами з практичного 
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застосування паливних елементів. Наприклад, серед нетрадиційних джерел 
енергії на майбутні декілька десятиліть найбільш перспективними є розробка 
та впровадження проектів використання термоелектричних генераторів, 
водню, паливних комірок.  

Розвиток альтернативних джерел енергії потребує вирішення комплексу 
задач, при розв`язанні яких необхідно застосовувати проектний підхід. 
Згідно методології управління проектами, кожен проект має наступні 
характеристики:  

− цільовий, тобто вся діяльність спрямована на досягнення певних 
результатів; 

− унікальний, тобто проект повинен породжувати унікальні результати 
інакше виробництво стає серійним; 

− будь-який проект має чітко визначений час початку та завершення; 
− послідовність виконання етапів проекту; 
− обмеженість по ресурсам. 
Проекти використання альтернативних джерел енергії (АДЕ) є 

цільовими та унікальними, оскільки результатом реалізації проектів є 
отримання енергії за допомогою нетрадиційних та нестандартних 
(унікальних) методів. В той же час проекти по використанню нетрадиційних 
джерел енергії мають чітко визначену дату початку та завершення, тобто є 
конкретно визначена тривалість виконання проектів. До того ж данні 
проекти, які і будь-які інші, мають сенс лише при дотриманні послідовності 
виконання всіх етапів проекту та досягнення очікуваного результату. Для 
проектів АДЕ типовим є обмеження за бюджетом, оскільки при плануванні 
проектів закладається гранична вартість всього проекту (окремих робіт по 
проекту); обмеження по ресурсах визначається обмеженим складом команди 
або графіком отримання технічних ресурсів.  

Особливості проектів використання нетрадиційних джерел енергії 
полягають в наступному: особливості технологічного процесу; природні 
особливості регіонів, де можливе використання нетрадиційних та 
поновлювальних джерел енергії; велика кількість організацій, що бере участь 
в розробці та реалізації проектів; підвищення рівня енергетичної 
незалежності; виконання вимог щодо енергетичної безпеки; зниження 
негативного впливу на довкілля; вирішення соціально-економічних питань 
розвитку держави. 

Особливості технологічного процесу отримання енергії полягають в 
неможливості запасати енергію в значних масштабах, в необхідності 
безперервного електропостачання, що є важливою умовою роботи 
національного господарства, в залежності якості продукції від виробника, 
постачальника, споживача та ін.. 

Природні особливості регіонів України дозволяють достатньо широко 
використовувати вітрогенератори, енергію Сонця (південні регіони країни); 
енергію морських хвиль, річок та ін., що призводить до зниження 
навантажень на державний енергобаланс та вирішує  важливі 
інфраструктурні проблеми.  
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Згідно з Концепціями енергетичної безпеки і енергетичної політики 
України, проекти з розробки та впровадження нетрадиційних та 
поновлювальних джерел енергії дозволяють знизити залежність національної 
економіки від негативного впливу проблем, які виникають у паливно-
енергетичному комплексі через дефіцит власних енергетичних ресурсів та 
необхідність їх зовнішнього постачання.  

Особливість проектів полягає і в дотриманні екологічної безпеки за 
рахунок зменшення негативного впливу на стан довкілля при створенні та 
експлуатації об'єктів альтернативної енергетики, а також при передачі, 
транспортуванні, постачанні, зберіганні та споживанні енергії, виробленої з 
джерел енергії, що досліджуються.  

Рівень енергозабезпеченості країни характеризується показником 
питомого споживання первинної енергії на одну людину (т у.п./люд.). 
Технологічний рівень розвитку країни опосередковано характеризується 
показником споживання електроенергії одну людину (кВт·год/люд.). 
Узагальнюючим показником рівня ефективності використання ПЕР є питомі 
витрати первинної енергії на одиницю ВВП. За оцінками дослідників, 
загальний економічно-доцільний потенціал відновлюваних та нетрадиційних 
джерел енергії в Україні становить, приблизно, 454,4 млрд кВт год, або 
59,2 млн т у.п. на рік. 

І, як висновок, енергетична галузь, зокрема нетрадиційні та 
поновлювальні джерела енергії, ставить ряд специфічних задач: створення 
правової бази для ефективного управління, удосконалення інвестиційної 
політики, удосконалення системи договорів та контрактів, методологічне, 
правове забезпечення ринку потужностей та енергії країни. Одним з 
концептуальних методів застосування для вирішення цих питань є 
використання проектного менеджменту. 

О.В. Сидорчук, П.М.Луб, В.А. Українець, О.А. Сятковський  

Методологічні підходи до управління технологічним ризиком проектів 
адаптивних технологічних систем рільництва 

 
Управління ризиком у проектах обробітку ґрунту та сівби (ОҐС) 

сільськогосподарських культур та, зокрема, своєчасністю їх виконання 
відіграє важливу роль у формуванні майбутнього врожаю культур, а відтак 
ефективності реалізації цих проектів. Для забезпечення цього на практиці 
необхідно застосовувати специфічні методи та моделі щодо оцінення 
ефективності адаптивних технологічних систем (АТС) і обґрунтування їх 
параметрів для відповідних сільськогосподарських підприємств (СГП). На 
жаль, чинні методи та моделі не дають змоги врахувати специфіку 
стохастичних умов функціонування АТС, а тому їх застосування може 
привести до хибних результатів під час реалізації відповідних проектів щодо 
розвитку СГП на практиці. 
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Мета дослідження – розкрити методологічні підходи до оцінення 
ефективності реакцій на технологічний ризик (ТС) проектів обробітку ґрунту 
та сівби культур що застосовують адаптивні технологічні системи 
рільництва.  

Технічне оснащення проектів ОҐС повинне забезпечити технологічну 
можливість виконання усіх робіт за різного впливу зовнішнього середовища: 
1) за посушливих та вологих років; 2) за різних термінів достигання 
попередника чи його заміни; 3) за різних видів бур’янів та ступеня 
забур’яненості полів; 4) у разі "зміщення" термінів робіт через технологічні 
та технічні причини; 5) за різних термінів потреби виконання кінцевої 
операції сівби; 6) у разі зміни темпів робіт; 7) у разі виникнення небезпеки 
вітрової та водної ерозії тощо. Отже, забезпечення умов якості та 
своєчасності робіт у відповідних проектах потребує застосування такого 
комплексу машин, у якому окрема частина сільськогосподарських машин 
буде використовуватись тільки за певних умов, а відтак "простоюватиме" у 
резерві. Це призведе до збільшення металомісткості технічного оснащення 
проектів ОҐС та відобразиться як на собівартості відповідних робіт, так і на 
собівартості врожаю загалом.  

З огляду на ці системні особливості проектів ОҐС обґрунтування їх 
реакцій на ТР необхідно здійснювати на підставі трьох критеріїв 
ефективності (Е):  
1) якості (Яп) робіт; 2) несвоєчасності (Zc) (обсягів технологічних втрат);  
3) технологічних витрат (Втн) на їх виконання (рис.).  

Між кількісними значеннями цих критеріїв існує певний 
взаємозв’язок і пошук таких дій та заходів, за яких їх поєднання призведе до 
мінімізації ризику R{Яп, Zc, Втн} значень цих критеріїв, власне, і дасть змогу 
оцінити реакції (Re[ТР]) на ТР:  

Ф(Re[ТР])орt = R{Яп, Zc, Втн}→extr.    
 (1) 

Системний аналіз взаємозв’язків між кількісними значеннями цих 
критеріїв дає підстави стверджувати, що управлінські дії щодо мінімізації 
ризику одних підвищують ризик зростання інших, і навпаки. Зокрема, для 
зменшення втрат врожаю озимих культур реалізацію програми ОҐС 
необхідно здійснювати з 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Системний взаємозв’язок критеріїв ефективності проектів ОҐС 

Втрати	  урожаю	  
(Втл)	  

Якість	  	  

робіт	  (Яп)	  

Несвоєчасність	  

робіт	  (Zc)	  

Витрати	  	  

на	  роботи	  (Втн)	  

- втрата вологи ґрунтом;  
- забур’яненість посівів;  
- невідповідність структурності 
ґрунту вимогам культур на момент 
їх сівби;  
-‐	  несвоєчасність	  робіт;	  	  

-‐	   розриви	   кореневої	   системи	  
рослин	  внаслідок	  осідання	  ґрунту	  в	  
осінньо-‐зимовий	  період;	  	  

-‐	   перевитрати	   коштів	   на	   виконання	  
робіт.	  

-‐	   обсяг	   несвоєчасно	  
оброблених	   та	   посіяних	  
площ.	  

-‐	   експлуатаційні	   витрати	   на	  
виконання	  робіт	  у	  проектах.	  
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огляду на якість та своєчасність змісту робіт (множини технологічних 
операцій). Досягнення цієї умови потребує використання АТС які дають 
змогу, як уже зазначалося, забезпечити виконання "адаптованого" змісту 
робіт відповідно до різних тенденцій зміни умов виконання проекту (за 
різного початкового стану агрофону поля, сезонних особливостей 
агрометеорологічних умов тощо). Системні зв'язки цих критеріїв у неявному 
вигляді наступні:  

{ } { } { }( )min min min

c
тл nR B R Я R Z← ↔    

 (2) 

 

Однак, дослідження ефективності тих чи інших реакцій на ТР 
необхідно здійснювати з огляду на те, що між зазначеними критеріями існує 
обернена залежність. Зокрема, мінімізація ризиків R{Яп} та R{Zc} зумовлює 
збільшення експлуатаційних витрат (Втн) у проектах ОҐС, а також 
капіталомісткість їх технічного оснащення: 

  R{Втл} = f(R{Яп}, R{Zc}) → min; R{Втн} → mах.  
 (3) 

І навпаки, використання такого комплексу машин у проектах ОҐС, 
який сформовано з огляду на "базовий" зміст робіт, що реалізовується за 
характерних тенденцій зміни проектного середовища, дає змогу зекономити 
на капіталовкладеннях у сільськогосподарські машини АТС та забезпечити 
порівняно нижчі експлуатаційні витрати R{Втн} → mіп. Однак, за таких 
управлінських дій у проектах ОҐС зростатиме ризик якості та своєчасності 
робіт – R{Втл} = f(R{Яп}, R{Zc}) → mах. 

Висновки. Відповідно до вищенаведеного, а також теорії управління 
ризиками проектів, для обґрунтування реакцій на ТР у проектах ОҐС 
необхідно здійснити кількісне оцінення R{Яп}, R{Zc} та R{Втн}, а також 
встановити їх взаємозв’язки. Це потребує застосування певної бази даних та 
знань, а також специфічних методів та моделей щодо відображення у 
статистичній імітаційній моделі віртуальних проектів ОҐС із АТС впливу 
умов проектного середовища на інтегровані функціональні показники їх 
реалізації.  

О.В. Сидорчук, М.А. Демедюк, М.М. Поліщук, З.О. Хопта, О.В.  

Зеленський Ідентифікація конфігурації проектів технологічних систем 
збирання сільськогосподарських культур 

	  
Процес ідентифікації конфігурації проектів технологічних систем (ТС) 

збирання сільськогосподарських культур складається із визначення об’єктів 
конфігурації, та встановленні їх фізичних і функціональних параметрів. 

{ }
max тнR B 	  
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Дотримуючись цієї методики, зауважимо, що кожне окреме поле з 
вирощеним урожаєм цієї чи іншої сільськогосподарської культури є об’єктом 
конфігурації, який відображається двома елементами - геометричними 
параметрами поля та характеристиками вирощеного на ньому врожаю. Таким 
чином, ідентифікуючи окремі поля з вирощеним урожаєм, маємо справу 
фактично з двома об’єктами конфігурації – полем (Вγ) та урожаєм (Пγk): 
 Пγk ↔ (Вγ, Пk), (1) 
де   γ, k – відповідно позначення γ-о поля та k-ї культури вирощеної на ньому. 

Кожен з цих об’єктів конфігурації має певні фізичні параметри. Поле 
(Вj) – площу (S γ), середню довжину гону ( )γL  та середній ухил ( )γі . 
Вирощений урожай (Пk) – урожайність (Uk) та соломистість (ε k). Окрім цих 
параметрів для управління конфігурації важливе значення має віддаль (Lγc) 
між γ-м полем і місцем зберігання (післязбиральної обробки) вирощеного 
врожаю. 

Аналізуючи об’єкти конфігурації, що належать до технічної частини 
ТС, у першу чергу виокремлюють комбайни, трактори, причіпні, 
напівпричіпні та навісні машини, причепи, автомобілі тощо, які можуть бути 
використаними у проектах збирання. 

Технічна (Тн) частина ТС збирання урожаю сільськогосподарських 
культур складається із множини технічних засобів {Тнr}, які для різних 
сільськогосподарських культур здебільшого є різними. Іншими словами, 
властивості урожаю визначають множину технічних засобів, що 
використовуються для його збирання. Цей причинно-наслідковий зв’язок є 
непростим. Він проявляється на основі наукового дослідження зв’язку між 
предметом праці (Пk), технологією (Тлk) збирання урожаю та множиною 
технічними засобами {Тнrk}, що забезпечують виконання проектів збирання: 
 (Пk) → Тлk → {Тнrk}. (2) 

У цьому разі технологія Тлk презентує звання про якісне перетворення 
предмета праці Пk, які на практиці виступають у вигляді множини операцій 
(робіт) { ρ k}, які слід виконати у заданій послідовності за відповідними 
часовими режимами: 
 Тлk → { ρ k} (3) 

Кожна окрема операція (робота) стосовно якісного перетворення 
предмета праці (вирощену на полі сільськогосподарського підприємства 
культури) виконується певними технічними засобами: 
 ρіk → {Тнri}, (4) 
де {Тнri} – множина технічних засобів, які забезпечують виконання і-ї роботи 
(операції) якісним над перетворенням вирощеного врожаю k-ї 
сільськогосподарської культури. 

Не вдаючись до поглибленого аналізу можливої складності операцій, 
(робіт) та кількості різномаркових машин для їх виконання, зауважимо, що 
множина операцій є скінченою, а тому і множина технічних засобів також є 
скінченою. Для ідентифікації кожної одиниці техніки цієї множини слід 
насамперед ідентифікувати операції, які слід виконати у проектах збирання 
сільськогосподарських культур. 
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Важливою складовою (об’єктом є конфігурації) проектів збирання 
сільськогосподарських культур є агрометеорологічні умови (А), які 
зумовлюють стан предмета праці, що перетворюється. Ідентифікація цих 
умов здійснюється нерозривно від стану Б(k) предмета праці (вирощеного 
врожаю) (k-ї культури): 
 А → Б(k).  

Аналізуючи цей зв'язок, бачимо, що він проявляється специфічно, у 
декілька етапів. Першим етапом цього зв’язку є вплив агрометеорологічних 
умов на час достигання вирощеного на тому чи іншому полі урожаю k-ї 
сільськогосподарської культури. Достигання у цьому разі характеризує такий 
стан сільськогосподарської культури, що уможливлює отримання урожаю за 
виконання збирання. Збирання сільськогосподарської культури можливе 
лише за наявності двох умов – достигла культура та сприятливі для збирання 
агрометеорологічні умови. 

Невід’ємною складовою (об’єктами конфігурації) збиральних проектів 
є оператори (їх виконавці). Кількість виконавців проектів і програм збирання 
у першу чергу визначається числом енергетичних машин, що в них беруть 
участь. Тобто кількість виконавців (Nс) визначається технічною складовою 
програм збирання сільськогосподарських культур: 
 Nc ← { е

нТ }.  
Враховуючи, що множина технічних засобів, що входять до складу ТС 

збирання, є наслідком зв’язку (2), можемо стверджувати, що соціальна 
складова програм збирання не може бути об’єктивно ідентифікованою без 
ідентифікації усіх інших складових причинно-наслідкового зв’язку (2). 

Функціонування ТС збирання сільськогосподарських культур не 
можливе без забезпечення енергетичних засобів (комбайнів, тракторів, 
автомобілів) паливо-мастильними матеріалами. Тобто ці матеріали також 
слід визначити об’єктами конфігурації. Їх властивості та обсяги 
визначаються множинною { е

нТ } енергетичних технічних засобів: 
 { }eR  ← { }енТ ,  
де { }eR - множина ресурсно-енергетичних складових ТС збирання. 

Означені зв’язки лежать в основі ідентифікації конфігурації проектів 
ТС збирання урожаю сільськогосподарських культур. 

О.В. Сидорчук, М.О. Кухарук, О.В. Макарчук, В.І. Скібчик  

Метод визначення архітектури підпрограм технологічного 
обслуговування виробничих підпрограм збирання ранніх зернових 

культур 
	  

Розроблений метод визначення часу запуску і параметрів технічного 
оснащення підпрограм р

ТOП  технологічного обслуговування виробничих 
підпрограм збирання ранніх зернових культур передбачає виконання двох 
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етапів. На першому етапі визначається час п
ТОτ  запуску проектів підпрограм 

р
ТOП  на основі статистичного імітаційного моделювання за умови відсутності 

впливу непогожих інтервалів часу на їх реалізацію. Також дослідження цих 
підпрограм дає змогу у процесі тактичного планування визначити час  в

kγτ , за 
якого наявні у сільськогосподарського підприємства (СГП) збирально-
транспортні ланки не справляються із збиранням і виникають 
понаддопустимі простої полів із достиглим урожаєм. Цей час в

kγτ  є основною 
підставою для планування часу запуску п

ТОτ  підпрограм р
ТOП  технологічного 

обслуговування збирання ранніх зернових культур. 
Час п

ТОτ  у підпрограмі р
ТOП  вибирається не з моменту ( )вkγτ  появи 

біологічних втрат урожаю на γ -у полі з k -ю культурою, а з моменту ( )ckγτ  
достигання урожаю на цьому полі (появи повної стиглості): 

( )п c
ТО k kγ γτ τ ψ= ,     

 (1) 
де ( )c

k kγ γτ ψ  – час появи повної стиглості урожаю k -ї культури на γ -у полі, 

відносно якого виникли біологічні ( )kγψ  втрати врожаю. 

Важливою складовою управління архітектурою підпрограм р
ТOП  є 

визначення параметрів ТОZ  відповідного збирально-транспортного 
комплексу, що передбачається другим етапом цього методу. 

Знаючи час запуску n
TOτ  окремих проектів підпрограми р

ТOП , а також 
параметри TOZ  відповідного комплексу, виконуються комп’ютерні 
експерименти зі статистичною імітаційною моделлю підпрограмами 
збирання в

ЗРП  за ідеалізованих агрометеорологічних умов (відсутності 
непогожих проміжків часу у період жнив) та визначається залежність втрат 
ψ  вирощеного врожаю від параметрів TOZ : 

( )TOf Zψ = .     
 (2) 

На основі аналізу цієї залежності обґрунтовують параметри TOZ . 
Для реалізації методу визначення оптимальної тривалості життєвого 

циклу р
ТОП , окрім часу п

ТОτ  та параметрів TOZ , слід визначати час з
ТОτ  

закінчення цієї підпрограми. Визначення часу з
ТОτ  здійснюється за 

попередньо встановленими значеннями п
ТОτ  та TOZ . У цьому разі розглядають 

частину виробничої підпрограми ( )вЗРП  збирання ранніх зернових культур, 
яка одночасно (паралельно) виконується збирально-транспортним 
комплексами (ланками) СГП ( )( )ЗР ТОП t  та формуваннями з технологічного 

обслуговування (ФТО) ( )( )р
ТО ТОП t : 
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( ) ( )( ) ( )( ),р р
З ТО ЗР ТО ТО ТОП t П t П t⎡ ⎤↔ ⎣ ⎦ .   

 (3) 
Тривалість ( )ТОt  одночасного виконання підпрограми ( )ЗР ТОП t  та 

підпрограми ( )р
ТО ТОП t  визначається на основі даних про початок п

ТОτ   запуску 
та  завершення з

ТОτ  підпрограми р
ТОП : 

з п
ТО ТО ТОt τ τ= − .     

 (4) 
Після цього з’ясовуються ризики ФТО ( )ФТОR   та СГП ( )СГПR , що 

виникають під час їх взаємодії упродовж запланованого часу ТОt . Ризик ФТОR  
полягає у тому, що ФТО через форсмажорні обставини незможе упродовж 
календарного часу ТОt  зібрати заплановану СГП площу та відповідно 
отримати запланований прибуток. У СГП виникає ризик СГПR , який полягає у 
тому, що частина запланованих для технологічного обслуговування площ 
полів { }ТО

kSγ  не буде вчасно зібраною і воно втратить частину вирощеного 
врожаю. Для узгодження зазначених ризиків здійснюється оптимізація 
планової календарної тривалості ( )к

ТОt , функціонал якої має вигляд: 

( ) min
optк

ТО ТО уt З ψ⎡ ⎤Φ = + →⎢ ⎥⎣ ⎦
, за умови ТОZ const= ,   

 (5) 
де ТОЗ  – затрати СГП на виконання проектів з технологічного 
обслуговування, грн.; уψ  – вартісна оцінка втрат вирощеного врожаю через 
несвоєчасність його збирання, грн. 

Затрати СГП на виконання проектів з технологічного обслуговування 
визначають прибуток ФТО. Зазвичай затрати ТОЗ  виражаються формулою 

( ) ( )
ПР

ТО ПР
ТО k з r ПР

k t

З S С t Сγ
γ

= ⋅ + ⋅∑ ∑ ,    

 (6) 
де зС  – вартість збирання одного гектара, грн./га; ПР

rt  – тривалість простоїв r
-ї обслуговуючої збирально-транспортної ланки через відсутність готових до 
збирання полів, год; ПРС  – вартість однієї робочої години простою r -ї 
обслуговуючої збирально-транспортної ланки, грн./год. 

Для розв’язання задач визначення часу запуску, параметрів технічного 
оснащення та оптимальної  тривалості життєвого циклу підпрограм р

ТОП  
підпрограм в

ЗРП  розроблено її статистичну імітаційну модель. Ця модель 
функціонує на основі відповідного алгоритму, блок-схема якого складається 
з тридцяти двох основних блоків і враховує визначеність характеристик 
предметної складової проектного середовища за тактичного її планування, 
ймовірнісний характер впливу агрометеорологічної складової цього 
середовища на хід виконання підпрограм в

ЗРП  та дає змогу прогнозувати 
показники їх ефективності і на цій основі обґрунтовувати час запуску 
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підпрограм р
ТОП , параметри їх технічного оснащення та їх оптимальну 

тривалість життєвого циклу. 

О.В. Сидорчук, М.А. Демидюк, О.М. Сіваковська, С.Г. Жуль  

Об’єктово-чинниковий аналіз завдань управління програмами 
рільництва 

	  
Сьогодні в Україні розвиваються інформаційні системи (ІС) управління 

рільництвом, якими вирішується низка управлінських завдань, що 
здебільшого стосуються агрономічних питань вирощування 
сільськогосподарських культур. Водночас, завдання, які вирішуються 
розробленими ІС, недостатньо класифіковані як стосовно управлінських 
процесів, так і сфер управління. Іншими словами, управлінські завдання 
системно неузагальнені, а тому не дають змоги повною мірою 
використовувати ці ІС для ефективного управління функціонуванням та 
розвитком сільськогосподарських підприємств (СГП). Розглянемо множину 
управлінських завдань з двох точок зору системного підходу та управління 
проектами. 

З позиції системного підходу маємо розкрити взаємозв’язки між 
характеристиками вхідних впливів ({Х}), параметрами виробничої системи 
перетворення предметів праці ({Z}) та показниками виходу 
сільськогосподарської продукції ({У}). До характеристик вхідних впливів 
належать агрометеорологічні умови (А), що визначають стан ґрунтового та 
ґрунтово-рослинного середовищ окремих полів, а також матеріально-
технологічне (М) та ресурсно-енергетичне (Re) забезпечення виробництва 
сільськогосподарської продукції. Параметри виробничої системи 
репрезентуються у першу чергу полями (В), на яких вирощуються 
сільськогосподарські культури, цими культурами (П), а також технікою (Тн), 
яка входить до складу машинно-тракторного парку. Показники виходу 
сільськогосподарської продукції це, перш за все, обсяги зібраного врожаю 
сільськогосподарських культур та його собівартість (Е). Зазначимо, що до 
параметрів виробничої системи перетворення предметів праці слід віднести 
виконавців механізованих робіт – трактористів, комбайнерів, шоферів тощо 
(С). Таке відображення системи виробництва сільськогосподарської 
продукції тим чи іншим СГП дає змогу означити множину управлінських 
завдань, які мають вирішуватися управлінсько-інформаційною системою. Ці 
завдання можна розділити на завдання синтезу та аналізу. Запишемо їх у 
неявному вигляді за системного відображення виробництва. Зокрема, 
завдання синтезу записується виразом: 

 {У} = f({Х}, {Z}, T), (1) 
де Т – час, упродовж якого розглядається функціонування тієї чи іншої 
виробничої системи рільництва. 

Системні управлінські завдання аналізу записуються двома основними 
виразами: 



	  

235	  
	  

 {Х} = f’({Z}, T) за {У} →const;  
 {Z} = f’’({Х}, T) за {У} →const. 
Аналізуючи управлінські завдання з точки зору об’єктового підходу, 

бачимо, що їх може бути досить багато. Завдання узгодження характеристик 
виробничої програми вирощування сільськогосподарських культур (П, В) з 
параметрами машинно-тракторного парку (Тн) здебільшого вирішується за 
стратегічного планування: 

 В ↔ П;  (В, П) ↔ (Тн, С), 
де С – кількість виконавців (соціальна складова системи). 

Важливими управлінськими завданнями є завдання узгодження потреби 
того чи іншого СГП у матеріально-технологічних ресурсах з плановими 
характеристиками виробничої програми вирощування сільськогосподарських 
культур: 

 (П, В) ↔ М.  
Також не можна обминути увагою завдання узгодження характеристик 

цієї програми з ресурсно-енергетичним забезпеченням. Очевидно, його слід 
нерозривно розглядати (вирішувати) із завданням узгодження згаданих 
характеристик з параметрами технічного оснащення механізованих 
сільськогосподарських процесів: 

 Re ↔ (П, В) ↔ (Тн, С).  
Означені управлінські завдання завжди вирішуються у нерозривній 

єдності з плановими показниками (Е) виробництва сільськогосподарської 
продукції. Завдання визначення планових показників виробництва 
сільськогосподарської продукції: 

 Е = f(А, П, В, Тл, Тн, С, О, М, Re, Яс),  
де Тл, О – відповідно технологічний та організаційно-масштабні чинники 
показників виробництва рільничої продукції у заданому 
сільськогосподарському підприємстві; Яс – якісно-стандартний чинник 
виробництва. 

Технологічний чинник показників виробництва сільськогосподарської 
продукції відображає технології, що використовуються для цього. 
Організаційно-масштабний чинник характеризує масштаби 
сільськогосподарського підприємства (обсяг ріллі тощо). Якісно-стандартний 
чинник відображає вплив на якість сільськогосподарської продукції чинних 
стандартів до її якості. 

Процес управління виробництвом рільничої продукції є циклічним. Це 
зумовлене сезонністю виробництва. До основних його циклів слід віднести: 
1) підготовка ґрунту та сівба озимих культур; 2) догляд за посівами озимих 
культур у весняний період; 3) підготовка ґрунту та сівба ярих культур; 4) 
догляд за посівами у весняно-літній період; 5) збирання ранніх зернових 
культур; 6)збирання пізніх зернових культур.  

Циклічність виконання окремих робіт у рільництві є основою для 
застосування проектного управління ним. Вирощування та збирання 
сільськогосподарських культур на окремих полях можна розглядати як 
множину проектів, що реалізуються у відповідних програмах. Водночас, 
аналізуючи окремі цикли, бачимо, що СГП виконують упродовж певного 
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(обмеженого) часу множину проектів, які також слід віднести до програм. 
Таким чином, у рільництві реалізуються множини послідовних і паралельних 
проектів та програм, управління якими є особливим, оскільки вони 
регламентовані у часі. Несвоєчасне їх виконання здебільшого зумовлює 
зниження урожайності (цінності) та недобір урожаю вирощуваних 
сільськогосподарських культур. 

О.В. Сидорчук, А.М. Тригуба  

Застосування системно-ціннісного підходу до управління конфігурацією 
інтегрованих програм аграрного виробництва 

 
Сьогодні аграрне виробництво перебуває у занепаді. Це зумовлює 

зменшення виробництва якісних продуктів харчування та відповідно 
насичення ринку продуктами із добавками різного походження, які 
негативно впливають на здоров’я людини. Водночас, значна частина 
населення України є неплатоспроможною і не може придбати такої кількості 
якісних продуктів харчування, яка необхідна для задоволення їх 
фізіологічних потреб.  Все це характеризує зниження продовольчої безпеки 
держави.  

Для вирішення зазначеної проблеми у аграрному секторі впродовж 
останніх років реалізується низка програм його розвитку як державного, так і 
регіонального рівня. Однак, як свідчить практика, більшість із них 
залишаються не виконаними через дисбаланс цінностей зацікавлених осіб. 
Для припинення деградації аграрного виробництва та забезпечення його 
сталого розвитку в ринкових умовах слід реалізовувати низку інтегрованих 
програм аграрного виробництва  (ІПАВ). Особливістю таких програм є те, 
що вони складаються із технологічно пов’язаних підпрограм (програм). 

Невід’ємною складовою управління конфігурацією ІПАВ є її 
ідентифікація, яка передбачає встановлення об’єктів конфігурації та 
структури продукту. До структури ІПАВ входять декілька технологічно 
пов’язаних програм (підпрограм), які вміщують окремі проекти, що мають 
свої продукти. Кожен із продуктів π -о проекту, що входить до складу і-ї 
програми вміщує r-і об’єкти конфігурації ( )irOπ , які мають свої фізичні 
параметри та функціональні характеристики. Враховуючи те, що продукт 
ІПАВ є багатокомпонентним, так як складається із продуктів окремих 
програм (підпрограм) і формується у декілька етапів, то його структура 
( )ІПРМS  залежить від наявності та характеристик об’єктів конфігурації ( )irOπ  

та взаємозв’язків між ними ( )irЗπ : 

{ }{ }( ) { }{ }( ) { }{ }( )( )i
r

i
r

2
r

2
r

1
r

1
rІПРМ З,O...З,OЗ,OS ππππππ ↔↔↔↔ . 

 (1) 
Обґрунтовується структура продукту ІПАВ ( )ІПРМS  на підставі 

імітаційного моделювання програм (підпрограм) за відповідних системних 
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функціональних характеристик об’єктів конфігурації. Окрім того, до 
компетенції управління конфігурацією ІПАВ належить визначення 
ефективної конфігурації продукту ІПАВ. Враховуючи те, що продукт ІПАВ є 
багатокомпонентним і він має цінність для зацікавлених сторін, 
пропонується використати системно-ціннісний підхід до визначення 
ефективної його конфігурації. Цей підхід передбачає розгляд продуктів 
окремих програм (підпрограм) як взаємопов’язаних підсистем, які входить до 
складної цілісної системи-продукту ІПАВ. Кожна із підсистем має свої вхідні 
впливи, внутрішні параметри та вихідні характеристики. Вхідні впливи 
підпрограми відображають існуючий стан у аграрному виробництві. 
Внутрішні параметри цієї підпрограми відображаються множиною 
перетворень, які здійснюються для переведення аграрного виробництва у 
бажаний стан. Ці перетворення відбуваються впродовж часу життєвого 
циклу підпрограм ІПАВ. Вони фіксуються на окремих етапах її життєвих 
циклів як конфігураційні бази, що відображають стан продукту у певний 
момент часу. 

Оцінення конфігурації будь-якої програми зазвичай здійснюється як на 
концептуальному, так і на етапах виконання та після завершення й 
використання продукту. Проблема оцінення конфігурації ІПАВ є досить 
складною. Її вирішення залежить від масштабу та виду ІПАВ і вимагає 
розроблення специфічних методів та моделей. Критерієм оцінення 
конфігурації ІПАВ є цінність від її реалізації, яка залежить від: 

{ }( )ІПАВІПРМІПАВ t,,S,ПfЦ ρ= ,                
(2) 

де {П} – множина характеристик проектного середовища; ІПРМS  – структура 
продукту ІПАВ; ρ  – сценарій перетворень аграрного виробництва із стану 
«існуючого» у «бажаний» стан; ІПАВt  – прогнозований (заданий) момент часу 
функціонування продукту (системи-продукту). 

Цінність від реалізації ІПАВ має базові, додаткові,  синергетичні  та  
емерджентні складові. Базові цінності отримують споживачі продуктів 
окремих проектів (програм), а всі інші зацікавлені сторони отримують 
додаткові цінності. Синергетичні цінності отримують зацікавлені сторони 
ІПАВ завдяки вдалому поєднанню окремих підпрограм (програм), що дає 
можливість підвищити базові та додаткові цінності. Тобто, вдале поєднання 
окремих підпрограм (програм) ІПАВ дає можливість отримати синергію 
(додатковий ефект). Емерджентні цінності отримують усі зацікавлені 
сторони за принципом емерджентності (появи особливих вигод, які неможна 
отримати без системної реалізації програм, що входять до складу ІПАВ). 

З огляду на складність та мінливий характер поведінки багатьох 
складових проектного середовища ІПАВ, слід здійснювати узгодження 
конфігурацій окремих її програм (підпрограм) між собою, що дає можливість 
здійснювати балансування цінностей та отримання синергетичної і 
емерджентної їх складових. Для цього використовується імітаційне 
моделювання їх продуктів. 
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Отже, використання системно-ціннісного підходу дає можливість 
обґрунтувати таку конфігурацію ІПАВ, за якої можна домогтися 
балансування цінності для зацікавлених сторін цієї програми та отримати 
синергетичну і емерджентну її складові.    

Т.В. Сильчук   

Програмне забезпечення для управління міжнародними проектами у 
державному секторі 

 
На сьогодні відбувається інституційний розвиток України. З-поміж 

іншого, такому розвиткові сприяють міжнародні проекти технічної 
допомоги. Для їх реалізації існує низка інструментів: Twinning, TAIEX, 
SIGMA, СІВ. Метою зазначених проектів є, перш за все, технічна допомога 
для інституційного розвитку за стандартами ЄС. Але, на жаль, для таких 
проектів немає єдиних підходів використання стандартів управління 
проектами та не використовується програмне забезпечення. 

За допомогою вивчення та осмислення як теоретичних, так і практичних 
матеріалів, у нашому дослідженні розроблено проблематику використання 
програмного забезпечення для управління проектами у державному секторі.  

Питання використання програмного забезпечення у державному секторі 
є актуальним. Зокрема, при управлінні окремими проектами у державному 
секторі в Росії, Україні використовується таке програмне забезпечення, як 
MS Project, Oracle Primavera; Turbo Project, Spider Project, Clarizen та інші. 
Все більшого розповсюдження набуває практика використання так званих 
“гібридів” - програмних продуктів, в яких поєднуються функції двох або 
більше програм на базі якоїсь однієї. 

Так, “компанія PMCS із ДК “Облачная практика” у партнерстві з ІВС 
зробила одразу ж кілька упроваджень MS Project + SharePoint в органах 
державної влади Російської Федерації на кількасот робочих місць кожне. Для 
цього була використана технологія, створена партнерами Turbo FlowPoint, 
яка була раніше представлена на спеціальній сесії у штаб-квартирі Microsoft. 
Також замовником було інвестовано біля 9-ти мільйонів рублів у закупку 
технології Turbo Project і вона була впроваджена у модифікованому варіанті 
з урахуванням специфіки державних органів”.  

Microsoft Project має кілька продуктів та рішень: Microsoft Project 
Standard (версія для невеликих проектів для одного користувача), Microsoft 
Project Professional (корпоративна версія продукту), Microsoft Project Web 
Access, Microsoft Project Portfolio Server. Починаючи з 2013 року Microsoft 
починає поставляти Хмарну версію Microsoft Project Online.  

Поряд із Microsoft Project великого поширення здобув програмний 
продукт Primavera. Однією з найновіших модифікацій Primavera є Oracle 
Primavera EPPM P6R8.1.  

Так само, як і Microsoft Project, Oracle Primavera здійснює операції за 
допомогою Excel. Обидва продукти є лідерами на ринку програмного 
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забезпечення з управління проектами. У Primavera, на відміну від MS Project 
передбачаються шаблони для створення проектів. Обидва програмні 
продукти передбачають управління проектом у реальному часі, при чому MS 
Project дозволяє одночасне управління у програмному додатку Share Point. 
Суттєвим мінусом для бюджетних організацій є те, що в організації для 
запровадження таких програмних продуктів вже повинна функціонувати 
базова програмна система, а також те, що обидва продукти вимагають 
великих фінансових затрат на запровадження. 

Ще одне рішення у цій царині – Clarizen, відносно нова, так звана 
“хмарна”, програмна розробка. “Це онлайн-система управління проектами, 
що являє собою проектно-орієнтований робочий простір для ведення одного 
або декількох продуктів, доступна усім учасникам проекту через Інтернет”. 
Веб-сервіс Clarizen містить увесь необхідний для управління більшістю типів 
проектів функціонал. Це постановка задач  і настройка залежностей, 
діаграми Ганнта, повідомлення, планування бюджету, календарі і контроль 
часу, аналіз проектів за часом і за задачами, робота із ресурсами, система 
прав доступу, обговорення та примітки, розвинена система звітності з 
можливістю експорту, інтеграція в Outlook, MS Project та ін.  

Безсумнівними перевагами Clarizen є короткий строк запровадження – 
до 1 року – та низька вартість його запровадження. Цей програмний продукт 
не вимагає якогось уже працюючого базового продукту, є 
багатофункціональним та простим у використанні.  

У “хмарних” системах основний ресурс – люди, якими потрібно 
управляти. Напевно, за Clarizen майбутнє соціальних проектів та більшості 
гуманітарних проектів у державному секторі. Однак, зважаючи на он-лайн 
доступ до її програмного забезпечення, не можна бути стовідсотково 
впевненими у повному захисті конфіденційної інформації державних 
інститутів. 

Отже, основними вимогами до програмного забезпечення в органах 
державного управління можуть бути такі: простота у використанні, зручний 
інтерфейс, здійснюваність необхідних функцій, можливість інтерактивної 
співпраці принаймні кількох користувачів, невисока вартість. 

Т.В. Смелянець, І.В. Гончаренко  

Проектні заходи у запобіганні загрозам економічній безпеці держави 
	  

За наявності ряду позитивних аспектів, процес глобалізації 
супроводжується цілим рядом негативних особливостей. Впродовж останніх 
десятиліть Україна все більше і більше залучається до процесу глобалізації 
світової економіки, а, отже, стає все більш відкритою як для використання 
переваг, так і для тиску негативних тенденцій на розвиток економіки. Однією 
з ключових причин нестійкого стану української економіки є відсутність 
системи захисту економічних інтересів суспільства і держави на міжнародній 
арені.  
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Глобалізація стала новою епохою в економічній історії. Цілком 
закономірно, що на сучасному етапі економічного розвитку України 
важливого значення набуває дослідження і практичне розв’язання проблем, 
пов'язаних із забезпеченням економічної безпеки держави в умовах 
глобалізації. Аналіз реальних процесів і осмислення вітчизняного і 
зарубіжного досвіду вирішення проблеми забезпечення економічної безпеки 
дозволяють виділити три її найважливіших елементи: економічну 
незалежність; стабільність і стійкість національної економіки; здатність до 
саморозвитку і прогресу.   

Основою економічної безпеки стають: 
  диверсифікація економіки, в структурі якої провідна роль переходить 

до галузей «економіки знань» і високотехнологічних галузей промисловості.  
· підвищення ефективності і конкурентоспроможності економіки, без 
істотного нарощування виробничих ресурсів.  
· висока інноваційна активність компаній, пов'язана з освоєнням нових 
ринків, оновленням асортименту продукції, освоєнням нових технологій, 
створенням нових форм організації бізнесу.  
· активізація фундаментальних і прикладних досліджень і розробок при 
кардинальному  підвищенні їх результативності.  
· підвищення якості людського капіталу і ефективності його 
використання, що характеризується випереджаючим зростанням заробітної 
плати кваліфікованих працівників.  
· випереджаюче зростання галузей, що забезпечують розвиток 
людського потенціалу, перш за все, освіти і охорони здоров'я.  

Забезпечення економічної безпеки потребує реалізації системи 
проектних заходів у запобіганні економічним загрозам. Вона включає 
наступні елементи: об'єктивний і всесторонній моніторинг економіки і 
суспільства в цілях виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз 
економічній безпеці; вироблення порогових, гранично допустимих значень 
соціально-економічних показників, недотримання яких приводить до 
нестабільності і соціальних конфліктів; діяльність держави у виявленні і 
попередженні внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці економіки.  

Реалізація проектів у системі запобігання економічним загрозам, 
забезпечення економічного зростання сприятиме досягненню рівня 
економічного і соціального розвитку, відповідного статусу України, як 
провідної світової держави XXI століття, з привабливим способом життя, що 
займає передові позиції в глобальній економічній конкуренції і надійно 
забезпечує національну безпеку і реалізацію конституційних прав громадян.  
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В.М. Степований 

Вдосконалення методології управління проектами комплексного 
вирощування, зберігання та переробки ріпаку на біодизель 

 
Ціни на нафту, особливо в Європі, мають істотний вплив на розвиток 

світової економіки. Вартість нафти закладена у ціну кожного товару чи 
послуги, відповідно, якщо зростає ціна на нафту, то й зростає собівартість 
вирощування та переробки сільськогосподарської продукції. Щорічне 
збільшення темпів використання нафтопродуктів, стрімке зменшення їх 
природних запасів породжують глобальну проблему. Викопні джерела 
енергії складають 79% всіх енергоносіїв у світі (21% – газ, 24% – вугілля, 
34% – нафта). На поновлювані види енергії припадає лише 14% (11% – 
біомаса, 2% – енергія води, 1% – інші), а на ядерну енергію – 7% . 

Обмежені ресурси нафти й газу не зможуть покрити зростаючі потреби 
на них у світі. Більша частина невідновних викопних ресурсів, що 
зберігались в надрах Землі більше 500 млн. років, була використана менше 
ніж за 200 років. Тому розвинені країни усвідомлюють той факт, що вони 
потребують конкретних заходів, які спрямовані на економію споживання 
енергії і скорочення викидів CO2 . 

Проблема забезпечення енергетичної безпеки держави загострилася і 
для України. Враховуючи сучасний рівень технологічного розвитку й 
енергетичної залежності нашої країни на 60% від зовнішніх джерел, 
найголовнішим чинником системної конкурентоспроможності в Україні є 
ефективність використання, у першу чергу, власних, альтернативних 
паливно-енергетичних ресурсів. 

Одним з основних напрямків вирішення енергетичної проблеми є 
використання синтетичного палива – біодизеля, що отриманий шляхом 
переробки рослинних олій. Україна  із  своїми  ресурсами  та  
можливостями  в  аграрній  сфері  за  виробництвом  біодизеля  може  
претендувати  на  перше  місце  в  світі .  Важливим є той факт, що, 
перехід на біодизель не вимагає додаткового переобладнання двигунів 
внутрішнього згоряння, а також те, що підприємства для його виготовлення 
можуть бути розміщені поблизу від споживачів, оскільки не наносять 
довкіллю жодної шкоди. 

Внутрішнє споживання ріпаку і внутрішнє виробництво біопалива із 
ріпакової олії має значні перспективи в Україні. Тому впровадження 
інноваційних проектів виробництва біопалива з ріпакової олії істотно 
підвищить попит на ріпак і вирішить проблему його масового експорту. 

На підставі аналізу проектного середовища, в адміністративних районах 
Львівської області, нами зроблено висновок, що виробничо-технологічні і 
соціально-економічні умови є цілком сприятливим для впровадження 
інноваційних проектів комплексного вирощування і переробки ріпаку на 
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біодизель у агропромислових підприємствах. Регіон має ідеальні кліматичні 
умови для вирощування ярого та озимого ріпаку, а також характеризується 
високою концентрацією чорноземів. Великі обсяги вирощування ріпаку 
дозволяють отримувати значні знижки при закупівлях насіння і добрив, а 
також ефективно використовувати обладнання і потужності складів для його 
зберігання. 

Отже, розвиток наукових положень для ефективного управління 
проектами комплексного вирощування і переробки ріпаку в біодизель за 
умов поглибленого дефіциту нафти є актуальними науковими завданнями. 
Це завдання може бути вирішене на науковій основі та методами науки про 
управління проектами: управлінням змістом проекту, якістю виконуваних 
робіт, ризиками, виробництвом, інвестиціями, персоналом, організаційною 
структурою протягом усього життєвого циклу кожного проекту. Також 
важливим чинником є оптимальне оперативне управління роботами проекту 
та налагоджена система контролю.  

Проекти комплексності у вирощуванні, зберіганні та переробці с.-г. 
сировини мають суттєві переваги для сучасних агропромислових 
підприємств. В межах окремого сучасного агрохолдингу можливе створення 
виробничо-переробного комплексу для вирощування, зберігання та 
переробки ріпаку в біодизель. 

Для розвитку теоретичних положень і методики управління проектами 
комплексного вирощування, зберігання і переробки ріпаку необхідно 
вирішити ряд задач: 

Ø оцінити потенційні можливості матеріально-технічної і сировинної 
бази сучасних агропідприємств та агрохолдингів для розвитку інноваційних 
проектів комплексного вирощування, зберігання і переробки   ріпаку 
(КВЗПР) у біодизель;  

Ø проаналізувати властивості проектного середовища, виявити його 
керовані і некеровані чинники впливу на параметри інноваційних проектів 
КВЗПР в межах окремого підприємства; 

Ø запропонувати методи та розробити теоретичні моделі управління 
властивостями продукту інноваційних проектів КВЗПР на біопаливо; 

Ø провести моделювання процесів управління властивостями продукту 
інноваційного проекту КВЗПР залежно від проектного середовища; 

Ø проаналізувати отримані результати і обґрунтувати дієві методи та 
ефективні моделі управління властивостями продукту інноваційного проекту 
КВЗПР в умовах діючого проектного середовища; 

Ø розробити бізнес-проект комплексного вирощування і переробки 
ріпаку на біопаливо на прикладі агропідприємства чи агрохолдингу; 

Ø виконати техніко-економічне поцінування ефективності результатів 
досліджень. 
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А.М.Стовбчатий 

Обгрунтування актуальності формування та реалізації національного 
проекту "Комплексна система економічної безпеки України" 

 
Глобалізація як могутня хвиля накрила світове співтовариство. Її 

сутність полягає у злитті національних економік у єдину, загальносвітову 
систему на основі результатів технологічної революції, інформаційної 
відкритості світу, спрощенної моделі переміщення людей, капіталів, 
товарів та послуг, реалізації телекомунікаційних технологій, 
запроводження інтернаціональної освіти за стандартами країн-лідерів 
тощо. 

У практичному плані глобалізація означає, насамперед, зменшення 
бар’єрів між різними економіками. В результаті чого за останні 20 років 
започатковано декілька зон вільної торгівлі на різних континентах. 

Глобалізація - явище об’єктивне і обумовлене закономірностями 
розвитку ринку, а не геніальними рішеннями урядів заможніх країн. Щоб 
залучити бажаний капітал, сучасні технології кожна держава має мати 
збалансований бюджет, розвинуту інфраструктуру, інвестиційно 
привабливий клімат, стабільне законодавство, демонополізовану 
економіку та систему державного управління. 

Світова економіка не просто стає взаємозалежною, вона 
інтегрується в практично єдине ціле, при цьому безжалісно карає 
неефективність і заохочує міжнародних чемпіонів ефективності. Ось чому 
найбільшу вигоду мають країни, які пропонують своїм громадянам 
можливість отримати найвищий рівень освіти, високий рівень розвитку 
інфраструктури, займають конкурентоздатні позиції на світовому ринку 
інформатики, біотехнології, мікроелектроніки, компютерів, а також 
впроваджують постійні новації, і для яких модернізація є змістом 
національного економічного життя. 

Нажаль, держава Україна не відноситься до згаданих країн. 
Фатальним для України є те, що національна економіка досі не стала 
цілісною економічною системою із збалансованою структурою інтересів 
корпоративних груп, підприємців та держави, держави та населення, які 
набули антагоністичного характеру, не створює умов для проведення 
узгодженої та ефективної зовнішньої політики захисту національних 
інтересів. Ось чому наша держава є об’єктом деструктивного впливу 
більш потужних геоекономічних сил. 

Список названих внутрішніх чинників підриву економічної безпеки 
України слід доповнити монополією кланів в ключових галузях 
національної економіки та державного управління, що об’єктивно веде до 
загрозливого рівня корупції, неефективного використання державних 
фінансів, деградації національної освіти, збереження сировинного 
спрямування експорту, відсутності реального захисту прав власності та 
власника тощо. 
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Детальний аналіз загроз економічній безпеці України дає підстави 
стверджувати, що вкрай нагальною є необхідність формування та 
реалізації Національного проекту "Комплексна система економічної 
безпеки України" силами недержавного об’єднання інтелектуальних сил 
України за участю міжнародних експертів.  

Масауд Султан  

Применение проектных сетей в планировании лечебных проектов (на 
примере стоматологических проектов) 

 
В предыдущих наших работах был концептуально обоснован новый 

подход к построению проектной сети лечебных проектов по принципу 
деятельности по узлам, а также разработаны правила их сопряжения с 
базовыми блоками «работа» и «связь». Введение в традиционную сеть новых 
блоков («выбор», «данные по качеству», «данные по проекту») в 
графическое изображение проектной сети дает возможность отобразить 
лечебный проект, который обладает отличительными особенностями, 
связанными с наличием альтернативных вариантов лечения на определенных 
этапах проекта в виде проектной сети.  

Однако дальнейшее продвижение в направлении внедрения методологии 
управления проектами в лечебную практику требует апробации 
предложенного подхода. При этом, в качестве «экспериментальных» 
выбраны стоматологические проекты. 

Согласно предложенному подходу, проект начинается с работы «старт 
проекта». Обычно это работы по дополнительному диагностированию 
пациента, его обустройству при условии стационарного лечения. Первый 
этап лечения предусматривает два блока параллельных работ. Это не 
варианты лечения, а параллельное лечение. Возможные результаты первого 
этапа фиксируются в блоках «данные о качестве» и «данные о проекте». 

В зависимости от результатов первого этапа лечения и/или временных 
ограничений и/или финансовых возможностей на втором этапе лечения 
рассматриваются три альтернативных варианта. Все варианты начинаются 
требованиями о начальном состоянии здоровья пациента для возможности их 
применения, и заканчиваются информацией о качестве лечения и финансово-
временных показателях этапа лечения. Независимо от выбранного варианта 
все они стекаются в одной точке проектной сети. Внешне альтернативные 
варианты могут быть идентичными, но могут отличаться как содержанием 
работ, так и ресурсным обеспечением одной и той же работы. В конечном 
итоге все варианты третьего заключительного этапа лечения стекаются в 
одной точке проектной сети, и начинается работа по закрытию лечебного 
проекта. 

Использование описанного подхода к стоматологическому проекту 
позволило разработать проектную сеть стоматологического проекта. 
Согласно данной сети, планирование лечебного стоматологического проекта 
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базируется на результатах осмотра пациента. Полученная в ходе его 
реализации информация позволяет определить наиболее рациональный 
«путь» лечения кариеса, пульпита или периодонтита с учетом известных 
затрат на выполнение работ и необходимых ресурсов. Апробация 
разработанного похода к построению проектной сети на примере 
стоматологического лечебного проекта позволяет подтвердить его 
преимущества по сравнению с традиционным подходом. А именно: наличие 
в проектной сети трех групп показателей, касающихся качества продукта 
лечения, времени лечения и затрат на лечение, позволяет поставить задачу 
выбора рационального пути лечения при известных ограничениях на время, 
затраты и желаемое качество лечения. Использование при планировании 
лечения проектной сети позволяет накапливать лучшие практики лечения, 
создавать базы знаний лечения и компьютерный инструментарий 
планирования лечебных проектов.  

О.О. Супруненко 

 Програмні засоби пакетного управління програмними проектами 
	  

Сучасні технології створення програмного забезпечення передбачають 
жорсткі часові рамки виконання етапів програмного проекту та 
характеризуються множиною взаємопов‘язаних та змінюваних в часі потоків 
робіт, стабільність яких залежить від цілого ряду факторів. Такими 
факторами є складність формування вимог до програмного продукту, 
складність архітектури програмного продукту, причини частих змін вимог у 
програмних проектах, численні ризики та інші фактори. 

Потоки робіт у програмному проекті характеризуються множинністю 
контрольних параметрів та істотним паралелізмом [1, 2], тому не можуть 
бути описані засобами побудови блок-схем алгоритмів. Для їх опису 
можливо застосувати графові моделі, діаграми діяльності UML, OLAP-куби 
та інші засоби моделювання, що призначені для багатовимірного 
відображення та імітації роботи моделей з асинхронними паралельними 
процесами [2-4]. 

Одним з традиційних варіантів графового представлення бізнес-
процесів є мережевий графік, який дозволяє відображати потоки робіт, але не 
має засобів імітаційного моделювання проекту за різних внутрішніх і 
зовнішніх факторів. 

Як альтернативний засіб для відображення і динамічного моделювання 
бізнес-процесів пропонується застосувати апарат мереж Петрі [4]. Мережі 
Петрі дозволяють побудувати модель з представленням потоків робіт, а 
також ресурсів і основних факторів, які впливають на елементи потоків 
робіт, що виконуються паралельно у програмних проектах [5]. Елементарні 
етапи виконання програмного проекту у мережі Петрі можна представити у 
вигляді пакету, який містить функціональні елементи та управляючі 
конструкції, що визначають можливість початку робіт при виконанні 
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початкових умов. Початкові умови можуть бути пов‘язані з виконанням 
підготовчих робіт, ресурсами, завантаженістю виконавців на поточному 
етапі та інших факторів, що мають стохастичний характер. 

У деяких виданнях [6] критикуються моделі бізнес-процесів, побудовані 
на основі мереж Петрі. Зокрема до недоліків відносять складну графічну 
нотацію та неможливість опису деяких видів WF–процесів. На противагу 
даним недолікам у доповіді пропонується застосувати модифікацію мереж 
Петрі, яка основана на властивостях управляючих та макрочислових мереж 
Петрі. Її  відмінність від традиційного представлення PN-моделей полягає у 
визначенні макроелементів, які за своїми властивостями аналогічні 
елементам, що представляють дійсні та фіктивні роботи у PDM-моделях, 
мережевих графіках на основі робіт. Правила функціонування управляючої 
макромережі Петрі основуються на наборі правил управляючих мереж Петрі, 
які дозволяють описувати складну логіку функціонування асинхронних 
моделей реальних проектів. Множина елементів макромережі Петрі, що 
належать до певних етапів робіт у програмному проекті, утворюють пакети 
робіт, які використовуються при аналізі потоків робіт складних проектів.  

Приклад моделювання задачі планування програмного проекту, що 
здійснюється за технологією «постійного постачання» управляючою 
макромережею Петрі представлений у вигляді пакетної моделі, яка дозволяє 
розглядати етапи планування програмного проекту та елементи робіт, які 
складають певний етап. 

Сформована модель пакетного управління на основі мережі Петрі 
дозволяє провести імітаційне моделювання перебігу бізнес-процесів у 
програмному проекті і дослідити вплив набору факторів на час та ресурси, 
що необхідні для здійснення проекту, виявити «вузькі місця» програмного 
проекту та передбачити в них запаси відповідних ресурсів або розрахувати 
ризики, що з ними пов‘язані. 

М.К. Сухонос, А.Ю. Старостина  

Управление коммунальными предприятиями водоснабжения и 
водоотведения в условиях глобализации мировой экономики 

 

На сегодняшний день эффективность управления коммунальными 
предприятиями (КП) водоснабжения и водоотведения (ВС и ВО) Украины 
зависти от многих факторов, в том числе и от того на сколько на наше 
государство влияют процессы происходящие в мире. 

В связи с тем, что КП ВС и ВО имеют стратегическое значение не 
только для региона, в котором они находятся, а также и для государства в 
целом, что обусловлено жизненно важными функциями, которые 
выполняются данными предприятиями, а именно: обеспечение населения в 
достаточном количестве питьевой водой высокого качества, поддержание 
экологического состояния страны на должном уровне, недопущение 
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возникновения негативных санитарно-эпидемиологических ситуаций, и т.д. 
для данных предприятий важно развиваться согласно мировым тенденциям, 
но, тем не менее, оставаться полностью государственными. 

В силу сложившихся обстоятельств, большинство КП ВС и ВО 
Украины находятся в кризисном состоянии, поэтому практически 
определяющим фактором для их эффективного стратегического развития, 
является возможность своевременной стабилизации их деятельности. 

Глобализация мировой экономики характеризуется несколькими 
векторами  развития: политическим, социальным, экономическим, 
технологическим, информационным, культурным. Каждый, из этих векторов, 
имеет определенное влияние на стратегическое развитие КП ВС и ВО 
Украины, поэтому в ходе принятия управленческих решений руководители 
предприятий должны принимать во внимание все положительные и 
отрицательные последствия реализации той или иной альтернативы. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, отметим, что 
стабилизация деятельности КП ВС и ВО Украины с учетом сложившейся 
ситуации становится возможной благодаря применению на данных 
предприятиях современных управленческих подходов, а именно 
методологии Р2М и разработанных на ее базе программ стабилизации. 
Преимущество программ стабилизации разработанных с применением 
методологии Р2М для КП ВС и ВО Украины заключается в ориентации на 
инновационное развитие данных предприятий, создании дополнительных 
ценностей, учете потребностей стейкхолдеров, оценке и анализе триггеров, и 
т.д.  

Сложностью применения методологии Р2М на коммунальных 
предприятиях Украины является не полная ее адаптация к специфике 
функционирования данных предприятий. 

Таким образом, отметим, что программы стабилизации на данном этапе 
развития коммунальной сферы Украины являются эффективным рычагом 
управления стратегическим развитием коммунальных предприятий 
водоснабжения и водоотведения в условиях глобализации мировой 
экономики. 

П.А.Тесленко  

Траектория развития проекта в терминах теории катастроф 
 
Развитие проекта может трактоваться как переход управляемой 

организационно-технической системы (УОТС) от одного состояния к 
другому. УОТС может покидать предыдущее состояние как под действием 
внутренних факторов (старое состояние становится неудовлетворительным), 
так и под действием внешних факторов, которые «выталкивают» систему из 
прежнего состояния. 

Траектория развития проекта от замысла до обретения ожидаемой 
ценности может быть разделена на две составляющие: управляемая или 
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прогнозируемая часть и бифуркационная или слабоуправляемая часть. 
Каждая из указанных частей описываются разными законами поведения и 
требуют соответственно различных принципов управления.  

Сложность бифуркационной части траектории развития проекта 
заключается не столько в том, что траектория раздваивается, а в том, что 
система переходит из одного состояния в другое. Новое состояние изменяет 
режим поступательности изменений параметров системы. В этом случае 
УОТС в ответ на равномерное поступательное воздействие скачкообразно 
переходит в новое не прогнозируемое состояние, что в современной теории 
управления трактуется как катастрофа. 

Теория катастроф совместно с теорией бифуркаций может определить 
наличие нового решения уравнения, т.е. точки бифуркации, момент его 
возникновения в случае достижения одного из параметров системы 
критического значения, с учетом свойств УОТС.  

С точки зрения теории катастроф, управление проектом будет 
заключаться в разработке принципов гармонии системы в целом, поскольку 
для достижения устойчивости УОТС необходимо формировать 
значительную совокупность факторов, а к катастрофе может привести 
изменение любого. 

Таким образом, при переходе проекта в фазу бифуркаций воздействие 
проектной команды должно быть направлено на то, чтобы: 

– избежать нежелательных бифуркаций; 
– избежать перехода к неустойчивому состоянию проекта,  которое не 

позволит достичь заявленных результатов; 
– перевести систему в новое устойчивое состояние развития. 
Траектория развития проекта описывается на основе функций, 

связывающих переменные системы, характеризующие ее поведение. 
В зависимости от количества переменных определяют тип 

элементарной катастрофы, которые называют: складка, сборка, ласточкин 
хвост и т.д. 

Анализ траектории развития проекта на возможность появления 
элементарных катастроф  выполняется на основе выявления связей 
параметров системы, получения регрессионных уравнений на основе 
статистического анализа исполняемого проекта. 

 

П.А. Тесленко, И.С. Барская, Е.А. Чумаченко  

Особенности проекта разработки и внедрения автоматизированной 
системы управления контейнерным терминалом 

	  
В настоящей статье рассматриваются особенности управления проектом 

внедрения информационной системы контейнерного терминала в 
экономических условиях Украины, которые характеризуются 
нерегулярностью в тенденциях развития и высоким динамизмом изменений. 
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Проведенное исследование эффективности внедрения автоматизированной 
системы управления показало, что наиболее высокие показатели достигаются 
при автоматизации терминалов, годовой грузооборот которых превышает 
100 тыс. TEU (1 TEU = 1 двадцатифутовый контейнер). Таким образом, 
наибольший интерес представляют терминалы, входящие в состав 
государственных предприятий Одесский морской торговый порт и 
Ильичевский морской торговый порт, поскольку совместный годовой 
грузооборот терминалов, сосредоточенных в частных руках (например, 
«Трансинвестсервис», «Ильичевский морской рыбный порт»), по итогам 
2012 года не превысил 60 тыс. TEU. Поэтому кроме обеспечения 
конкурентных преимуществ и эффективной организации системы 
управления, которые необходимы для успешного функционирования 
предприятий вне зависимости от форм их собственности, при автоматизации 
документооборота государственных предприятий следует учитывать планы и 
запросы соответствующих контролирующих органов. 

Постановка задачи: с учетом экономических условий Украины, а 
также специфики работы контейнерного терминала Ильичевского морского 
торгового порта и осуществления контроля деятельности со стороны 
министерства транспорта и связи Украины осуществить управление 
проектом автоматизации документооборота контейнерного терминала. 

Исходя из поставленной задачи были обозначены принципы стратегии 
разработки и внедрения автоматизированной системы управления: 

1. Формирование проектной команды. В нее вошли: 
- руководитель проекта, в обязанности которого входило управление 

проектом, своевременное предоставление информации участникам, 
согласование изменений; 

- куратор проекта, который обеспечивал поступление ресурсов, 
административную поддержку и взаимодействие с функциональными 
подразделениями терминала; 

- заказчик проекта, т.е. представитель руководства терминала, который 
впоследствии должен был пользоваться результатами; 

- разработчики. 
2. Обеспечение единого информационного пространства для 

реализации проекта. Для соблюдения этого принципа был разработан 
отдельный модуль на базе 1С:Предприятие 8.2 (управляемое приложение), 
который позволял вести свод замечаний и предложений как по уже 
запущенным в работу участкам, так и по участкам, находящимся в 
разработке. Была предусмотрена возможность назначения ответственного за 
выполнение заявки, отметка о выполнении со стороны ответственного и 
отметка о принятии работ со стороны подателя заявки. 

3. Помодульное внедрение информационной системы, начиная с 
ключевых модулей. Параллельно с внедрением складской части, состоящей из 
модулей документооборота для импортных, экспортных и порожних 
контейнеров, вводился модуль инвойсинга. Затем были внедрены модули 
учета дополнительных услуг, оказанных терминалом на основании заявок 
экспедиторов, веб-портал для внешних пользователей (экспедиторов и 
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представителей линейных агентов), модуль для стивидоров и модуль для 
предоставления отчетности, который включает в себя внутреннюю 
отчетность терминала, обработку регламентных и разовых запросов 
контролирующих органов и клиентов. 

4. Управление документооборотом проекта. Помимо описанного 
модуля на базе 1С была создана ветка, посвященная проекту автоматизации 
контейнерного терминала в программе порта «Мотив». 

5. Подготовка пользователей к внедрению новой АСУ на всех 
этапах. Для преодоления сопротивления и подготовки пользователей 
проводились общие собрания сотрудников одного отдела или одного 
направления деятельности, целью которых было обучение пользователей 
основам работы с платформой 1С:Предприятие 8.2. Перед разработкой 
каждого документа, помимо соблюдения требований технического задания, 
проводился опрос сотрудников, работающих с ним, с целью выявления 
дополнительных требований, которые могли бы облегчить дальнейшую 
работу и свести к минимуму «человеческий фактор». Затем на этапе 
внедрения соответствующего модуля проводилось отдельное обучение групп 
пользователей, работающих с одним и тем же документов, консультирование 
и исправление неточностей. 

6. Обеспечение промежуточного контроля внедрения ИС. 
Промежуточный контроль осуществлялся руководством терминала и 
выделенными ответственными сотрудниками на каждом из этапов 
внедрения. 

7. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 
терминала. Для этого был налажен эффективный двусторонний обмен 
данными с действующей АСУ на базе 1С:Предприятие 7.7, который 
позволил пользователям при возникновении сбоев и неточностей в работе 
тестируемой ИС без задержки оформить необходимые документы в «старой» 
системе. 

Вывод: следование изложенным принципам, выбор сильного лидера и 
квалифицированной команды разработки и внедрения позволило успешно 
завершить проект автоматизации контейнерного терминала Ильичевского 
морского торгового порта, не выходя за рамки установленных сроков и 
выделенных ресурсов. 

Ю.Н.Тесля  

Управление будущим через проекты 
	  

Каждый проект изменяет будущее. В большей или меньшей степени. 
Поэтому инициируя проект надо думать не просто о результатах проекта, но 
и о том, к чему приведет и результат проекта, да и сам проект в будущем. И 
не просто думать. А планировать, организовывать и контролировать 
изменения будущего. Иными словами управлять будущим через проект. 
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Но как? Ведь будущее находится за горизонтом проекта. Есть цель, 
результаты, ценности которые заинтересованные стороны проекта видят. 
Точнее, должны видеть. Потому что все это находится в пределах горизонта 
проекта. А что за горизонтом без специальных инструментов увидеть 
невозможно. И такими инструментами должны стать не только методы 
прогнозировано активного управления, но и методы, которые позволят 
рассчитать степень изменения будущего от воздействия как самого проекта, 
так и его результатов. 

Изменяет будущее только то, что воздействует на будущее. С другой 
стороны изменяют будущее только люди (если отбросить не поддающиеся 
пока человеческой воле катастрофы и катаклизмы). Поэтому, чем сильнее 
проект воздействует на его участников (например, дает новые знания и 
умения), и чем сильнее продукты проекта воздействуют на их потребителей 
– тем сильнее воздействие на будущее. В этом плане проекты можно 
классифицировать: 

1.На слабо изменяющие будущее. Это не масштабные проекты, с малым 
числом участников и небольшим количеством потребителей продуктов 
проекта. При этом и проект, и продукты мало изменяют жизнь участников и 
потребителей. 

2.Сильно изменяющие будущее. Масштабные проекты, с большим 
числом участников и потребителей продуктов проекта. При этом и проект, и 
продукты сильно изменяют жизнь участников проекта и/или потребителей 
продуктов проекта. Зачастую, в таких проектах продукты существуют и 
используются значительное время. 

3.Проекты, ориентированные на получение продуктов, сильно 
изменяющих будущее. Это революции (новый социальный устрой), научные 
достижения, технические инновации, гениальные продукты творческой 
деятельности. 

Интерес к «изменению будущего» у инвесторов незначительный. Чаще 
всего заинтересованность вызывают краткосрочные проекты, ценность 
которых для заказчика значительна. Вкладывать деньги в то, чтобы сделать 
будущее человечества лучше, при этом не изменяя, точнее, не улучшая для 
себя настоящее могут очень мало представителей бизнеса или власти. Это в 
большей мере прерогатива деятелей искусства. У которых обычно денег нет. 
Может быть поэтому самые известные художники в мировой истории 
умирали нищими. А их работы изменяли и изменяют время, которое пошло 
после их жизни. 

Но если воздействие на будущее оказывается через сущности проекта 
или его продукты, то какой продукт является основным в воздействии на 
будущее? Это продукт во многих продуктах относится к продуктам 
сопутствующим, а не основным. Это ЗНАНИЯ участников проектов и 
потребителей его продуктов. Именно новые знания (которые в теории 
несилового взаимодействия представляются интроформационным 
содержимым материальных объектов) позволяют изменить поведение людей, 
а это в свою очередь, изменяет будущее. Но каким оно будет? Как раз это во 
многом зависит от того, какие знания сформируют поведение людей, 
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создающих это будущее. К чему будут стремиться эти люди? К тому, чтобы 
сделать мир счастливей. Или к тому, чтобы достичь нужного, 
удовлетворяющего потребности и формирующие ценности отдельного 
субъекта за счет других людей. Иными словами, что будет управлять миром 
– любовь, искусство, гармония или вражда, желание отобрать что- то у 
ближнего, уничтожить его и не создать ничего «позитивного» для нового 
будущего.  

И значительное место в этом занимает наша образовательная, 
просветительская деятельность. Мы должны говорить не о проектах 
обучения специалистов, например, в сфере управления проектами, а об 
управлении будущим нашей страны через проекты обучения и воспитания 
нашей молодежи. Надо вспоминать все хорошее, что было при социализме. 
И в том числе о системе образования, о системе воспитания «строителя 
коммунизма». Что в современной интерпретации может быть определено, 
как воспитание Человека будущего, не знающего и не понимающего того, 
как можно достичь успеха в жизни за счет кого то. Получающего позитив от 
жизни за счет того, что сам создает позитив для других.  

Здесь свою лепту вносит наш проект, проект «Несиловая Природа». В 
его основе гипотеза, о несиловом характере процессов взаимодействия в 
Природе. Если Природа устроена на несиловых принципах, если 
взаимодействия различной физической Природы не силовым образом 
изменяют движения материальных объектов, а изменяют их отношение к 
направлениям движения, что в свою очередь приводит к изменению в 
движении, то и человеческое общество должно существовать на этих 
принципах. Принятие этой гипотезы может и должно позитивно повлиять на 
человеческое общество. Да и другие результаты теории несилового 
взаимодействия могут оказать значительное влияние на науку, а через нее и 
на развитие человечества. Например. Из теории следует, что поведение 
материи можно считать рефлекторным. Вначале развития Вселенной, 
возможно, никаких законов «притяжения» не было. Материя училась 
поступать так, чтобы развиваться в позитивном направлении. И вот за 13,7 
миллиардов лет научилась! Важным элементом теории является постулат о 
том, что все в природе смещается со скоростью света в вакууме, но в разных 
направлениях с разной вероятностью. Интересной можно считать 
зависимость количества времени от доли не совпадения направлений 
смещения материальных объектов. Все это может коренным образом 
повлиять на будущее. Если гипотеза будет подтверждена, то это изменит 
фундаментальные основы естественных наук. Со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Но так это, или нет, может установить только 
будущее. Которое мы с Вами сейчас и создаем!!! 
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О.Г. Тімінський  

Механізми організаційного розвитку: спірально-реверсивна методика 
опису і оптимізації бізнес-процесів підприємств і організацій в умовах 

турбулентності вимог і обмежень 
 

Існуючі методики і методології бізнес-процесів (SADT, IDEF, DFD, 
UML, ARIS, Bizagi BPM) постулюють поетапний опис і оптимізацію, 
базуючись на заздалегідь визначених параметрах оптимізації: одиничних 
(час, вартість, параметри ієрархії тощо), подвійних (час-вартість, час-ступінь 
деталізації, вартість-ступінь деталізації тощо) або багатопараметричних, 
багатокритеріальних, що визначені певною множиною параметрів. До того ж 
в згаданих методиках і методологіях передбачається послідовний або 
умовно-послідовний порядок розробки моделей та їх удосконалення. 

Умови сучасного існування підприємств і організацій, що 
характеризуються частою, різноспрямованою і різноглибинною зміною 
впливів оточення зовнішнього середовища, формулюють нові вимоги до 
організаційного розвитку. Цей процес відбувається постійно, асинхронно, 
але тим не менш, як показує практика, встигає реалізовуватися декілька разів 
під час реалізації проекту організаційного розвитку, пов’язаного з 
реінжинірингом бізнес-процесів. Відтак виникає необхідність корекції 
множини параметрів оптимізації під час реалізації проекту. Однак така 
корекція, на наш погляд, є доцільною тільки за умов завершення одного 
витку спіралі реінжинірингу. 

Класичний життєвий цикл процесу реінжинірингу у вигляді «опис 
моделі «як є» – розробка параметрів оптимізації – опис моделей «як має 
бути» - опис моделі переходу – впровадження моделі переходу – пілотне 
впровадження моделей «як має бути» – остаточна корекція моделей «як має 
бути» на практиці» має змінитися на такий: 

1. Попереднє визначення параметрів оптимізації; 
2. Опис моделі «як є»; 
3. Корекція параметрів оптимізації; 
4. Опис моделей «як має бути»; 
5. Корекція параметрів оптимізації; 
6. Опис моделі переходу; 
7. Корекція параметрів оптимізації; 
8. Впровадження моделі переходу; 
9. Корекція параметрів оптимізації; 
10. Пілотне впровадження моделей «як має бути»; 
11. Корекція параметрів оптимізації і остаточна корекція моделей «як 

має бути» на практиці. 
Додатково під час реалізації фаз 4, 6, 8, 10 можливе впровадження 
багатоваріантності в реалізації моделей, що базується на варіантах 
параметрів, розроблених на фазах 1, 3, 5, 7 даного циклу. Спіральність 
моделі визначається можливістю на фазах 3, 5, 7 повертатися до попередніх 
фаз циклу, до фази 2 включно, тобто здійснювати реверс (що визначає 



	  

254	  
	  

реверсивність моделі). Обґрунтованість початку нового витку спіралі з фази 
2 визначається тим, що опис процесів «як є» може бути реалізований по-
різному (враховувати різну кількість критеріїв опису, їх формат тощо) з 
огляду на вимоги параметрів оптимізації, що можуть турбулентно 
змінюватися. 
Складність наведеної спірально-реверсивної методики опису і оптимізації 
бізнес-процесів підприємств і організацій нівелюється за допомогою 
формалізації методики у вигляді відповідного регламенту, а також 
алгоритмізації і реалізації її на основі сучасних інформаційних технологій 
підтримки бізнес-процесів. 
Завдяки впровадженню такої методики, підприємства і організації у 
результаті реалізації проекту реінжинірингу не тільки отримають  
оптимізаційний ефект у впроваджених моделях «як має бути», що будуть 
функціонувати на підприємстві, але і забезпечать відповідність цих моделей 
сучасним вимогам турбулентного оточення, що підвищить їх адаптивність, 
управлінську ефективність, а отже забезпечить стійкість підприємств і 
організацій в умовах турбулентного оточення і кращу траєкторію розвитку. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В. О. Тимочко, Р. І. Падюка 

Концепція проактивного управління портфелем проектів 
сільськогосподарського підприємства в умовах турбулентності та 

глобалізації світової економіки 
 

У світі відбуваються значні кліматичні зміни, які супроводжуються 
природними катаклізмами, а саме – посухами, буревіями, повенями, які 
суттєво впливають на обсяг виробництва та світовий ринок 
сільськогосподарської продукції.   Ці фактори мають безпосередній влив на 
Україну, яка є невід’ємною складовою світового ринку продукції сільського 
господарства. Тому сільськогосподарські підприємства (СГП) працюють в 
умовах турбулентного середовища, яке зумовлене глобальними змінами у 
світовій економіці, а також низкою некерованих чинників ефективності, 
зокрема погодних умов, надійністю постачання матеріальних ресурсів, 
надійністю техніки, тощо. 

За таких умов для ефективної діяльності СГП необхідно 
використовувати проектно-орієнтоване управління. А саме, розглядати 
виробничу програму СГП, як портфель проектів з виробництва заданої 
кількості певного виду сільськогосподарської продукції. При цьому найвищу 
ефективність забезпечує використання концепції проактивного управління, 
суть якої полягає у використанні системної моделі портфеля проектів для 
передбачення розвитку проектів у портфелі та на підставі  аналізу поточної 
ситуації уможливлює обґрунтування оптимальних управлінських рішень.  
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Системна модель портфеля проектів складається з моделі календарних 
агротехнічно-допустимих термінів робіт та моделі аналізу використання 
технічних засобів у проектах портфеля. 

На етапі планування за допомогою системної моделі портфеля проектів 
виконується узгодження масштабів проектів та технологій, які будуть 
застосовані  у проектах із комплексом наявних у СГП ресурсів. На підставі 
ітераційних розрахунків визначається такий портфель проектів, який 
забезпечує найбільший прибуток, при даному комплексі наявних ресурсів у 
СГП.  Індикатором завершення етапу планування портфелю проектів є 
виконання операції посіву на всіх земельних ділянках СГП.   

Під час виконання робіт у проектах портфеля відбуваються відхилення 
від планової системної моделі портфеля проектів, які зумовлюються дією 
некерованих чинників, зокрема погодних умов, надійністю постачання 
матеріальних ресурсів, відмовами техніки тощо. Ці зміни вводяться у базу 
даних системної моделі.  У результаті роботи системної моделі  
розробляються сценарії управлінських рішень, головними з яких є 
перерозподіл ресурсів між однотипними роботами у проектах із врахуванням 
їх пріоритетності та залучення ресурсів підрядних організацій. Вибір того чи 
іншого сценарію здійснюється  за економічними критеріями. 

Після завершення всіх робіт у портфелі проектів визначаються та 
документуються відхилення від планової системної моделі, які спричинили 
втрати продукту у проектах та неефективне використання ресурсів.   

В.О.Тищенко  

Принципова схема управління  в проектах підготовки кваліфікованих 
спортсменів ігрових видів спорту 

 
В галузі фізичного виховання та спорту також знайшли застосування 

програмно-цільові методи та моделі управління проектами. Вони 
передбачають формування й організацію виконання цільових програм 
підготовки спортсменів, що є комплексом взаємопов’язаних заходів, які 
спрямовані на досягнення поставлених у проекті підготовки спортсменів 
цілей. У цьому використовують відносно нову концепцію управління 
проектами та програмами, основа якої - це погляд на проект як на 
цілеспрямовану зміну вихідного стану кожного гравця або команди в цілому, 
що пов’язане з певними затратами часу, коштів і засобів. Прагнення 
перетворити спортивне тренування кваліфікованих спортсменів на 
запланований, керований і контрольований процес вимагає застосування всіх 
основних функцій і процедур управління з тих галузей знань, які 
сформульовані наукою про управління проектами [1], а також системою 
знань у галузі фізичного виховання [2, 3]. 

Існують такі основні процедури в управлінні проектами підготовки 
кваліфікованих спортсменів в ігрових видах спорту у змагальному періоді 
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макроциклу, що можуть бути застосовані для вдосконалення техніко-
тактичних дій гравців: 

ü ефективне планування тренувального процесу із урахуванням 
етапу підготовки спортсменів, їх статі, віку та функціонального 
стану;  

ü оптимальна організація і програмування тренувань в макро-, 
мезо- і мікроциклах;  

ü правильне поєднання загальних і спеціальних методів підготовки;  
ü органічне поєднання тренувальних і змагальних навантажень;  
ü раціональне чергування різних мікроциклів для відновлення;  
ü проведення тренувань в гірських умовах та на морських пляжах; 
ü інтенсивне використання засобів для відновлення;  
ü постійний тренерський, лікарський і самоконтроль спортсменів а, 
відтак - необхідна корекція тренувального процесу;  

ü педагогічно і методично правильна побудова кожного заняття; 
ü контроль усіх етапів і циклів спортивної підготовки. 

На підставі зазначеного вище можемо стверджувати про об’єктивну 
складність та динамічність процесу удосконалення спортивної підготовки 
спортсменів різного рівня майстерності в ігрових командних видах спорту, 
що обумовлено значною кількістю чинників впливу на досягнення командою 
максимального для себе результату. В умовах тренування піддаються 
одночасній дії всі три складових управлінського комплексу. У підготовці 
кваліфікованих спортсменів провідна роль належить тренувальним 
навантаженням, оскільки саме під їх впливом відбувається вдосконалення 
фізичного стану спортсменів, а це, відповідно, спричиняє позитивні якісні і 
кількісні зміни в комплексі їх зовнішніх дій та сприяє відповідному приросту 
спортивного результату. Проте, крім цього, для досягнення 
загальнокомандного успіху надзвичайно важлива також техніко-тактична 
підготовленість гравців. 

Принципова схема управління проектом підготовки кваліфікованих 
спортсменів в ігрових командних видах спорту полягає в логічному 
виконанні наступних кроків:  

Ø накопичення інформації про психологічно-моральні якості 
особистості спортсмена, його змагальну діяльність, рівень 
фізичної готовності і техніко-тактичну майстерність; 

Ø опрацювання та інтуїтивно-логічний і статистичний аналіз 
отриманої інформації;  

Ø прийняття рішень (розробка ефективної програми підготовки, 
планування її впровадження і управління нею, визначення віх 
контролю досягнутих проміжних і кінцевого результатів);  

Ø управління впровадженням прийнятої програми і етапами 
контролю за її ефективністю;  

Ø завершальний моніторинг і контроль за ходом реалізації проекту 
та внесення необхідних коректив і змін. 

Надзвичайно важливим у проектах підготовки спортсменів в ігрових 
командних видах спорту є постійний контроль за виконанням прийнятих 
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рішень. Він повинен бути присутнім на всіх стадіях і етапах реалізації таких 
проектів. Його вимагають як психологічно-моральні якості спортсмена, 
рівень його фізичної готовності і техніко-тактичної| майстерності, допустимі 
для нього навантаження і його дії на змаганнях, так і його психологічний 
стан і матеріальне забезпечення.  

Сукупність вищеназваних чинників дозволяє чітко орієнтуватись на 
цілеспрямовані позитивні зміни в програмах підготовки спортсменів в 
ігрових командних видах спорту в ході навчально-тренувального процесу. 
Уся сукупність складових елементів комплексного впливу із властивими 
йому причинно-наслідковими зв’язками представляється як керована 
система, як унікальне явище, що існує і змінюється як єдине ціле, тобто 
володіє всіма ознаками проекту. 

Висновок. Для вирішення проблеми підвищення ефективності 
управління проектом підготовки кваліфікованих спортсменів в ігрових 
командних видах спорту значну увагу необхідно приділити питанням 
планування, реалізації і контролю тренувальних навантажень, з урахуванням 
показників їх змагальної діяльності. 

Л. Упениеце  

Специальное программное обеспечение как инструмент комплексной 
системы управления проектами 

 
В админстрации сложных многостепенных партнерских проектов 

большой проблемой является своевременность действий связанных с 
организацией закупок, финансовых потоков, отчетности и подготовки 
отчетов, переписки и подготовки ответов, особенно если органзация или 
учереждене являеться ведущим партнером проекта. 

Учитывая тот факт, что в данное время наблюдаеться изменение 
парадигмы в процессах управления бизнесом, в результате чего конструкця 
адмнистрации проектов расширяеться, обеспечить виполнение и контроль 
данных заданний в условиях работы в "ручном режиме" сложно, 
увеличиваеться риск ошибок, задержки сроков виполнения. Все эти факторы 
могут нести за собой такие последствия как финансовые коррекции или 
неприемлемые расходы.  

Для того чтобы избежать выше показанных рисков органзации или 
учереждению было бы целисообразно создать индивидуальный, каждому 
участнику проекта доступный, структурированный инструмент - 
программное обеспечение по управлению проектами. Как  образец для 
выработки такого инструмента можно упомянуть программу "Workbook".  

Для того чтобы программу была легко использовать следует ее строить 
руководствуясь принципом вертикального контроля, разделяя ее на блоки 
управления в соответствии с каждой компетенции участника проекта. 
Схематически  это будет выглядеть следующим образом:  
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Как показано на схеме ведущий партнер может получить доступ к всем 
участвующим в проекте подразделениям, таким образом обеспечивая 
контроль над работой всех сотрудников на всех этапах реализации проекта. 
Программа дает возможность эффективно организовывать встречи, давать 
указания, следить за планировкой работы сотрудников, в том числе 
планировать командировки и своевременно обеспечить замен. 

В свою очередь, сотрудники проекта могут организовать и 
контролировать работу своих подчиненных соответственно каждому из 
уровня их компетенции. 

Право доступа в соответствии с указанной схемой каждому участнику 
проекта обеспечивается с помощью кода доступа и ограничиваеться в 
соответствии с дефиницией конкретной работы.  

В свою очередь, по горизонтали программу целесообразно разделить на 
пакеты документов следующим образом: 

 
В программу надо было бы встроить: 
- автоматическую генерацию и консолидацию отчетов, тем самым 

ограничивая количество ошибок человеческого фактора, 
- таблицы точного времени работы сотрудников проекта, особенно 

важно это тогда если работники участвуют одновременно в различных 
проектах, 

- окно контролья, автоматически напоминающее ответственным лицам 
о сроках выполнения работ, сроках переписи, в том числе и  о сроках  
текущих и годовых отчетов, 
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- связвывающие  и контрольные элементы межлу планами закупок и  
реализацией закупок, своевременное уведомление о датах закупок и о 
нарушениях в планах и о необходимости обновления и поправок в 
закупочных планах, 

- матрицу обеспечения контроля за финансовыми потоками раздельно 
по активитетам и вместе по проекту,  по бюджетным позициям, а также 
отдельно по партнерам и по проекту вцелом в пределах указанного срока. 

Блок "Сборник обязательного законодательства" предназначен 
добавлению информации о внешнем и внутреннем законодательстве, 
включая международные правила, законы и правительственные 
постановления, которые являются обязательными для реализации каждого 
конкретного проекта.  

Разработка и внедрение вишепомянутой программы была бы гарантом 
качества реализации проекта в показанные сроки и в соответствии с 
условиями проекта, а также была бы инструментом по изключению ряда 
рисков, которые существуют в управлении проектами не соблюдая единую 
схему управления проектами. 

Ю.І. Урецька  

Фактори, що впливають на ефективність мультипроектного управління 
 
Процеси глобалізації призводять до посилення міжнародної конкуренції 

і ще більш інтенсивного пошуку нових ринків і нових сфер застосування 
капіталу. У міру посилення конкуренції, всі господарські організації змушені 
більш жорстко змагатися з метою максимального задоволення вимог 
споживачів в ціні і якості товарів, використовуючи інноваційні ідеї, 
технології та методи управління. 

Досить часто такі компанії впроваджують мультипроектне управління 
(МПУ). В даній роботі буде розглянуто фактори, що впливають на 
ефективність МПУ. 

Для досягнення ефективності в МПУ підтримка з боку організації має 
значний вплив. Вона надається під час виконання проектного завдання, при 
розподілі ресурсів і відносно до корпоративної культури. 

По-перше, ефективність у роботі МПУ залежить від призначенного 
керівника проекту.  Таке призначення повинно поєднуватися зі стратегічною 
важливістю проектного завдання, а також має бути відповідність між 
вимогами проекту, кваліфікацією менеджера і такими обмеженнями, як 
наявність часу. Як результат, важливий проект передається в управління 
проектному менеджеру, який має в своєму розпорядженні час та належні 
навички для того, щоб втілити його в життя. 

По-друге, це збалансований розподіл ресурсів. Такий розподіл 
приносить достатність ресурсів і стабільність їх використання, що, в свою 
чергу, тягне за собою послідовність у виконанні проекту. 
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По-третє, ефективна робота МПУ потребує організаційної культури, яка 
активізує виконання зобов'язань, сприяє спілкуванню, командній роботі, і 
винагороді за продуктивність. Це забезпечує певні зобов'язання для команди 
проектувальників, стаючи своєрідним вектором для їх більш ефективної 
роботи. 

Не тільки організаційна підтримка забезпечує ефективність МПУ. 
Розуміння членами проектної команди процесів МПУ та наявність 
компетентних менеджерів також є чинниками впливу на ефективність МПУ. 
Крім управління окремими процесами проекту МПУ потребує 
систематичного використання міжпроектних методів управління та 
регулювання їх взаємозалежності.  

У зв'язку із заходами, прийнятими для успіху проекту, термін виведення 
продукту на ринок і задоволення потреб покупця повинні бути в центрі 
уваги.  

Особистісний ріст і задоволення приватних потреб членів команд 
проектів також беруться до уваги для того, щоб виміряти ефективність 
роботи в межах організації МПУ, в так званому індивідуальному рівні 
проектної групи.  

М.Д. Усатенко 

Ціннісно-орієнтовані моделі організаційного розвитку підприємств в 
умовах невизначеності контексту 

	  
У ході даного дослідження виявилося, що цінності є своєрідним 

обмежувачем, цензором нашої поведінки. Таким чином, саме цінності 
впливають на поведінку керівників і персоналу. Але цінності й ціннісні 
орієнтації змінюються, протягом часу перетворюючись через поведінку 
(досвід) і потреби (потреби). Саме цей факт говорить про те, що є 
можливість вплинути на вже сформовані цінності і формувати нові. Така 
зміна можливо завдяки усвідомлення існуючих ціннісних орієнтацій у 
керівних співробітників і аналізу проявів, тобто поведінкових патернів. 

Зараз ціннісно-орієнтований підхід до управління розвивається в 
практичних застосуваннях таких областей управління, як: 
• бухгалтерський облік - нові ціннісно-орієнтовані вимірювання, такі як 
Economic Value Added (економічна додана вартість), CFROI, Market Value 
Added (додана ринкова вартість). 
• управління організаційної культурою. Метод ціннісно-орієнтованого 
управління, який підкреслює аспекти зміни культури в компанії і 
фокусується на зусиллях щодо створення стійкої прибутковості і 
позитивну динаміку курсу акцій. 
Ми трохи удосконалили підхід, оскільки вважаємо, що цінності є 
проміжною ланкою між потребами і поведінкою і залежать від рівня 
(етапи) розвитку особистості (організації). 
Метод ціннісно-орієнтованого управління. 
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Не секрет, що декларування будь-яких цінностей та ідей, які не мають 
під собою дійсно реалізованих фактів, створює деструктивні патерни в 
культурі. 
Власне факторами, які серйозно впливають на створення сильної ціннісно-
орієнтованої культури, є наступні принципи: 
• усвідомлення існуючих цінностей; 
• узгодженість цінностей і цілей між собою; 
• відповідальність за формування цілей; 
• узгодженість цілей і засобів; 
• послідовність; 
• відповідальність за виконання. 

Для реалізації підходу на російських підприємствах необхідні наступні 
умови: 
• підвищення рівня життя (задоволення фізичних потреб на 90% у 
середнього росіянина); 
• виникнення нової управлінської культури, орієнтованої на результат і 
заснованої на нову парадигму управління; 
• демократичний стиль керівництва; 
• нормативного забезпечення внутрішнього контролю над забезпеченням 
узгодженості дій, цілей і цінності; 
• виникнення нової менеджерської посади - менеджера з управління 
етикою і мораллю; 
• впровадження принципу відповідальності за виконання на всіх рівнях 
управління і виконання; 
• освоєння потенціалу коучинг-менеджменту у функції управління. 

А.І. Федечко  

Особливості продукту освітніх проектів в умовах економіки знань 
	  

Однією з найважливіших характеристик сучасної цивілізації є 
розвиток економіки знань. Основними рисами якої є мінливість 
навколишнього світу. Зараз  покоління речей і ідей змінюються швидше, 
ніж покоління людей. Змінам, що стали невід'ємною рисою сучасного 
світу, властиві безперервність і постійність; стрімкість і тенденція до 
прискорення; вони носять глобальний характер, торкаючись практично 
всіх областей та умов діяльності і життя людини і суспільства. 

Найбільш чітко ці зміни простежуються в зміні вимог зовнішнього 
світу до рівня знань, кваліфікації та компетентності фахівця. При цьому 
змінився сам характер праці фахівця, в якому велика частка припадає на 
розумову складову. 

Головною причиною змін у сучасному світі виступають 
інформаційно-комунікаційні технології, що характеризуються високими 
темпами зростання і розвитку. Процеси інформатизації в поєднанні з 
усвідомленням інформації і знань як найважливішого ресурсу людської 
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цивілізації зумовили перехід до інформаційного суспільства і економіки 
знань. У цьому суспільстві тільки за рахунок інформації та знань 
вирішуються глобальні проблеми людства. 

Розвиток інформаційного суспільства та економіки знань, 
домінування інформаційно-комунікаційних технологій зумовили 
кардинальні зміни у системі освіти. Освіта переходить від принципу 
«освіта на все життя» до принципу «освіта упродовж усього життя». 

Високі темпи розвитку науково-технічного прогресу, приросту 
наукових знань, впровадження технічних інновацій створюють потребу в 
кадрах у нових галузях і спеціальностях та істотно змінюють вимоги та 
запити до продуктів ОП. У якості ключових компетенцій сьогодні 
розглядаються інноваційна, креативна, інформаційно-комунікаційна та 
компонента взаємодії. 

Інноваційна компонента складається з орієнтації фахівця на 
довгострокові цілі, спрямованість на інноваційність, а також прагнення до 
суперництва та самоосвіти. Інноваційний фахівець має приймати 
нетривіальні рішення, мати інноваційне мислення, високу особову 
активність та пошуковий тип поведінки. 

Інформаційно-комунікаційна компонента передбачає схильність 
фахівця до збору, аналізу та обміну інформацією, на основі якої 
приймаються обґрунтовані рішення. 

Креативна компонента фахівця проявляється у відкритості новому 
досвіду, адаптованому до умов динамічного суспільства. Креативний 
фахівець повинен мати адекватну самооцінку та позитивне мислення. 

Компонента взаємодії передбачає уміння організовувати процес 
цілеспрямованої комунікації з метою успішної реалізації ОП. 

Освітні проекти мають допомогти сформувати креативного, 
інноваційного, інформаційного, комунікаційного фахівця, з певним рівнем 
культури взаємодії у глобальному освітньому середовищі, що відповідає 
умовам та запитам сучасного суспільства та має здатність розвиватися у 
нестандартних умовах. 

Україна знаходиться на вході до упровадження концепції «навчання 
упродовж життя». Так у національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012 – 2021 роки робиться упор саме на інформатизацію та 
індивідуалізацію ОП. Одними з головних її цілей на наступне десятиріччя 
є підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для 
громадян України відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку 
суспільства, економіки, кожного громадянина та забезпечення 
особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, 
здібностями, потребами на основі навчання упродовж життя.  

У результаті існування потреби в чіткому формуванні критеріїв до 
продукту ОП вважаємо за необхідне побудову системної моделі продукту 
ОП, яка відображає компоненти продукту ОП (рис. 1). 
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Рис. 1 Системна модель продукту освітнього проекту 
в умовах економіки знань 

Як бачимо, метою ОП є отримання якісного продукту, що буде 
відповідати запитам сучасного суспільства. Це передбачає необхідність 
взаємосодії між компонентою взаємодії креативною, інформаційно-
комунікаційною та інноваційною компонентами продукту ОП. Розроблена 
модель дозволяє виділити ключові метрики розгляду продукту ОП. На їх 
основі в подальшому стає можливим більш детально сформувати 
компетенції та зв’язки між ними. 

А. С. Филатов 

Повышения конкурентоспособности предприятия методами 
оптимизация внутреннего психологического климата проектных команд 
 

Целью исследования автора в данной сфере является разработка 
механизма оптимизации внутреннего психологического климата в проектных 
командах для эффективного использования трудовых ресурсов предприятия 
на основе анализа особенностей самой соционической среды, анализа 
степени выраженности полюсов признаков ее образующих (т.е. в каком 
процентном соотношении находятся полюса каждого Признака Рейнина 
(ПР).  

Что касается количественной оценки, то за соотношение потоков 
информации, при котором можно говорить о наличии соционической среды, 
можно принять соотношение, введенное В. И. Окладниковым [1, стр. 118] на 
уровне максимального значения нормы вытесненного полюса признака и 
минимального значения нормы главенствующего полюса признака, т.е. 
примерно 45/55: "демпфирование – 46/54, норма - 28-45/55-72, акцентуация 
17-27/73-83, декомпенсированная акцентуация - 10-16/84-90, психопатия – 6-
9/91-94".  

Автором проведен ряд экспериментов и исследований по определению 
малых групп по Признакам Рейнина (ПР). В результате исследовательской 
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работы создана компьютерная программа "Лад", которая помогает 
оптимизировать внутренний психологический климат в коллективах. 
Методы, использованные в создании компьютерной программы "Лад", 
базирующиеся на знании информационной структуры психики (соционики).  

Исследованный автором коллектив компании в количестве 10 человек 
имеет определенное распределение основных ПР, представленное в таблице 
1. имеют аномальное доминирование полюса дихотомии в соотношении 
меньше 27/73, что соответствует верхним границам декомпенсированной 
акцентуации – на границе с психопатологией по Окладникову [1]. Это может 
привести к негативным последствиям, например возможную потерю 
конкурентоспособности производственного коллектива, из-за разлада 
внутреннего психологического климата. 

Таблица 1 
Количественное распределение полюсов признаков в коллективе 

компании 
 

Название 
полюсов 

Начальный 
психологический 

климат 

Оптимизированный 
психологический 

климат 

Идеальный 
психологический 

климат 
Решительный 8 7 6,2 
Рассудительный 2 3 3,8 
Субъективист 10 8 6,2 
Объективист 0 2 3,8 
Аристократ 8 7 6,2 
Демократ 2 3 3,8 

Как следует из диаграммы на рис. 1, где представлено три варианта 
соционической среды описываемой группы, соционическая среда этой 
группы не изменилась, но после выполнения данных нами рекомендаций, 
соотношение пар признаков сместилось в сторону Золотого сечения 
("идеальной" ситуации). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Гармонизация соционической среды в коллективе компании 
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Соционическая среда влияет на информационный метаболизм 
человека (т.е. на процесс усвоения, обработки и передачи информации 
психикой человека), стимулирует его реагировать в контексте 
направленности среды, в которую он включен. Таким образом среда 
стимулирует человека реагировать и выдавать информацию по тем полюсам 
ПР, которые соответствуют избирательностям данной среды чаще, чем 
человек обычно реагирует вне данной среды.  

Разработанная компьютерная программа "Лад", позволяет проектным 
менеджерам и членам проектных команд оптимизировать психологический 
климат между собой. Программа выдает теоретические и практические 
рекомендации для совершенствования межличностного общения, повышения 
коммуникационных способностей, а также профилактики депрессии, 
стрессов и умения владения собой в различных производственных и 
непроизводственных ситуациях. Знание особенностей общения внутри той 
или иной группы помогает, как грамотно сочетать людей в рабочем 
коллективе, так и создавать специфические группы для разных целей: для 
долговременного сотрудничества, для "мозгового штурма" и т.д. 

С использованием данной программы проведен анализ 
производственной среды в трудовом коллективе: выбрана украинская 
компания, работающая в производственной сфере – "САНТЬЯГО КО". 
Разработаны рекомендации оптимизации внутреннего психологического 
климата проектных команд, как путь повышения конкурентоспособности 
предприятия. 

І.М.Флис  

Динаміка розвитку процесів ініціалізації в інноваційних проектах 
створення виробничо-переробних комплексів 

 
Під час управління проектами виробничо-переробних комплексів 

(ВПК), що призначені для вирощування, зберігання і переробки с.-г. 
продукції [1, 2] необхідно реалізовувати ряд процесів, кожен із яких є 
сукупністю взаємопов’язаних та узгоджених дій, що загалом ведуть до 
очікуваного позитивного результату. Групи процесів в управління проектами 
застосовують для двох предметних галузей [3, 4]: 

v для опису та впорядкування дій та робіт у проекті;  
v для визначення потреби у продукті проекту.  

Вказані дві предметні галузі в управлінні проектами є нероздільними, 
вони накладаються і взаємодіють між собою впродовж усього життєвого 
циклу кожного проекту. Саме вони є надзвичайно важливими для успіху 
проекту створення ВПК, тобто досягнення його цілей і місії [5].  

Одначе, перша предметна галузь повинна передбачати і застосування 
процесів управління виконанням робіт у проектах, що не акцентується. Друга 
ж предметна галузь потребує, очевидно, використання груп процесів для 



	  

266	  
	  

управління створенням продукту проекту, що не менш важливо за іншу 
галузь.  

Всі процеси в управлінні проектами за функціональним призначенням 
поділяють на п’ять груп: 

 процеси ініціалізації – усвідомлення того коли і як доцільно 
почати проект (його наступну фазу);  

 процеси планування – створення і підтримка роботоздатної схеми 
(плану) виконання робіт і дій з реалізації проекту (фази); 

 процеси виконання – координування робіт та ресурсів для 
виконання робіт і дій з реалізації проекту (фази); 

 процеси контролю – перевірка ходу і правильності виконання 
всіх дій – від ініціалізації проекту (фази) до його закриття; 

 процеси закриття – формалізоване (документальне) прийняття 
проекту (фази) і доведення його до логічного завершення [4]. 

Означені вище групи процесів є взаємопов’язаними між собою і 
результати виконання однієї групи стають базовими для початку іншої. 
Взаємодії між групами процесів перетинають різні фази життєвого циклу 
проекту. Так закриття однієї із фаз проекту є передумовою для початку 
наступної. У більшості проектів, наступна фаза проекту починається іще до 
завершення попередньої. 

Надзвичайно важливе значення мають взаємозв’язки між групами 
процесів управління проектами ВПК із врахуванням властивостей продукту 
проекту. Нами обґрунтовано [2], що продуктом проекту створення ВПК 
вважається саме виробничо-переробний комплекс. Однак вплив властивостей 
продукту проекту ВПК є комплексним і взаємопов’язаним, а тому виявити і 
чітко розмежувати (детермінувати) кількісний вплив кожної компоненти 
надзвичайно важко. 

Вирішальне значення для початку проекту ВПК, його життєздатності 
мають процеси ініціалізації. Щоби впливати і управляти процесами 
ініціалізації, насамперед, необхідно визначити хто ж може ініціювати проект 
створення ВПК. Ініціаторами тобто замовниками таких проектів можуть 
бути: 

ü керівництво діючих сільськогосподарських підприємств з метою 
підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва 
та отримання інших (в першу чергу - фінансових) переваг; 

ü керівництво харчових (переробних) підприємств з метою 
здобуття власних джерел сільськогосподарської сировини 
(цукрові, пивоварні, плодоовочеві, переробні та інші харчові 
підприємства) для зменшення собівартості продукції; 

ü зацікавлені інвестори (юридичні і фізичні особи) за наявності 
вільних коштів та їх  вкладення для отримання додаткових 
прибутків і (або) бажання змінити предмет діяльності;  

ü сільська (територіальна) громада, керівництво адміністративного 
району або області, держава в особі Міністерства аграрної 
політики і продовольства для осягнення нових можливостей: 
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фінансово-економічних, матеріально-технічних, соціально-
культурних, екологічних тощо. 

Процеси ініціалізації проекту створення ВПК, які необхідно виконувати 
на доінвестиційній фазі життєвого циклу, теж потребують ініціювання їх 
початку, планування, виконання, контролю і закриття. Вказані процеси 
також залежать від властивостей очікуваного продукту проекту, а саме – 
властивостей виробничо-переробного комплексу. 

Висновки. 
Процеси ініціалізації проекту створення ВПК безпосередньо залежать 

від кількісних і якісних властивостей його продукту. Всебічне врахування 
науково-методологічних засад під час розробки і впровадження інноваційних 
проектів виробничо-переробних комплексів забезпечить їх успішність, а 
відтак - ефективний розвиток агропромислового комплексу держави в 
кризових умовах. 

                                        Д.А. Харитонов, В.Б. Рогозина, В.Ю.Вацкель  

Референтная модель формирования компетентности организаций в 
управлении проектами 

 
  Референтная модель организационной компетентности должна 
системно отображать все аспекты проектной деятельности организации, 
иметь необходимые связи в рамках руководства и управления проектами, 
программами и портфелями проектов, моделировать внутренний и внешний 
контекст. При этом модель должна представлять процесс преобразования 
миссии, видения и стратегии в результаты проектов и программ. Общая 
схема модели, которая разрабатывалась авторами в рамках модели IPMA 
delta, представлена на рис.  

 
Рис.  Референтная модель организационной компетентности проектной 

деятельности 
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   Организационная компетентность в управлении Проектами, 
Программами и Портфелями проектов (ППП) определяется в рамках 5 
областей компетенций – руководство ППП, управление ППП, люди, ресурсы 
и интеграционные процессы, структуры  культура.  
  В докладе будет рассмотрена референтная модель как средство 
выявления организационных патологий (болезней) и формирования ядра 
ценностей в управлении проектами, программами и портфелями проектов. 

И.В.  Ходикова, И.А. Лапкина  

Человеческий капитал и его ценность в проектах 
 

Сложные и наукоемкие процессы управления проектами способствуют 
повышению требований к трудовым ресурсам, а значит, к увеличению затрат 
на развитие человеческого капитала. Руководители организаций должны 
прийти к пониманию того, что инвестиции в человеческий капитал являются 
эффективными, поскольку они приносят ощутимый долговременный 
экономический эффект, способствуют повышению конкурентоспособности 
организации и инновационному развитию. Анализ последних исследований и 
публикаций показал, что единого системного подхода к определению 
размера инвестиций для эффективного управления трудовыми ресурсами на 
разных стадиях жизненного цикла проекта не существует. Человеческий 
капитал проектной организации, в свою очередь, формируется как сумма 
человеческого капитала отдельных членов команды проекта. 

Инвестиции в человеческий капитал проекта – это развитие ценностных 
для проекта качеств сотрудников, вложения в их знания, навыки и умения, а 
также инвестиции, направленные на поиск и привлечение сотрудников с 
высоким качеством человеческого капитала, которые в будущем должны 
обернуться для проекта и инвестора  ощутимым  результатом: увеличением 
прибыли, объемов производства и продаж или рынка сбыта. Управление 
знаниями в последнее время начинает играть важную роль как часть 
организационных мер, чтобы создавать ценность. 

Известно, что ценность проекта определяется выгодой, которую 
предоставляет продукт проекта при выполнении целей проекта. А одним из 
руководящих принципов является преобразование проектных знаний, опыта 
и методов в полезную ценность.  

Способность приносить доход ставит человеческий капитал на одну 
ступень с другими ресурсами, формирующими ценность проекта. 
Человеческий капитал создается на основе врожденных качеств человека 
посредством целенаправленных инвестиций в его развитие. В зависимости от 
объема и последовательности таких инвестиций растет отдача от этого 
ресурса, проявляясь как на индивидуальном, так и общественном уровнях. 
Необходимо определить, что считать инвестициями в ту или иную 
составляющую человеческого капитала и  какой отдачи от них можно 
ожидать. 
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Инвестиции в блок общих знаний осуществляются обычно либо самим 
индивидом, либо государством, организации редко оплачивают общую 
подготовку. Это объясняется значительным риском, который обусловлен 
возможностью ухода работника. Инвестициями в данный блок в организации 
можно считать затраты на поиски специалистов с хорошим уровнем 
образования. 

Инвестиции в блок специальных знаний направлены на повышение 
навыков работы в конкретной организации, повышение технологических, 
производственных навыков. Инвестиции в данный блок приводят к 
увеличению потенциала проектной команды. Организация также может 
инвестировать средства в привлечение специалистов, обладающих ценными 
специальными знаниями, тем самым, повышая данную составляющую своего 
человеческого капитала. 

Инвестиции в блок технологических навыков направлены на 
совершенствование аналитических способностей индивида, что приводит к 
увеличению его способностей к созданию новых технологий и 
совершенствованию существующих. Аналогично, руководители могут 
инвестировать средства в поиск сотрудников, обладающих такими знаниями.  

Инвестиции в социальный блок в т.ч. здравоохранение  приводят к 
повышению производительности труда, снижению уровня заболеваний и 
потерь из-за отсутствия сотрудников на рабочем месте, а также понижают 
риск ухода специалиста.  

По мере изменения фаз проекта, уровней зрелости организации, 
уровней зрелости управления проектами в организации, профессиональный и 
численный состав членов команды проекта может меняться. При этом 
своевременное  инвестирование в трудовые ресурсы непременно приведет к 
увеличению ценности  всего проекта.  

Направлением дальнейших исследований является повышение 
эффективности проектной деятельности путем применения научно 
обоснованных методов формирования человеческого капитала и определения 
ценности команды проекта с учетом вклада в проект каждого члена команды. 

В.О. Хрутьба  

Інтеграція екологічної складової в методологію управління проектами 
(уп+ем) 

 
Сучасна практика реалізації проектів визнала, що дешевше доповнити 

планування проекту управлінням станом довкілля, ніж ігнорувати цей 
момент і розраховуватися за екологічні помилки у майбутньому. Більшість 
проектів із розвитку промисловості, інфраструктури та сільського 
господарства є потенційним джерелом забруднення, що негативно впливає 
на навколишнє середовище (НС). Однією із проблем, що суттєво знижує 
ефективність управління таким проектами і програмами, є відсутність 
універсальних методик управління змінами стану НС, які дозволять 
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здійснювати відбір проектів та управління ними з мінімальною шкодою для 
довкілля.   

Успішне планування за методологією екологічного менеджменту (ЕМ) 
передбачає впевненість у тому, що потенційний негативний вплив на НС 
буде визначений і оцінений таким чином, що його можна буде уникнути або 
зменшити через внесення змін до плану. Для цього уточнюється загальний 
вплив діяльності на НС, оцінюються всі вигоди і витрати, що понесені 
внаслідок цього впливу, і визначається розмір надходжень і витрат.  

За досягнення довгострокових екологічних цілей процеси управління 
проектами (УП) повинні розвиватися на основі підходів ЕМ. 

Інтегрована методика УП+ЕМ дозволяє застосувати підходи системи  
екологічного менеджменту (СЕМ) до забезпечення параметрів управління 
проектом на основі циклу постійного покращення. Результатом проекту і його 
оцінкою є визначені параметри зниження негативного впливу проектної 
діяльності на НС. На рис.1. показана модель оцінки  проекту на основі 
інтегрованої методології УП+ЕМ. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.1. Модель оцінки  проекту на основі методики УП+ЕМ 

Враховуючи, що методика проектного управління має свої підходи, 
процеси, цілі, задачі, дії, що реалізують стратегії ефективного управління 
проектом, а методика екологічного менеджменту реалізує стратегію 
ефективного управління НС, доцільно розглянути математичну задачу 
об’єднання двох підходів – управління проектами (УП) і екологічного 
менеджменту (ЕМ) - в єдину методику УП+ЕМ. 

Нехай є система U,  яка складається з двох методик - центрів 1M  

(впровадження методів УП), 2M  (впровадження СЕМ) і інтегрованого 
результату  – IM  (реалізація інтегрованої методики підсистема УП+ЕМ),  

{ }IMMMU ,, 21=  [2]. Виконуємо інтерпретацію активної системи U як 
математичної гри, в якій є три гравця – 1M , 2M , IM . 
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В загальному вигляді вектори дій (стратегії поведінки) центрів 
спрямовані на загальний об’єкт управління – агента R . Для кожного гравця  
системи будемо вводити множини можливих стратегій поведінки: 

{ },,...,, 111

1 21
M
l

MM
M xxxX = - множина стратегій першого центру, 

{ },,...,, 222

2 21
M
m

MM
M xxxX = - множина стратегій другого центру, 

{ },,...,, 21
IM
n

IMIM
IM xxxX = - множина стратегій агента. 

Сукупність стратегій поведінки гравців системи представимо у вигляді 

{ } { } IMMM
IM
k

M
j

M
i XXXxxxxxxxx ⊗⊗∈==

21

21 ,,,,, 321 . 
Так звана нормальна форма ієрархічної дворівневої гри G, яка визначає управління 

активною системою, може бути представлена набором:  
{ }IMMMIMMM WWWXXXIMMMG ,,,,,,,,

212121=  

Розроблена модель передбачає одночасну реалізацію двох 
управлінських циклів – управління проектом при одночасному управлінні 
екологічними впливами на НС. В залежності від пріоритетів організаційної 
структури і задач вищого керівництво одна з цих систем буде мати вищу 
ієрархію. З одного боку, впровадження СЕМ може розглядатися як окремий 
проект – тоді  центр 1M  (впровадження методів УП) буде мати перевагу і 
визначати головну стратегію. При умові, що підприємство декларує 
екологічну політику і цілі сталого розвитку, то перевага надається центру 

2M  (впровадження СЕМ) із застосуванням управління екологічними 
аспектами на всіх стадіях життєвого циклу проекту для всіх областей знань. 

С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра, Г.О. Цюцюра  

Особливості участі громадськості в бюджетному процесі України 
 
Через нерозвиненість інститутів участі громадськості у вирішенні 

державних питань понад усе висловлюють її думку у владі тільки її 
представники, тобто вибрана нею представницька влада. Тому розгляд 
питання про доступність та прозорість бюджетного процесу необхідно 
починати з розгляду особливостей участі в бюджетному процесі 
представників влади. 
Головна особливість влади полягає в її виборному характері, і ця 

особливість приводить до такого явища, як циклічність ступеню участі і 
ступеня віддачі (вкладу сил) депутатів що до бюджетного процесу. Після 
виборів протягом першого року певна частини депутатського корпусу 
досягнення бажаного рівня розуміння та володіння ситуацією, тобто отримує 
практичні навички участі в роботі органів влади, вивчає механізми взаємодії 
різних гілок влади. Але, якщо в депутатському корпусі є фахівці, які мають 
авторитет, решта депутатів починає покладатися більше на їх думку і не 
«росте» сама. 
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Через рік-півтора значна частина депутатів досягає певного рівня 
компетентності і починає досконало працювати в бюджетному процесі, тобто 
освоюють перший рівень прозорості бюджетного процесу – процес здобуття 
повних знань про цифровий стан бюджетних рядків.  
Але з часом приходить усвідомлення того, що поява тієї або іншої цифри 

в бюджеті ще не означає її дійсну обґрунтованість. Депутати освоюють 
другий рівень прозорості – вивчення передісторії появи цифр і їх вагу в 
отриманні бюджетних коштів, розуміння того, що за цифрами стоїть 
реальний техніко-економічний зміст. Цей другий рівень прозорості 
освоюється складніше, він вимагає спеціальних знань і консультацій з 
фахівцями не тільки адміністрацій, але і незалежними експертами. 
На стадії виконання бюджету наступає необхідність освоєння наступного 

рівня його прозорості. Депутати можуть все-таки настояти на внесенні своїх 
пріоритетів до бюджету, а виконавча влада, реально оперуючи засобами, має 
право розпорядитися ними на власний розсуд. Для того, щоб запобігти 
суперечкам про пріоритети соціально-економічного розвитку, депутатам 
необхідно освоїти третій рівень прозорості – рівень виконання бюджету. 
Просто кажучи, освоїти способи контролю за фінансовими потоками. Це 
найскладніше. До такого контролю (в його нормативно-систематизованому 
вигляді) депутати ніде, настільки нам відомо, ще не дійшли. Вони готові 
приступити до вирішення цієї проблеми якраз наприкінці свого 
депутатського терміну. А там перевибори. До представницької владу 
приходить новий склад і все починається спочатку… Є два виходи з цього 
замкненого кола: добитися спадкоємності представницької влади або 
обмежити права виконавчої гілки влади. Найдоступнішим рішенням в 
нинішніх умовах є розвиток демократичної еволюції, а саме, підключення до 
бюджетного процесу найширших кіл фахівців, не задіяних в органах 
управління, потрібне послідовне впровадження в життя механізмів 
підключення суспільства до бюджетного процесу. Суспільна участь в цьому 
процесі не залежить від виборів, не схильна до зацикленості і може  рік від 
року зростати. 

Ю.С. Чернега, E.С. Руденко, В.Д. Гогунский  

Марковская модель функции риска здоровью в организационно-
технических и социальных системах 

	  
Ключевым этапом разработки проектов в сфере безопасности 

жизнедеятельности (БЖД) в организационно-технических и социальных 
системах является целеполагание – обоснование и выбор цели проекта . При 
этом возникает задача управления многокритериальной сложной системой, 
включающей в себя объект, планируемый процесс и множество участников 
проекта, каждый из которых ориентируется на собственные цели . 
Обоснованный выбор цели проекта предопределяет их эффективность.  
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Управление проектами и программами в области БЖД – сложный вид 
проектной деятельности в системе «человек – машина – среда обитания». 
Эти проекты (программы) имеют сходные с любым проектом, признаки: 
цель; сроки выполнения (начало и окончание); установленные финансовые, 
материальные и трудовые ресурсы. 

В статистической теории принятия решений функция риска оценки 
δ(x) для параметра θ, вычисленная при некоторых наблюдаемых 
параметрах x, определяется как математическое ожидание функции потерь 
D: 

∫ ⋅= dxxfxDR )|())(,()( θδθθ , 
где ))(,( xD δθ - функция потерь от параметра оценки θ и значения оценки 
δ(x); 

)|( θxf  - вероятность нежелательного события. 
Оценки риска здоровью населения при воздействии факторов 

окружающей среды выполняются в предположении, что уровень загрязнения 
воздушной или водной среды известен. Это означает, что событие 
загрязнения уже состоялось, т.е. )|( θxf =1. 

Негативные проявления факторов системы «человек – машина – среда 
обитания» реализуются через события, которые служат индикаторами их 
проявления и способствуют реализации потенциальных опасностей в 
будущем. По рекомендации Международной организации здоровья (МОЗ) 
различные уровни поражения (функция потерь) и, соответственно, 
вероятности потенциального риска можно представить определенной 
структурой событий: D1 – норма; D2 – незначительные нарушения; D3 – 
косвенные признаки; D4 – отказ; D5 – несчастный случай (рис. 1). 

Представим в виде графа переходы из одного состояния Di в другой Dj, 
где обозначим вероятности };5,1;5,1{ jijiij ≠==π  перехода в другие состояния, 

а также вероятности };5,1;5,1{ jijiij ===π  пребывания в текущем состоянии 
(рис. 1). Указанные переходные вероятности можно определить экспертными 
методами. Полученная однородная марковская цепь с дискретными 
состояниями и временем разрешается известными методами [2].  

Дополнительно, по сравнению с пирамидой событий, рекомендованной 
МОЗ, на графе обозначены переходы на менее опасные уровни поражения 
через один, два и даже три уровня, которые могут иметь место при 
внедрении проектов. Пример результатов моделирования с применением 
марковской цепи показывает возможность осуществления многомерной 
оценки вероятности наступления определенных событий-состояний (рис. 2).  
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Рис. 1. Размеченный граф 

системы: 
Di – дискретные состояния; 
πij – переходные вероятности. 

 
Рис. 2. Изменение вероятностей состояний 
системы при проведениии работ проектов: 

  pi(k) – вероятности состояний, i = 1…5,  
  k – номер шага – дискретное время. 

 
Необходимо обеспечить надлежащее управление проектами в сфере 

БЖД. Ведь при допущении ошибок, а также неправильных действий со 
стороны членов команды проект может перейти в разряд «безнадежных» и не 
завершиться вообще, или причинить ущерб работающим и окружающей 
среде [3]. 

Предложенная модель отражает марковские случайные процессы, 
происходящие в сфере БЖД. Структура системы и топология связей 
позволяют сделать предварительные выводы относительно концепции 
проактивного управления системами БЖД – не следует ожидать тяжелых 
последствий и несчастных случаев. Необходимо использовать индикаторы 
наступления уровней повреждений и формировать мероприятия и внедрять 
новые методики, которые будут способствовать нормативным и здоровым 
условиям жизнедеятельности. 

 
В.В.  Чернічук  

 
Проект створення комплексу з забезпечення фізичного та душевного 

комфорту 
 

Про здоров'я людини найкраще каже його зовнішність, адже здоров'я і 
краса нерозривно пов'язані між собою. Зовнішній вигляд людини є 
віддзеркаленням його внутрішнього стану.  

Краса та здоров'я у бізнесі є однією із найбільш значущих складових 
індустрії. Водночас, цей бізнес, з одного боку, є одним із засобів 
високоліквідного використання капіталу, а з іншого − середовищем із 
високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним 
із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та 
підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за 
пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції та 
послуг.  



	  

275	  
	  

Зростання щоденних навантажень на здоров'я в час темпів міського 
життя призводить до оздоровчих центрів нові тисячі клієнтів у всьому світі. 
Разом з тим, на жаль, на Україні більш-менш чіткої статистики немає. І 
справа не у відсутності  галузевої інформації як такої. Проблема в 
достовірності цієї інформації, так як в нашій країні рівень розуміння того, 
що, власне кажучи, повинен представляти собою справжній комплекс з 
фізичного комфорту, не просто низький, а навіть суперечливий.  

Фізичний комфорт – явище абсолютне, стовідсоткове, що включає 
десять обов'язкових елементів:  

- вода; 
- здорова їжа; 
- заняття фізкультурою;  
- контактні процедури (масаж, рефлексотерапія, тілесно-орієнтована 
  косметологія); 
- комплексний вплив на тіло, розум і психіку;  
- послуги краси, засновані на натуральних продуктах; 
- приміщення, де дотримується правило життєвого простору, екології та 
  кліматології;  
- культура і мистецтво в інтер'єрі, музиці, спілкуванні;  
- сучасний менеджмент, маркетинг і стиль роботи;  
- ритмічність і циклічність. 
Проведення маркетингового дослідження галузі фізичного комфорту 

дозволяє зробити висновок про те, що послуги (товари) цього ринку у нас в 
країні ще погано представлені, на відміну від інших країн, де турбота про 
здоров'я і красу займає перші позиції в послугах (товарах) населению. 
Виходячи на ринок таких послуг (товарів) можна сказати, що ми не тільки 
переймаємо чужий досвід, але й напрацьовуємо власні технології у яких 
попереду прекрасне майбутнє в галузі фізичного і душевного комфорту.  

Інвестиційні дослідження свідчать про прибутковість проекту вже в 
перший рік існування при використанні головних інструментів 
комунікаційної політики: реклама, стимулювання збуту, персональний 
продаж, пропаганда. 

Задачі вирішення в ході дослідження: 
- визначення особливостей сучасного розвитку бізнесу послуг в Україні, 
розгляд специфічних рис та  методологічних підходів до управління 
проектами в даній галузі; 

- встановлення цілей та завдань, розробка основних елементів управління 
проектом, визначення шляхів його реалізації часових та ресурсних 
параметрів; 

- визначення переліку та послідовності робіт та управлінських дій за 
проектом, розрахунок бюджету проекту та витрат на реалізацію окремих 
завдань; 

- обґрунтування доцільності формування певної організаційної структури 
проекту та встановлення відповідальних за реалізацію окремих завдань та 
етапів; 
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- узагальнення результатів створення проекту та формулювання висновків 
про доцільність його реалізації з позицій економічної ефективності та 
керованості на базі проектного підходу. 
Висновки і пропозиції:  

• проект комплексу, що нами розробляється, повинен стати інструментом 
здатним підтримувати виконання всіх основних бізнес-процесів: 
стратегічний розвиток бізнесу; маркетинг; продажі; клієнтський сервіс; 
бізнес-аналітику; управління персоналом; управління фінансами; управління 
інфраструктурою і процесами підтримки; управління розробкою; 

• очікуваними результатами реалізації проекту будуть: будівництво 
комплексу, його технічне й технологічне оснащення;  підготовка та 
комплектація персоналу; отримання дозволів на надання послуг й 
експлуатацію будівлі й устаткування згідно з цілями проекту; введення 
комплексу у дію. Основною ж задачею забезпечення якості проекту є не 
пошук помилок в готовому продукті, а упереджувальні дії в процесі його 
розробки; 

• відомо, що сьогодні в нашій країні швидкими темпами розвиваються 
галузі послуг фізичного комфорту, здоров’я та краси, проводяться значні 
заходи, які б сприяли збільшенню та укріпленню матеріально-технічної бази 
підгалузі, тому що все ще відчувається як недостача в якісному, доступному, 
корисному обслуговуванні у сфері суспільних послуг. С іншої сторони 
спрацьовує зворотний зв'язок, так як у інвесторів з’являється більш чітке 
розуміння, – які вкладення потрібні для успішного ведення бізнесу фізичного 
комфорту і яких доходів варто очікувати від нього.  

Таким чином, можна стверджувати, що проект створення комплексу з 
забезпечення фізичного і душевного комфорту як необхідний, так і 
життєздатний за своєю актуальністю. 

Л.С Чернова, И.В. Антыкова 

Диагностика кризисов в наукоемких организациях 
 

Наукоемкие организации, впрочем, как и все остальные, сталкиваются с 
целым рядом проблем, которые могут спровоцировать острый кризис, 
сопровождающиеся резким ухудшением показателей деятельности: создание 
наукоемкой конкурентоспособной продукции, ликвидности выпускаемой 
серийной продукции, платежеспособности, рентабельности, 
оборачиваемости оборотных средств, финансовой устойчивости и др. 

Кризисы могут возникнуть на любом из этапов жизненного цикла 
организации. Появление идеи, проектирование, создание, освоение 
производственных мощностей функционирования, развития, упадок, 
закрытие или реорганизация – это основные этапы циклического развития 
наукоемкой организации. Она может пройти их полностью, а может и 
остановится в своем развитии, не достигнув ощутимых результатов, 
прекратить свое существование. 
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Понимание выше изложенного дает основание считать актуальным 
своевременное определение возможных негативных тенденций, 
препятствующих выполнению стратегических целей организаций, т.е. 
проводить диагностику кризисов с целью их минимизации или 
нейтрализации. 

Основными показателями (сигналов о нарастающей угрозе), которые 
помогают определить возможные негативные тенденции, препятствующие 
выполнению стратегических целей предприятий: 

1. падение величины спроса на наукоемкую продукцию предприятия у 
традиционных фирм – покупателей, роста величины спроса на товары фирм-
конкурентов; 

2. ухудшение параметров факторов производства: сокращение 
предложения сырьевых и материальных ресурсов, рост цен на сырье, 
материалы и оборудование, рост стоимости лицензий на использование 
изобретений и открытий; 

3. свертывание производства родственных отраслей, стагнация их 
научно-технического и экономического потенциала, рост цен на услуги 
отраслей инфраструктуры; 

4. ужесточение конкурентной борьбы на фоне снижения конкурентного 
статуса организации, активное «переключение» покупателей на товар-
заменитель, ценовые войны; 

5. неблагоприятные изменения деятельности государственных и 
властных структур: повышение налоговых ставок и введение новых налогов, 
неблагоприятное изменение валютного курса гривны, таможенных пошлин, 
изменчивое гражданское и коммерческое законодательство, контроль 
государства за колебанием цен; 

6. ухудшение технических ресурсов предприятия: износ средств 
технического оснащения (СТО), использование морально устаревших СТО, 
применение материалов полуфабрикатов, снижающих 
конкурентоспособность продукции; 

7. ухудшение параметров технологических ресурсов: отсутствие 
потенциала для проведения систематических НИОКР, отсутствие 
технологии, не позволяющей в течении одного жизненного цикла 
эффективно изменять поколение продукции фирмы; 

8. ослабление кадрового потенциала: работники ориентированы на 
применение командно-административных методов, выполнение 
традиционных видов работ, обусловленных стабильной технологией; 
обеспечение технической, социальной и экологической безопасности не 
придается первостепенного значения; 

9. отсутствие гибкости организационной структуры: ее застой и 
ориентированность на использование функций, бюрократизация; 

10. Финансовая политика характеризуется систематическим 
привлечением заемных средств.  

Диагностика кризисов, проводимая в рамках системного подхода, дает 
возможность получить наиболее полное представление об исследуемом 
предприятии.  
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В практике предприятий часто используется статистический метод 
анализа, который позволяет с минимальными затратами сделать оценку 
финансового состояния предприятия.  

Суть статистического метода заключается в том, что изучается 
статистика потерь и прибылей предприятия, устанавливается величина и 
частота получения экономической отдачи, а затем составляется прогноз на 
будущее. 

О =    П
Р
 , 

где: О – отдача, П – прибыль, Р – расходы. 
Под отдачей понимается экономическая рентабельность и 

эффективность затрат (инвестиций), которая рассчитывается как отношение 
прибыли к расходам, необходимым для ее получения.  

Основными методами преодоления финансового кризиса предприятия 
являются: 

- сокращение затрат; 
- увеличение поступления денежных средств на предприятие; 
- проведение реструктуризации кредиторской задолженности; 
- определение стратегии развития организации; 
- проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.  

В.И. Чимшир  

Модель выбора технической системы в рамках проектной организации 
функционирования сложных систем 

 
Актуальность предпроектной оценки эффективности использования 

технической системы для реализации проекта значительно повышается в 
случае, когда техническая система является неотъемлемой или составной 
частью реализуемого проекта. Замена такой технической системы или 
нескольких таких систем участвующих в реализации проекта влечет, как 
правило, к значительным издержкам, а в ряде случаев к 
«переформатированию» проекта. 

Известно, что изменение, на первый взгляд не ключевых или не 
определяющих условий реализации проекта могут в корне поменять 
параметры требуемой технической системы, а в ряде случаев привести к 
новому взгляду на использование той или иной системы. Проводимые 
исследования в явном виде демонстрируют невозможность шаблонного 
применение имеющихся методологий определения эффективности 
использования технической системы в рамках проектного подхода к 
управлению функционированием сложных систем. 

Приведем ряд наглядных примеров сложных социотехнических систем 
и их проектно-ориентированной направленности в управлении своими 
процессами жизненного цикла, когда техническая система играет ключевую 
роль. 
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В качестве первого примера, возьмем судоходную компанию, с 
небольшим количеством судов, специализирующуюся на перевозке 
крупногабаритных грузов. Каждая транспортировка груза, в такой компании, 
является, по своей сути, уникальной и организуется в виде проекта, в 
котором, кроме непосредственных участников и членов команды, участвует 
сложная техническая система, представленная в виде судна. Техническое 
состояние, надежность и ряд других не менее значимых факторов 
технической системы влияют на успешное окончание проекта. Кроме того, 
как было сказано ранее, после начала проекта замена технической системы 
для этого проекта будет приравниваться к провалу проекта. 

В качестве второго примера, возьмем строительную компанию, которая 
осуществляет строительство крупных объектов значительно уделенных от 
сырьевой базы, что требует привлечение специализированной техники: 
крупнотоннажных кранов, глубинных бурильных машин, передвижных 
бетонных заводов и т.д. Каждая из перечисленных систем требует, как и в 
первом случае, учета не только ключевых показателей, но и безошибочного 
определения эффективности использования именно этой техники, особенно, 
при наличии альтернативы. 

Как было продемонстрированно на двух примерах, процесс 
функционирования сложных социотехнических систем связан напрямую с 
функционированием базово-составляющих технических систем, а 
следовательно эффективность реализации проектов в рамках такого 
функционирования зависит от эффективности использования технических 
систем.  

Существуют два подхода к выбору технической системы для 
реализации проекта. В первом случае, техническая система выбирается из 
имеющихся в составе сложной социотехнической системе, расчетный  
показатель эффективности которой наивысший, для данного проекта. Во 
втором случае, проводится анализ возможности использования технической 
системы из внешней среды с учетом эффективности проекта и 
эффективности функционирования сложной социотехнической системы в 
целом. Такой подход требует количественной оценки эффективности ряда 
возможных вариантов использования технической системы(рис.1). 
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Рис.1. Модель выбора технической системы для реализации проекта в 

рамках проектно-ориентированной организации сложной социотехнической 
системы. 

 
Из представленной модели видно, что основанием использования 

технической системы для реализации проекта является показатель 
эффективности, т.е. степень пригодности технической системы к 
выполнению заданной целевой функции в конкретных условиях 
функционирования. Но как показывает практика, эффективность 
технической системы проявляется в полной мере только в процессе ее 
функционирования, т.е. использования по назначению. Поэтому наиболее 
объективная оценка эффективности технической системы будет получена из 
результатов ее целевого применения в одном из проектов. 

 А. В. Шамов  

Модель энергетического баланса в управлении проектно-
ориентированными организациями. 

 
Методология управления проектно-ориентированными организациями в 

последние годы  развивается стремительными темпами, доказательством чего 
является большое число научных исследований по данной тематике. При этом 
для описания процессов, протекающих в организации в процессе реализации 
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проектов, все чаще используются различные естественнонаучные модели: 
физическая, генетическая, биологическая. Предлагаемая модель энергетического 
баланса проектно-ориентированной организации направлена на формирование 
портфеля или программы проектов, эффективных для достижения 
стратегических целей. 

Центральным местом разрабатываемой модели является  организация - 
целевое объединение ресурсов. Деятельность организации – это движение 
материальной точки в виртуальном пространстве целей из текущего состояния в 
желаемое. Величиной, определяющей меру инертности тела и, тем самым 
влияющей на его характер движения является масса тела. По аналогии в 
рассматриваемой модели под массой организации понимается ее стоимость. 
Масса организации изменяется во времени и сильно зависит от состояния 
окружающей среды. 

Основной характеристикой любой системы, которая является единой мерой 
различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения 
материи из одних форм в другие в естественных науках признана энергия. 
Продолжая принятую аналогию,  можно использовать такие понятия, как 
внутренняя энергия организации, ее потенциальная и кинетическая энергия. В 
качестве основного закона движения проектно-ориентированной организации 
используется закон сохранения энергии - при отсутствии внешних воздействий    
энергия изолированной системы остается постоянной, в организации происходит 
лишь процесс превращения одного вида энергии в другой. Применение закона 
сохранения энергии используется в экономике и сегодня, доказательством чего 
является применение большого количества различных балансов: по финансам, по 
труду, по материально-техническому снабжению и т.д. Единый энергетический 
баланс позволит точнее оценить потенциальные возможности фирмы. 

Используя уравнение Эйнштейна для общей энергии, запишем: 
Еорг = Морг ∙ 𝑘зр! , 

где Морг – масса организация (ее стоимость); 
kзр – суммарный коэффициент эффективности использования всех ресурсов 
организации, который в дальнейшем будем называть коэффициентом зрелости 
проектно-ориентированной организации. 

В состав любой организации входят различные ресурсы - все, что может 
быть использовано компанией для достижения своих целей, для удовлетворения 
собственных потребностей и потребностей субъектов внешней среды. Ресурсы 
организации можно представить в виде топлива, сжигание которых обеспечивает 
получение энергии, необходимой для движения организации.  

Особенностью проектно-ориентированной организации является 
использование проектов в качестве средств достижения своих стратегических 
целей. Другими словами, проект представляет собой аналог теплового двигателя, 
превращающего внутреннюю энергию топлива в полезную работу. При этом эта 
работа расходуется либо на увеличение внутренней энергии организации либо на 
изменение ее состояния в пространстве целевых координат.  Таким образом, 
можно говорить об энергетическом балансе проектно-ориентированной 
организации, в результате реализации проекта и балансе самого проекта. При 
расчете баланса определяют ряд величин: 
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- внутреннюю энергию  организации как сумму относительных стоимостей 
ее ресурсов: 

Е′орг = 𝑁! ∙𝑚!
!
!!! . 

- работу j-го проекта по перемещению организации: 

𝐴! = 𝑔ср ∙М′орг ∙ 𝑆! ∙ cos𝛼 

где  L’ – расстояние от текущего состояния организации до целевого; 
gcp – коэффициент, учитывающий состояние среды. Данный коэффициент 

является аналогом величины ускорения свободного падения в механике.  
- приращение энергии: 

∆Е = Апр + Е"пр − Е′пр  

- коэффициент эффективности: 

Кпр =
∆Е
𝐸′пр

 

- изменение коэффициента зрелости можно рассчитать по формуле: 

∆Кзр =
𝐸"орг + Апр

Е"орг
 

Использование метода энергетического баланса позволяет решать ряд 
прикладных задач управления проектно-ориентированными организациями, а 
именно: 
- доказательство возможности достижения стратегических целей организации за 
счет использования только внутренней энергии; 
- ранжирование потенциальных проектов организации; 
- формирование эффективного, с точки зрения достижения стратегических целей 
организации, портфеля проектов; 
-определение наиболее существенных ресурсов для организации в 
рассматриваемый промежуток времени. 
        

О.І.Шаров  

Моделювання інтелектуально-організаційних проектів 
 

Глобалізація світової економіки неминуче тягне відповідні процеси в 
освітній сфері. Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного 
освітнього продукту потребує реалізації низки унікальних освітніх проектів, 
які мають створити умови для досить швидкого технологічного та 
ментального стрибка до кращої світової практики освітньої діяльності. У цих 
тезах розглянуті окремі питання моделювання таких проектів з метою 
максимально ефективного використання інтелектуальних ресурсів для їх 
реалізації. 
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Відмінність освітніх проектів від більшості організаційних проектів 
полягає в тому, що основною рушійною силою створення чи трансформації 
інфраструктурних елементів виступають не фінансові інвестиції, а 
нестандартні інтелектуальні рішення, що генеруються учасниками проекту. 
Це дає підстави запропонувати представлення освітніх проектів з точки зору 
кінцевого продукту як інтелектуально-організаційних проектів (ІОП). До 
ІОП можуть бути віднесені також проекти іншої галузевої приналежності. 
Головне, щоб вирішальним ресурсом виступав інтелект, а не кошти.  

Очевидним наслідком спирання на нестандартні інтелектуальні 
рішення, що генеруються учасниками проекту, є суттєве зменшення 
гнучкості у формуванні команди проекту. Це дозволяє в якості критерію 
віднесення проекту до ІОП використати неможливість його здійснення в 
порівняних масштабах та матеріальних ресурсах при суттєвій зміні складу 
його виконавців. 

Кожний член команди проекту розглядається з точки зору 
спроможності виконувати певні завдання та затрат часу на їх виконання. При 
цьому більшість завдань поділяються на еластичні (їх можуть виконувати 
практично будь-які виконавці з однаковими або різними затратами часу) та 
нееластичні (потребують визначення індивідуальної готовності виконавців 
до них). Нееластичні завдання потребують залучення фахівців з особливими 
якісними характеристиками. В ІОП першою такою характеристикою буде 
компетентність. За проектом Тюнінг Європейської Комісії, це динамічна 
комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що 
описують результати навчання за освітньою/навчальною програмою… 

Індивід може набувати компетентності в процесі формального, 
неформального та інформального навчання, тому це поняття не можна 
розглядати як незмінну характеристику людини. Для моделювання ІОП 
надалі пропонується перейти від поняття компетентності до двох наступних 
рівнів використання інтелектуального ресурсу: здатності та креативної 
енергії. 

Поняття «здатності» не має загальновизнаного означення, а його зміст 
набуває тлумачення в конкретних контекстах. На підставі аналізу різних 
джерел пропонується використати таке конструктивне означення: здатністю 
є спроможність людини до виконання певного завдання, що визначається 
його компетентністю, життєвими силами та прагненням. 

Нехай X - множина параметрів, що характеризують актуальний стан 

людини (наприклад, компетентність, життєві сили, прагнення), Y - множина 
завдань, що можуть бути поставлені перед індивідом. 

Тоді для кожної пари YyXxyx ∈∈ ,),,( можна описати здатність у 
вигляді функції одиничного стрибка на декартовому добутку YX ∗ : 
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Компоненти здатності (компетентність, життєві сили, прагнення) до 
певної міри є взаємозамінними. Наприклад, аспірант, який тільки що здобув 
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диплом про вищу освіту, не має достатньої компетентності для написання 
дисертації, проте його життєві сили та прагнення компенсують цей недолік 
та дозволяють набути її з часом. На практиці це виливається в розподіл часу 
навчання аспіранта, який спочатку виконує освітню складову підготовки, 
потім вчиться займатись дослідженнями і писати наукові статті, і лише після 
цього узагальнює виконану роботу у формі дисертації. На кожному з цих 
етапів аспірант має достатню для його виконання компетентність, а в процесі 
виконання роботи здобуває необхідної компетентності для наступних етапів 
навчання. 

Дедалі більше в науковій літературі використовується термін 
креативність (лат. creatio — створення) як творчі здібності індивіда, що 
характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що 
входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора. Необхідну 
для виконання унікальних робіт здатність можна розглядати як джерело 
креативної енергії, що генерує необхідну для цього креативну потужність. 

Креативна енергія – міра спроможності людини до виконання 
унікальних інтелектуально-організаційних завдань, яка визначається 
синергійною сукупністю компетентності, життєвих сил та прагнення. 
Креативна енергія породжується взаємодією традиційних видів енергії, але 
набуває особливих властивостей. 

Креативна потужність – міра спроможності людини до виконання 
унікальних інтелектуально-організаційних завдань в одиницю часу. 

Креативну енергію на проміжку часу ),( 21 tt  позначимо ),( 21 ttCE . 
Абсолютна величина енергії залежить від інтенсивності здатності в періоди її 
додатності. Саме ця інтенсивність буде відповідати поняттю креативної 
потужності, яку позначатимемо )(tCW . Відповідно до традиційного 
співвідношення між потужністю та енергією можна записати: 

∫=
2

1
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t

t
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Для оцінки креативної потужності людини в різні моменти часу можна 
скористатись багатокритеріальною задачею прийняття рішень. 

 
О. В. Шатоха  

 
Адаптация методологии Agile к решению проблем подбора команды 

проекта 
	  

На сегодняшний день одним из самых популярных методов управления 
проектами является Agile – гибкая методология. Наиболее успешно этот 
подход реализован в управлении проектами, связанными с разработкой 
программного обеспечения. Это объясняется тем, что ИТ-проекты наименее 
предсказуемые по сравнению с проектами в других сферах: высокая 
вероятность изменения в требованиях к конечному продукту, жесткие сроки, 
адаптация к нуждам пользователей, строго формализованные процессы. 
Таким образом, методы управления ИТ-проектами прошли длительную 
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эволюцию, в результате чего родился метод Agile и манифест гибкого 
управления проектами. 

Основные принципов этого подхода включают: 
- акцент на удовлетворение заинтересованных сторон; 
- возможность внесения изменений на любой стадии выполнения 
проекта; 

- предпочтение отдается личному общению между участниками 
проекта (а не виртуальному); 

- итеративный подход к мониторингу процесса – ежедневные и 
еженедельные отчеты и встречи. 

Также одной из важных особенностей Agile является визуализация 
процессов (например, доска с визуализацией проделанной и 
запланированной работы). 

Разработка эффективных методов формализации процессов рекрутинга 
требует постоянного совершенствования в связи с возникновением новых 
квалификаций на рынке труда. Автор предлагает адаптировать принципы 
Agile при подборе команды проекта. Реализация такого подхода возможна 
путем соблюдения 3х ключевых факторов. 

1) Тесный контакт между рекрутерами, которые подбирают команду, и 
будущим руководителем этой команды. 

Рекрутерам необходимо четко понимать критерии отбора и по 
необходимости корректировать их в процессе работы. Для того, чтобы это 
происходило, необходима подробная обратная связь от руководителя по 
каждому представленному кандидату. Рекрутер должен четко понимать 
критерии, по которым кандидат был одобрен или отклонен, и, если 
необходимо, уметь подобрать альтернативный метод поиска следующих 
кандидатов. 

2) Рекрутерам необходимо организовывать ежедневные/еженедельные 
отчеты и встречи по текущему процессу работы. Для того, чтобы эти встречи 
были эффективными, необходимо установить индикаторы прогресса для 
каждого рекрутера. Автор предлагает следующие показатели: 

- количество собеседований в день; 
- количество представленных резюме, которые подходят по 
требованиям за неделю; 

- количество закрытых позиций в месяц; 
- скорость закрытия позиции (количество дней с момента открытия 
вакансии до момента выхода кандидата); 

- количество внесенных в рекрутерскую базу кандидатов. 
3) Полезным инструментом будет доска с визуализацией прогресса 

каждого рекрутера: кандидаты в процессе прохождения собеседований, 
финальные кандидаты, отклоненные кандидаты, отказавшиеся кандидаты, 
кандидаты, с которыми необходимо инициировать контакт. Это позволит 
каждому участнику процесса рекрутинга видеть свои результаты и 
корректировать эффективность работы. Также это облегчит задачу ведущего 
рекрутера по отслеживанию результативности работы команды и каждого 
рекрутера в отдельности. 
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Таким образом, метод Agile представляет собой малоизученный и очень 
эффективный способ управления процессом рекрутинга. Agile также 
известен, как метод управления проектами, который больше остальных 
ориентирован на людей и предусматривает проявление человеческих 
факторов. Поскольку процесс подбора команды проекта предусматривает 
работу с людьми, Agile является эффективным методом выстраивания 
процесса работы рекрутера. 

Дальнейшие исследования автора направлены на адаптацию сфер 
применения данного метода. 

Є.С. Швець  

Формування інноваційного потенціалу при управлінні програмою 
реконструкції промислового підприємства 

 
Українські промислові підприємства в умовах кризи змушені постійно 

знаходити нові ринки збуту своєї продукції для отримання більшого 
прибутку. В сучасних умовах, з метою «виживання» у гострій конкурентній 
боротьбі підприємства повинні постійно займатися вдосконаленням своєї 
продукції, збільшувати її сортамент, пристосовуватись до нових видів 
ресурсів тощо. Активізація інноваційної діяльності має дуже важливе 
значення як на рівні підприємства, так і на рівні держави, оскільки при 
розвитку науки, техніки, технологій можливий випуск 
конкурентоспроможної продукції. Інноваційний потенціал України – це 
наявність інфраструктури та освічених людей, спроможних виконувати 
інноваційні розробки. 

Дослідженню інноваційного потенціалу присвячені численні роботи 
вітчизняних і закордонних авторів: В.Н. Гавви, А.В. Гриньова, Н.С. 
Краснокутської, Б.Г.Сеніва, А.С. Федоніна, А.І. Олексюка, О.М. Лапко, О.Л. 
Кузьміна, І.В. Александрова,. П. Друкера, В. Ландика, Й Шумпетера та 
інших. 

Однак, потрібно визначення сутності та основних складових 
інноваційного потенціалу підприємства та виявлення основних факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, які здійснюють вплив на його 
формування. 

Існує така структура потенціалів підприємства, важливих для його 
інноваційного розвитку: ринковий потенціал підприємства, інтелектуальний 
потенціал підприємства (визначає можливість розроблення та створення 
нових ідей та передбачає наявність на підприємстві фахівців високого рівня), 
кадровий потенціал підприємства (визначає можливості персоналу 
застосовувати нові знання), технічний й технологічний потенціал 
підприємства (можливість швидко переорієнтувати виробничі потужності на 
випуск нової продукцїї), інформаційний потенціал підприємства, фінансово-
інвестиційний потенціал підприємства (забезпечення фінансування 
інноваційної діяльності), комунікаційний потенціал підприємства (наявність 
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надійних зв’язків з постачальниками ресурсів, партнерами, споживачами 
нової продукції й каналами збуту), науково-дослідницький потенціал 
(спроможність проведення досліджень з отриманням пробної продукції з 
метою їх впровадження у виробництво нової продукції).  

Ресурсний підхід до тлумачення поняття інноваційний потенціал 
характеризує інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, виділяючи 
найчастіше такі його елементи, як кадрова, інформаційно-технологічна, 
організаційна й матеріально-технічна складові. Але на практиці на 
інноваційний потенціал підприємства впливає не кількість ресурсів, а 
можливість їх реального використання у конкретних інноваційних програмах 
реконструкції промислового підприємства. 

Успіх інноваційного процесу залежить від того, якою мірою 
безпосередні учасники – персонал, зайнятий в інноваційному процесі, – 
зацікавлені у швидкому й економічно ефективному впровадженні результатів 
НДДКР у виробництво. Тут визначальну роль відіграють методи і форми 
стимулювання їх праці з боку організації, спроможність підвищувати 
активність персоналу в пошуку нових знань, нових ідей, стимулювати 
прийняття нестандартних рішень і підтримувати атмосферу творчості. 
Важливим фактором кадрової складової інноваційного потенціалу є 
ставлення робітників до інноваційних процесів, розвиток їх свідомого 
бажання вкладати свої знання й навички в інноваційну сфер. 

Розкриття інноваційного потенціалу наштовхується на подолання 
зовнішніх бар'єрів – інноваційний клімат – всі фактори зовнішнього 
середовища, що впливають на інноваційний потенціал підприємства, а саме 
можливості для: виробництва нових або поліпшених видів продукції або 
послуг; зміни соціальних відносин на підприємстві (кадрові інновації); 
розробки нових методів управління (управлінські інновації); створення 
нових механізмів просування продукції на ринок (ринкові інновації); 
придбання ноу-хау, патентів, а також законодавча база, низька ставка 
рефінансування, пільгове оподатковування; взаємодія влади й бізнесу; 
практика комерціалізації технологій тощо.  

Щодо впливу на інноваційний потенціал підприємства внутрішніх 
факторів, слід зазначити, що процеси управління інноваційною діяльністю 
значно залежать від інноваційної культури підприємства, досвіду 
впровадження нових проектів та програм, відношення персоналу до 
інновацій.  

При управлінні програмою реконструкції промислового підприємства 
потрібно зосередитиcя на: інвестуванні коштів в інноваційну діяльність 
підприємства для отримання потужнього інноваційного потенціалу; 
створенні організаційних структур, які б відповідали за інноваційну 
діяльність на цьому підприємстві; залученні персоналу до розроблення 
рішень, подання ідей та настроювання його на пошук рішень як оперативних, 
так і довгострокових у рамках робочого місця і поза його межами; 
стимулюванні інноваційного клімату та інноваційної активності методом 
залучення премій та винагород (наприклад, пільги, пов'язані з графіком 
роботи, матеріальні нефінансові винагороди, "винагороди-вдячності", оплата 



	  

288	  
	  

медичної страховки, винагороди, пов'язані зі зміною статусу співробітника 
або зі зміною робочого місця).  

С.А. Шкут, О.Ю. Татарчук  

Моделі та методи управління людськими ресурсами в сфері 
Інформаційних технологій. Аналіз ринку України 

	  
На даний момент в Україні широко розвивається сфера інформаційних 

технологій. Це пов’язано на сам перед з низькою вартість людських ресурсів. 
Велика кількість іноземних проектів відсилається на аутсорсінг в Україну 
оскільки собівартість програмного продукту буде суттєво нищію і з високім 
рівнем якості ніж за кордом. Є велика кількість рекомендацій по управлінню 
людськими ресурсами та проектами в сфері інформаційних технологій і 
великі компанії в Україні використовують їх для ефективного управління та 
оптимізації проекту. В великих проектах суттєво помітні зміни при 
використанні різних моделей і методів управління.  

Але в сфері Інформаційних технологій України, відсоток великих 
компаній – малий, основним відсотком компаній є так звані «студії» у якій 
кількість працівників у середньому 20-30 працівників.       Вони отримують 
найбільшу кількість проектів за рахунок короткостроковості проекту. Але 
рекомендації по управлінню проектами та ресурсами, не дають помітних 
змін, як у великих компаніях. Управління ведеться на інтуїтивному рівні. 
Така модель управління дає не стабільний результат у схожих проектах. Я 
вважаю, оскільки основний відсоток сфери Інформаційних технологій являє 
собою «студії», потрібно звернути увагу на управління такими компаніями. 
При аналізі однієї з таких компаній, я виявив такі позитивні і негативні 
сторони; 
Позитивні: 

1. Високий рівень комунікацій між співробітниками 
2. Легка кристалізація команд 
3. Відсутність пригнічення ініціативи робітників зі сторони керівництва 
4. Відкритість керівництва, що до питань з проекту 
5. Висока ініціатива робітників за рахунок короткостроковості проекту 
6. Швидка зміна плану проекту та деяких його елементів 
7. Оперативне реагування на проблеми в проекті 

Негативні 
1. Відсутність повного плану проекту 
2. Понаднормова робота 
3. Відсутність ізолювання для праці 
4. Відсутність команди виділеної під один проект 
5. Більшість людських ресурсів є критичними 
6. На одного працівника може бути покладено, декілька зовсім різних  
обов’язків 

7. Низький рівень знань по управлінню проектами і ресурсами 
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8. Керівник компанії лише частково передає обов’язки по проекту 
У зв’язку з цими показниками основними питаннями таких компаній є: 

1. Створення бази знань по проектам на всіх рівнях роботи. Для 
зниження рівня ризиків по проекту, при змінні працівника 

2. Створити моделі і методи управління проектами для компаній з малою 
чисельністю працівників. Для створення більш стабільних показників 
по проекту та можливості аналізу їх. 

3. Оскільки основним ризиками по проектам, є людські ресурси, 
потрібно приділити основну увагу управлінню людськими ресурсами.  

В.Д. Шпильовий  

Технології управління інноваційним розвитком в умовах кардинальних 
економічних, соціальних та політичних змін 

В умовах  прискорення інноваційного розвитку, швидких змін, що 
відбуваються в економіці, політиці та людській поведінці при переході до 
постіндустріального суспільства, значущість цілеспрямовуючого управлінського 
впливу на перебіг соціально-економічних процесів надзвичайно зростає. Проте 
на сьогодні у теорії та практиці фактично все ще відсутня системна методологія 
стратегічного управління соціально-економічним розвитком, що давала б 
можливість активно спрямовувати його по інноваційному шляху, враховуючи 
внутрішні та зовнішні ризики.  

Проголошена інноваційна модель економічного розвитку України 
передбачає реалізацію стратегії розвитку національної економіки, 
спрямованої на суттєве підвищення її ефективності, зростання ВВП шляхом 
широкої цілеспрямованої діяльності щодо створення, освоєння у виробництві 
і просування на ринок технологічних і організаційно-управлінських 
інновацій. Проте відсутність чітко виробленої стратегічної лінії, розмитість 
цілей і пріоритетів держави завдали серйозної шкоди економіці країни, що 
значно збільшилася в умовах фінансово-економічної кризи. Енергетична 
залежність економіки України від зовнішнього світу, що особливо 
проявилася в період кризових явищ 2008-2009 рр., нагадала ще раз про те, що 
інноваційна модель економіки як ніколи потрібна Україні. 

Накопичені роками проблеми політичного та економічного характеру 
вказують на потребу у забезпеченні переходу української економіки в нову 
якість, параметри якої диктують нові обставини та відповідний формат 
подій. Тільки структурні зміни економіки, перехід до інноваційного розвитку 
допоможуть одержати результат і забезпечити виживання економіки в 
умовах кризових ситуацій, активність і періодичність яких прогнозується і в 
майбутньому. Проте лише локальних заходів та дій для цього недостатньо. 
Сьогодні, як ніколи, вкрай необхідною постає проблема вибору та 
застосування сучасного методичного інструментарію для прийняття та 
реалізації стратегічних управлінських рішень.  
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Однією із причин відсутності результативного інноваційного процесу 
на усіх рівнях функціонування національної господарюючої системи є 
відсутність системної методологічної бази для оцінки реального стану справ 
та вибору стратегічних методів управління. Суттєвою складовою такої 
системи є проектне управління інноваційною діяльністю. Особливої уваги 
вимагає розробка й удосконалювання методів і алгоритмів управління 
інноваційною діяльністю економічних суб'єктів і супроводу процесів, що 
вступають в взаємодію у всіх сферах наукового, технологічного й 
виробничого функціонування національної інноваційної системи. 
 Актуальність розроблення методологічних положень обумовлюється 
необхідністю посилення інноваційного фактора у забезпеченні соціально-
економічного розвитку національної економіки, підвищення її конкуренто-
спроможності на основі реалізації високотехнологічних проектів державного 
та регіонального значення. 

Сутність основних механізмів реалізації стратегії інноваційного 
розвитку полягає у впровадженні новітніх алгоритмів управління, що 
передбачає системне вирішення наступних  задач. 

III. Організація ефективної діяльності інноваційних систем у різних 
реальних умовах впливу зовнішнього політичного, 
економічного, соціального, технологічного, інституціонального 
та іншого оточення. 

IV. Визначення концептуальних підходів до реалізації управління 
інноваційними циклами. 

V. Розроблення оригінальних механізмів фінансування 
інноваційних систем та проектно-інноваційної діяльності. 

VI. Визначення послідовності провадження проектно-інноваційної 
діяльності та технології управління інноваційними системами 
різних рівнів. 

VII. Розроблення  новітніх алгоритмів комбінаторної оптимізації 
прийняття рішень та управління інноваційними проектами і 
програмами, що охоплюють повний цикл інноваційного 
процесу. 

VIII. Створення системи підготовки та сертифікації професіональних 
фахівців з управління інноваційними системами та проектно-
інноваційною діяльністю з використанням сучасних освітніх 
технологій. 

IX. Застосування новітніх алгоритмів та методів управління у 
реалізації проектів та програм наукових досліджень, а також у 
інноваційних і інвестиційних проектах. 

Таким чином, впровадження принципово нових технологій управління 
інноваційними системами сприятиме розвитку високотехнологічних 
виробництв, у тому числі і тих, що стосуються шостого технологічного 
укладу. 



	  

291	  
	  

В.Д. Шпилевой, И.А. Рудник  

Применение статистических методов в управлении качеством проектно-
инновационной деятельности 

 
 При отсутствии эффективной системы управления качеством проектно-
инновационной деятельности команда проекта неизбежно сталкивается с 
проблемами, связанными со сроками выполнения, высокой стоимостью, 
большим количеством дефектов и т.п. 
 Нельзя не отметить растущую роль применения методологии "Шесть 
сигм", основанной на статистической оценке, в реализации стратегии 
развития инновационных систем разных уровней. Применение данной 
методологии в проектно-инновационной деятельности позволяет 
значительно сократить степень риска в инновационных проектах, выдержать 
сроки выполнения и, самое главное, обеспечить  получение запланированной 
прибыли. 
 Среди критериев показателей качества методологии "Шесть сигм" в 
проектно-инновационной деятельности ключевыми являются: 
 - эффективное улучшение и систематизация процессов; 
 - продуктивность работ и их динамический рост качества; 
 - минимизацию потерь ресурсов; 
 - высокую эффективность процессов. 
 Преимуществом применения методологии "Шесть сигм" в проектно-
инновационной деятельности является четкая систематизация тех методов и 
инструментов, которые непосредственно используются для анализа и 
усовершенствования процессов и  которые совпадают с фазами цикла 
DMAIC. 
 Статистическая основа этой методологии позволяет формировать 
критерии качества выполняемого проекта и повышать рентабельности в 
максимально короткие сроки и с низкой себестоимостью. 

Применение статистические методов в управлении качеством 
проектно-инновационной деятельности, предполагает использование 
статистических методов или совокупности методов, которые обеспечат 
удовлетворение ее потребностей. Согласно ДСТУ ISO/TR 10017:2005  выбор 
метода и способ его применения определяется условиями и целями 
проектно-инновационной деятельности, которые отличаются в каждом 
конкретном случае. 

Согласно стандарту ISO 13053:2011 характерной особенностью 
методологии "Шесть сигм" является её тесная связь с результатами 
проектно-инновационной деятельности, что позволяет повысить 
эффективность процессов управления и достичь поставленных целей. 

Осуществление деятельности в проектно-инновационной сфере с 
использованием методологии "Шесть сигм" значительно улучшает 
показатели качества, систематизацию процессов, совершенствование их 
структуры и, как следствие, обеспечивает лидирующие позиции на рынке с 
высокой результативностью. 
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Ю.Г. Якименко  

Інформаційні технології як інструмент реалізації проектів і програм. 
 
Управління проектами за допомогою інформаційних технологій 

включає в себе часовий період, витрати, ресурси і фінанси, які 
застосовуються під час виконання, створення, а також управління проектами. 
Для того, щоб сформувати проект за допомогою інформаційних технологій, 
потрібно використовувати середовище комп’ютерних технологій. В 
теперішній час існує дуже багато програм за допомогою яких можливо не 
тільки створювати, а й управляти проектами. 

Я намагався проаналізувати основні можливості комп’ютерних 
програм, які допомагають в управлінні проектами: 

- можливість своєчасної обробки інформаційних даних при створеному 
проекті; 

- проведення мультимедійного моніторингу; 
- управління інформацією та звітністю; 
- аналіз витрат; 
- планування та аналіз інформаційних ресурсів; 
- створення системи аналізу по прийняттю рішень. 
Інформаційні технології можуть виступати, як інструмент, який може 

допомогти швидко створити майбутній проект і в подальшому здійснювати 
процес керування даним проектом. 

Загалом основною проблемою залишається відсутність кваліфікованих 
кадрів, які змогли б уміло розробляти чи керувати проектом за допомогою 
інформаційних технологій та програмного забезпечення.  

Коли відбувається запуск інформаційної програми для управління 
проектом, то спеціалісти намагаються пристосуватися до інформаційної 
програми і виконувати поставлені завдання у розробленому проекті. 

На великих підприємствах повинен бути спеціаліст, який зможе 
повністю підтримувати технічно всю інформаційну базу чи систему, яка 
служить для управління проектами. 

Інформаційні технології, які використовуються для управління 
проектами можна поділити на: 

- організацію управління підприємства (платіжні системи, обробка 
інформації за допомогою програмного забезпечення); 

- контролювання проектів (календарне планування, розробка схеми 
зменшення витрат); 

- управління основним капіталом проекту (планування завдань по 
проекту, аналіз простою обладнання, створення інформаційних програм по 
заміні обладнання). 

Загалом інформаційні технології в управлінні проектами виступає 
інструментом і сприяють автоматизації технічних процесів та виконання 
функцій планування бюджету, якості, ризиків. 

 
В системі управління проектами можна виділити ряд характеристик: 
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- планування та контроль; 
- календар проекту; 
- звітність; 
- знаходження вигідних альтернатив; 
- моніторинг мультипроектного аналізу. 
Для того, щоб правильно вибрати систему управління проектами 
потрібно розглянути можливі системи управління проектами на ринку з 
інформаційними технологіями та програмним забезпеченням: 

- система календарного планування: MS Project (компанія - 
Microsoft), Time Line (компанія – Time Line Solutions); 

- професійні системи управління проектами: Spider Project 
(компанія «Технології управління Спайдер»), Open Plan 
(компанія Welcome Software Technology), Primavera Project 
Planner for Enterprise (компанія  - Primavera Systems). 

В перелічених програмах може працювати не тільки один користувач, а 
й група людей, які зможуть виконувати різноманітні функції для 
впровадження багатьох проектів. Також є можливість організовувати 
управління проектами через доступ до локальної мережі або використовуючи 
доступ до інтернету. Це дає можливість працівникам підприємства 
отримувати доступ до бази даних проектів і задавати різні технологічні 
параметри. Окремі програми, які були інтегровані в систему управління 
проектами можуть ефективно функціонувати. 

Одною з найважливіших особливостей системи є управління проектами 
за допомогою моделювання. В цьому зможе допомогти програмне 
забезпечення таке як: Monte Carlo для Primavera Project Planner. Завданням 
даної програми є аналіз та моделювання ризиків при реалізації проектів. 
Можливості цієї програми дозволяють оцінити ризики для виконання робіт, 
які будуть використані у реалізації майбутнього проекту. 

Отже, в наш час більшість інформаційних технологій використовується 
для створення та управління проектами. Все частіше управління проектами 
використовує інформаційні технології як інструмент для розробки та 
впровадження. Без цих програмних засобів неможливо не розробити чи 
здійснити управління все новими і новими проектами. 

А.И. Ярембаш  
 

Повышение эффективности социально-экономических проектов 
	  

Одним из факторов, характеризующих процессы формирования и 
реализации социально-ориентированных проектов, в частности проектов 
преодоления негативных социально-экономических последствий закрытия 
угольных шахт, является наличие ограничивающей системы, включающей в 
себя возможные угрозы, могущие существенно снизить эффективность 
осуществления таких проектов.  

Такие угрозы могут возникнуть в процессе реструктуризации региона в 
ситуации, когда: 
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- совокупные расходы местного бюджета превышают совокупные доходы 
местного бюджета (ДБ < РБ) 
- среднегодовая численность населения углепромышленного региона больше 
(или меньше) оптимальной численности населения данного региона, 
обладающего соответствующим социально-экономическим потенциалом (

LL ≠опт ) 
- потребности в объемах финансирования превышают реально возможные 
размеры инвестиций в проект ( реалПП > ) 

 
Рис.1. Повышение эффективности социально-экономических проектов 
Это обуславливает необходимость поиска, тщательного исследования и 

использования неучтенных возможных ресурсов проекта, которые могут 
положительно повлиять на его результаты. 

Такими дополнительными возможностями могут быть например:  
- переход на альтернативные, оптимальные для конкретного региона, виды 
топлива (метан, уголь) вместо природного газа; 
- экономия средств на переобучение высвобождающихся работников 
закрывающихся шахт, связанная с тем, что квалификация многих категорий 
работников горной промышленности (шахтостроители, электрослесари, 
механики, энергетики и др.) не требует дополнительной переквалификации 
для использования на многих производствах других отраслей находящихся 
или создаваемых на территориях реструктуризируемых регионов. 

Высвобождаемые, в результате проведения таких мероприятий, 
средства можно использовать в проектах развития инфраструктуры 
(направлять на нужды ЖКХ, образования, медицины). 

Таким образом, представляется совершенно очевидной необходимость 
выявления и использования дополнительных ресурсов и возможностей при 
формировании и реализации проектов преодоления негативных социально-
экономических последствий закрытия шахт, что позволит значительно 
повысить их эффективность и социальную значимость. 

Выводы: 
1. Актуальность. Регионы, подвергающиеся промышленной 
реструктуризации (например закрытие шахт), непременно становятся 
депрессивными и нуждаются в мероприятиях по преодолению 
негативных социально-экономических последствий реструктуризации. 
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2. Основная задача. Необходимо сократить время адаптации 
реструктуризируемых регионов к изменяющейся социально-
экономической ситуации. 

3. Направление исследований. Поиск и использование возможных 
неявных ресурсов, способных уменьшать негативное влияние 
ограничивающей системы на социально-экономические проекты и 
программы.  

Н.П. Ярошенко  
 

Парадигми моделювання ментального простору організацій 
	  
Однією з базових парадигм розвитку України є перехід від реалізації 

концепції сталого розвитку до реалізації концепції гармонійного розвитку. 
Перехід до гармонійного розвитку передбачає розробку та реалізацію 
загальнонаціональних проектів та програм [2]. Необхідність розробки такого 
роду проектів та програм викликана багатьма причинами, які прийнято 
називати «глобальними проблемами» та «глобальними викликами». 
Практично всі вони мають тренді, носять системний характер та пов’язані з 
рівнем розвитку ментального простору суспільства та організацій. 
Розглянемо головні тренди розвитку. 
Найбільш розвинені країни і представляють їх на міжнародній 

економічній арені транснаціональні корпорації цілеспрямовано прагнуть до 
того, щоб за ними залишалися виробництва з високими технологіями, 
провідні напрямки науково-технічного прогресу. Народи «другого ґатунку» 
покликані зберігати свою як мінімум відносну технічну відсталість, 
здійснювати виробничу діяльність, пов'язану з «брудними» технологіями, 
виконувати функції сировинних придатків і постачальників дешевої робочої 
сили. 
Несприйняття народами багатьох країн глобалізаційних процесів, не 

тільки гальмує розвиток національної економіки, а й руйнують національну 
культуру, звичаї, мови і національний ментальний простір. Так у минулому 
внутрішньо економічні відносини були первинними, а міжнародні – 
вторинними. Сучасна тенденція з прагненням України інтегруватися до ЕС 
полягає в тому, що вони міняються місцями. Якщо у минулому національні 
чинники в житті суспільства та організацій відігравали провідну роль, то 
тепер вони витісняються інтернаціональними, поданими в рамках 
ліберальної ідеології як загальнолюдські цінності. 
Тенденція до економічної інтеграції на мікро та макрорівні. Якщо 

визначати глобалізацію як процес, то можна характеризувати його як 
поступове екстенсивне і інтенсивне перетворення світових економічних 
систем у межах світового господарства в новий стан, де взаємодіють 
переважно організації «глобальні гравці». 
Соціальна нерівність тісниться нерівністю інтелектуальним, збільшується 

інтелектуальна експлуатація. Ситуація в країнах «периферії» стає все більш 
катастрофічною ще й тому, що вироблення нових знань, на відміну від 
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накопичення капіталів, не тільки не боїться конкуренції і спілкування, але й 
передбачає їх. Тому якщо власники капіталу об'єктивно прагнуть розширити 
сферу свого впливу, то носії знань тяжіють до концентрації і консолідації. 
Якщо потоки капіталів і сьогодні залишаються різноспрямованими, то 
потенційні творці знань мігрують виключно з «периферії» до «центру». Тому 
процес соціальної поляризації у всесвітньому масштабі стає 
неконтрольованим і необоротним. 
У зв'язку з цим проблема сталого гармонійного розвитку є актуальною для 

всього світового простору. Мета гармонійного розвитку - щастя, добробут і 
творче вираження кожної людини. У планетарному суспільстві добробут і 
прогрес оцінюються на основі показників життєвості, різноманітності і 
продуктивного потенціалу всіх ресурсів суспільства і, насамперед, праці. 
Світова фінансова криза висвітила ряд назрілих соціальних проблем в 

європейських країнах. У багатьох з них прокотилися масові акції протесту, 
які продемонстрували незгоду значної частини громадян з політикою уряду. 
Це свідчить про те, що соціальна згуртованість стоїть перед новими 
викликами - новими ризиками протистояння населення і владних структур. 
Парадигма соціальної згуртованості стає все більш затребуваною на такі 
цінності, як соціальна справедливість, соціальна злагода. 

Р.Ф. Ярошенко, Т. А. Ярошенко  
 

Модель системних криз державних фінансів 
 
 Криза системи державних фінансів характеризується сукупністю 

наступних елементів: об’єктивні передумови (макроекономічні та структурні 
«слабкі місця» і ризики); зовнішні та/ або внутрішні шоки (зміни 
зовнішнього попиту, цін на експортовані товари, відсоткових ставок на 
міжнародних ринках, оцінок ризикованості боргових інструментів країн з 
ринками, що формуються); економічна політика уряду і органів грошово-
кредитного регулювання (курс бюджетно-податкової і валютно-курсової 
політики, темпи інфляції, дотримання бюджетних правил, рішення, які 
приймалися напередодні та у ході фінансових криз); поведінка і дії 
економічних суб’єктів (рішення суб’єктів фінансового ринку – інвесторів, 
кредиторів, вкладників банків тощо – які пов’язані з довірою чи недовірою 
до фінансової системи і державної політики); механізми поширення і 
мультиплікації кризових явищ. 

 Каналами проникнення фінансових шоків з європейських ринків на 
систему державних фінансів України є наступні: підвищення вартості 
зовнішнього фінансування для держави, підприємств і банків, обмеження їх 
доступу до зовнішніх ринкових позик та підвищення ризиків рефінансування 
зовнішнього боргу України; скорочення надходження позичкового і 
акціонерного капіталу європейських банків до банківського сектору України, 
що негативно впливає на фінансову стійкість вітчизняних банків та зменшує 
обсяги кредитування національної економіки; збільшення дефіциту 
поточного рахунку платіжного балансу, скорочення надходжень за 
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фінансовим рахунком та інтенсифікація втечі вітчизняного капіталу, що 
призводить до виникнення дисбалансів на валютному ринку України і 
небезпечного зниження міжнародних резервів. 

 До основних тригерів боргової кризи у системі державних фінансів 
належать: експансійна бюджетно-податкова політика; відплив іноземного 
капіталу з України; підвищення спредів за борговими зобов’язаннями країн з 
ринками, що формуються; девальвація національної валюти; недовіра до 
економічної політики держави, зниження доходів бюджету і низький попит 
на ОВДП; падіння світових цін на металопродукцію, зниження доходів 
бюджету. 

 В якості ключових принципів стимулюючої бюджетно-податкової 
політики у кризових умовах можна запропонувати наступні: бюджетні 
стимули, що розробляються і впроваджуються, повинні бути своєчасними, 
достатньо вагомими для компенсації суттєвого падіння приватного попиту, 
тривалими, варіативними та диверсифікованими, а відповідна бюджетна 
політика має спрямовуватися, зокрема, на вирішення проблем боргової 
стійкості. 

 Основні завдання бюджетної політики України в умовах посилення 
волатильності зовнішнього оточення полягають у наступному: збільшення 
бюджетних інвестицій в розвиток інфраструктури; переорієнтація державних 
видатків на економіку на надання державної підтримки галузям, які можуть в 
середньостроковій перспективі забезпечити підвищення технічного рівня 
виробництва, зростання продуктивності праці і конкурентні переваги на 
світових ринках; створення в Україні повного спектру фінансових інститутів 
за участю держави, націлених на забезпечення економічного зростання, 
таких як: банки розвитку, інститути кредитної підтримки реалізації реформ у 
визначених галузях; інвентаризація і оцінка ефективності цільових програм 
всіх рівнів, що фінансуються за участю бюджету і уточнення за результатами 
такої оцінки пріоритетів державних інвестицій; проведення реального 
реформування визначених законодавством соціальних пільг, привілеїв і 
виплат, відмовившись від пільг відомчого характеру, які не пов’язані з 
соціальним захистом малозабезпечених верств населення. 

 З метою реалізації довготривалої антикризової стратегії, спрямованої 
на зміцнення фінансової стійкості, державні інвестиції мають 
зосереджуватися у галузях транспортної інфраструктури: будівництва і 
ремонту автомобільних доріг, мостів і тунелів, морських, річкових і 
повітряних портів. Державні кошти слід вкладати і у розвиток сітьових 
галузей, які мають ознаки природних монополій – магістральних 
трубопроводів, систем водо- і газопостачання, забезпечення теплом і 
електроенергією. У перспективі важливі інфраструктурні проекти мають 
фінансуватися із залученням ресурсів спеціалізованих державних інститутів, 
які гарантуватимуть кредити, надані відповідним підприємствам, із 
застосуванням ринкових методик оцінки інвестиційних проектів і дієвого 
супроводження реалізації фінансованих проектів; уряд при цьому має 
гарантувати зобов’язання спеціалізованих державних інститутів, сформовані 
за рахунок позик на ринку капіталів. 
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Ю.В. Яцишин 

Модель управління компетенціями на основі управління проектними 
знаннями із використанням інтуїції 

 
Сучасні умови розвитку суспільства диктують нові вимоги до діяльності 

фахівців в галузі управління проектами, серед яких, в першу чергу, слід 
відзначити високу напруженість їх праці, вміння цінувати та розподіляти 
професійний час, опанування набором характеристик, що забезпечує 
виконання професійної діяльності на високому рівні і досягнення певного 
результату. Формування необхідного набору індивідуальних, соціальних і 
групових компетентностей вважається в даний час однією із основних 
проблем розвитку фахівця, оскільки володіння певною сукупністю знань, 
вмінь, навиків, здібностей, мотивів, переконаннь, цінностей та ін. дозволяє 
проектному менеджеру в складних проблемних ситуаціях, в умовах дефіциту 
часу й інформації, під зовнішнім тиском середовища забезпечувати 
досягнення поставлених перед ним цілей шляхом ефективної взаємодії з 
колегами і конкурентами в процесі ділового спілкування та організації 
діяльності підлеглих.  

При вирішенні професійних завдань проектний менеджер повинен 
вирішувати нестандартні, нетипові завдання, тобто повинен використовувати 
творче мислення. При створенні моделі будь-якої проблемної ситуації 
менеджер спочатку звертається до свого досвіду, тобто до сукупності знань, 
дій, прийомів, ділових якостей, які особистість набула в процесі життєвого 
розвитку і використовує на шляху до досягнення життєвих і професійних 
цілей. В досвіді здійснюється пошук відповідних, адекватних наборів 
структур і схем знань, що зберігаються у пам’яті людини. Вченими 
встановлено, що існують два шари нашого досвіду: свідомий та несвідомий, 
при чому людина не може одночасно працювати з двома шарами. У режимі 
доступу до свідомого досвіду, людина не має доступу до несвідомого, а при 
роботі із несвідомим - неможливо здійснювати свідомий контроль і 
рефлексію своїх дій. 

Пропонується наступна модель управління компетенціями із 
використанням управління знаннями на основі інтуїції (рис.1). 

Таким чином, інтуїція в творчому мисленні 
• являє собою різні механізми згортання розумових процесів у експертів 

(експертна інтуїція); 
• проявляється в миттєвому аналізі ситуації (ситуативна інтуїція). 
Інтуїція в процесі отримання нових знань  
• заповнює прогалини у існуючих знаннях та створює нові знання, які є 

проектом нових парадигм (інтелектуальна інтуїція);  
• забезпечує накопичення несвідомого досвіду, що проявляється на рівні 

дії (перцептивна інтуїція).  
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ЗІ - зони інтуїції, ІМ - зона інтуїтивного мислення, ІІ – зона інтуїтивного 

інтелекту. 
Схема 1. Концептуальна модель управління компетенціями на основі 

управління знаннями. 
В представленій моделі множина компетенцій поза зонами інтуїції 

описується різними методологіями УП як вимоги до проектних менеджерів 
стосовно рівня їх знань, досвіду, особистих якостей тощо.  

Творче мислення надає можливість не лише забезпечувати професійні 
компетенції в галузі УП, але й створювати цінності і забезпечувати побудову 
в процесі реалізації проекту ще й ціннісні складові (компоненти) ПП, тобто 
забезпечувати реалізацію ланцюгів цінностей в процесі управління проектом 
чи програмою (методологія Р2М).  

Основними  компетенціями проектного менеджера для забезпечення 
інтуїтивного стилю є: 

1. компетенції в інтуїтивній ідентифікації проблем, їх джерел і розробці 
рішень по їх подоланню; 

2. здатність на основі інтуїції сприймати стратегічні елементи 
програми/проекту і розставляти пріоритети; 

3. здатність інтуїтивно попереджати, оцінювати і працювати із змінами 
проекту для досягнення його результатів; 

4. здатність за допомогою інтуїції фокусувати зусилля команди на 
інноваціях і прориві; 

5. здатність використовувати інтуїцію при плануванні проектних цілей і 
завдання, організовувати ресурси, управляти виконанням; 

6. здатність використовувати системний підхід, будувати команду, 
контролювати проект і вирішувати проблеми із використанням інтуїтивних 
підходів; 

7. здатність балансувати між різними робочими групами і зацікавленими 
сторонами, позбавлятися від напруженості, конкуренції з метою породження 
інтуїтивних механізмів в проекті/програмі;  

8. здатність підтримувати високоефективну роботу команди шляхом 
мотивації і можливостей самореалізації на основі інтуїції; 

9. здатність бути ініціативним, підтримувати ентузіазм для досягнення 
результату шляхом командної роботи, впроваджувати ролеву модель, 
розвивати інтуїтивні компоненти роботи команди; 

10. компетенції самоорганізації і самодисципліни, високі норми етики, 
взяття на себе відповідальності, далекоглядність, інтуїтивність. 
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