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Linda Dukule 

EU funds Support to Development of Protected Areas 

Latvia is rich in protected areas. Its area is only 64 589 km
2
, but it has 682 

special areas of conservation approved by laws or the Cabinet of Ministers. 

 All protected areas are divided into four categories by IUCN (International 

Union for Conservation of Nature):  

 Category I. A severe nature reserves are used mainly for sci-

ence and nature conservation. 

 Category Ib. Wild Areas: used mainly for environmental pro-

tection 

 Category II. Category II. National Parks: used mainly for eco-

system protection and recreation 

 Category V. Protected landscapes: managed mainly for land-

scape protection and recreation. 

 Picture 1 
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Latvian share of protected areas 
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Protected landscape areas (V)

Nature parks (II or V)

Nature preserve (Ib)
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Diagram created by author 

Since joining the European Union (EU), the owners of protected areas actively 

use proposed financing of EU funds to successfully develop Latvian protected are-

as.  

European Regional Development Fund (ERDF) funding use in the improve-

ment of infrastructure for Natura 2000 including protected areas. Natura 2000 net-

work includes 327 of all Latvian protected areas. 

European Social Fund (EU) funding is used for training staff and the owners 

of the protected areas. 

Cohesion Fund (CF) funding is used for the road infrastructure development in 

Natura 2000 including protected areas, as well as a variety of environmental pro-

jects. 

Most frequently used source of funding for conservation projects is the EU fi-

nancial instrument LIFE. LIFE program consists of three components: 

 LIFE+ Nature & Biodiversity component co–finance best practice or demon-

stration projects that contribute to the implementation of the Birds and Habitats 

Directives and the Natura 2000 network. In addition, it co-finances innovative or 
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demonstration projects that contribute to the implementation of the objectives of 

Commission Communication on "Halting the loss of biodiversity by 2010 - and 

beyond". 

 LIFE+ Environment Policy & Governance component co-finance innovative 

or pilot projects that contribute to the implementation of European environmental 

policy and the development of innovative policy ideas in different fields. 

 LIFE+ Information & Communication component will co-finance projects 

related to communication and awareness raising campaigns on environmental, 

nature protection or biodiversity conservation issues. 

Latvia participates in international cooperation program INTERREG, which is 

divided into three lines. INTERREG A funded the cross-border co-operation pro-

jects (Latvia- Estonia-Russia and Latvia-Lithuania-Belarus). INTERREG B financ-

ing strategic international cooperation projects (Baltic Sea Region Program). 

INTERREG C funded inter-regional cooperation projects across Europe. 

Latvia has joined in the international project “Baltic Green Belt”. The project 

is implemented by 15 national and non-governmental organizations from five coun-

tries of the Baltic Sea in the eastern and southern coastal states: German, Polish, 

Lithuanian, Latvian, Estonian and the International Union for Conservation of Na-

ture (IUCN) in Belgium and Coalition Clean Baltic (CCB) in Sweden. Baltic Green 

Belt is part of the European Green Belt - an international initiative, under which 

form ecological networks, running from the Barents Sea to the Black Sea. 

 

L.S. Chernova 

Innovation activity improvement 

In the science intensive branches of Ukraine due to the management restruc-

turing 

Today it is universally recognized that innovations are undoubtedly the base 

for advantage in the global competition. In the fundamental M. Porter’s work it is 

directly stated, that innovations are the main weapons in global competition. It is al-

so a common statement that the world economy globalization is an accomplished 

fact. Modern approach to value chain structure analysis shows that the largest con-

tribution to a future profit are given by those innovation cycle stages which are con-

nected with intangible assets. The main elements of the added value are created dur-

ing scientific research work, when using the intellectual property right within an ef-

fective project management process. Just at those life cycle stages of a product the 

monopoly for some knowledge ownership enables to create considerable added val-

ue, which can later transform into a superprofit. 

The world practice shows that the major corporations’ expenditures for scien-

tific research work are rather high, and they constitute 3 to 20 percent of their total 

budgets, when the mean value is 8 to 10 percent. Large companies with considera-

ble scientific potential are most actively introducing innovations as it is seen from 

their expenditures for each employee innovational activity. Though, for the time be-

ing innovational activity and scientific research work development at the Ukrainian 

enterprises lag behind medium world indicators. Regretfully, during previous years 
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material resources became depleted, equipment became obsolete as well as the 

premises; financial resources were absolutely exhausted. Created earlier technologi-

cal backing was also used up. 

As to conditions for innovational activity of major science intensive branches 

of industry in Ukraine, one should state that the greater part of enterprises don’t 

have any governmental support despite of their worn out scientific equipment and 

outdated material facilities for science. In such situation there is only one way out. 

It can be constant and close cooperation of the scientific research institutions and 

design bureaus with production complexes and associations. Innovation manage-

ment in the branches of economy, which are strategically important for the state, as 

they have their own well-established scientific schools, rather powerful scientific 

research base and production facilities, can be conducted  just in the form of large 

(on a branch of industry level) complexes creation. They should amalgamate scien-

tific research institution, production system, and higher school chair department 

with branched management structure based on the project management principles. 

Science always works for the future, but cash resources should be invested in 

it today. So, at the difficult economical transformations stage the gap between in-

vestment and refunding is especially painful and difficult for Ukraine. It is neces-

sary to search for new progressive ways of scientific research financing and one of 

such novelties in different branches of industry is science intensive self-financing 

production enterprises creation, which could be able to develop projects for new 

products and services development. 

One of the causes of innovation activity lowering is the absence of well-

defined methodological approach to scientific research management. Due to that 

cooperation between production sector and scientific institutions often cannot be put 

into practice. That’s why there is an acute want of scientific research strategy de-

velopment: it is necessary to accelerate scientific research products commercialisa-

tion, also applying project management of business processes. 

In the Ukrainian gas turbine industry there is a precedent when the project of 

the integrated company creation was put into practice. It was achieved by means of 

amalgamation of research-and-production enterprise "Маshproekt" and a production 

association "Zorya". At the newly created enterprise the multi-project management 

system of the high technology production has been formed. Now  Gas Turbine Re-

search and Production Complex Zorya-Mashproekt, is a leader of turbine construc-

tion in Ukraine and one of the key manufacturers of marine gas turbines and gear-

boxes in the world. The Complex provides a full cycle of manufacturing from pro-

ject engineering to a final product output. 

Currently, the investment for research and development constitutes 15 to 18 

percent of the enterprise's total income amount; engineering time is halved. The en-

terprise has no problems with the commodity market for its new developments and 

products. The enterprise is constantly modernizing the outlet products. Today the 

scientists of the Research and Production Complex are developing a gas turbine en-

gine of the fifth generation. It confirms that project management as a main way of 

production and basic system of the work organization grounded on the multi-project 

management with minimization of risks and uncertainties is a launch pad for 

Ukrainian innovative system efficiency increasing. 
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T. Gonchar  

The problem of project development influenced by selected conception 

Before construction of any house or building, you should perform a very im-

portant step - architectural design. The purpose of the construction phase of the pro-

ject is to create a building that meets all functional and aesthetic desires of the cus-

tomer and is fully consistent with different technical standards, as well as obtaining 

the necessary documents authorizing construction. 

There are several key steps in the architectural design. 

1. The first phase - the work of architects with the client to determine the future 

building project in accordance with the wishes of client. 

2. At a later stage it is important to measure the total available land, identify the lo-

cation of future buildings. 

3. Estimated conception of the object. Pre-established concept is given to clients for 

review. At this stage, creating an architectural project, the client can make changes 

or accept it with the proposed architectural concept - you are invited to design the 

interior design of cafes and much more. 

4. Sketches for the construction project. This stage of architectural planning is car-

ried out only after the final design concept of the project. Sketches - several designs, 

including layout, details, location of windows, doors and more. The object must be 

tied to a particular building site. At this stage, the second agreement with the client, 

during which time can be made to certain adjustments. 

5. Working with the construction documents. The final preparation of a project oc-

curs after a given technical documentation and specified all the sketches. 

 

The development of previous concept of the building - one of the best ways 

to pre-assessment and an understanding of the projected object. This step is espe-

cially important for large objects, because it avoids many difficulties in the further 

design. 

On the basis of the architectural concept of the building designed and precisely 

crafted specification we receive plans facades, etc. in a full version of the selected 

project, on which is working on a large team of project organization. 

In most cases, for building a house for example, architectural project in a 

given volume is needed. Made on the basis of rigorous calculation, construction de-

sign ensures the correspondence building to the architectural project. 

 

Аль-атум Мохаммад 

Описание сервисной среды проекта как основы разработки сервисных 

моделей для проектов инновационных программ развития 

Современное состояние развития цивилизации можно характеризовать 

как объединение в едином целом трех ее особенностей. Первая из них связана 

с тем, что цивилизация находится в периоде очень быстрых изменений, кото-

рые происходят на фоне процессов глобализации. Это приводит к появлению 

глобальной турбулентности для всех проектов. Вторая особенность связана с 

тем, что основным фактором производства стали знания. В этом аспекте особо 

актуальной стала китайская поговорка: «Нужное маленькое знание больше 
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большого, которое не нужно сейчас». Третей особенностью является то, что 

экономика развитых стран стала сервисно ориентированной. Это подтвержда-

ется тем, что в экономической деятельности, связанной с оказанием услуг в 

США, Франции, Великобритании и др. задействовано более 70% работающего 

населения. При этом, доля валовой добавленной стоимости за счет оказания 

услуг в этих странах также превышает 70%-ный барьер. Из этого следует, что 

все проекты находятся в сервисно ориентированной инновационно изменяе-

мой среде.  

В области управления проектами эти тенденции также сказались на по-

явлении сервисных моделей. В литературе отмечается, что нередко проекты, 

которые реализуются по схематической модели, которая соответствует си-

стемной модели, объединяются в циклическую комбинацию проектов, вовле-

кая сервисную модель. Успешность реализации такого подхода определяется 

правильностью описания «сервисной среды» проекта.  

Этот термин начинает широко применяться при реализации ИТ-

проектов, сфере, в которой сегодня наблюдается наибольшее число внедряе-

мых как технических, так и организационных инноваций. К настоящему вре-

мени еще не сложилось опробированных методов описания сервисной среды 

проекта. Однако, исходя из анализа сущности сервисных моделей в различных 

аспектах и с различных позиций (области применения, жизненного цикла) 

можно сформулировать некоторые требования к описанию сервисной среды 

проекта.  

Первое требование касается того, как представить сервис. Его нужно 

описывать как сервис, воспринимаемый и интерпретируемый клиентом. А 

уникальность клиентов выдвигает требование индивидуализации и персони-

фикации производства сервиса. Такой подход получил название «кастомиза-

ции» (от лат. customer). Исходя из этой позиции, традиционно понимаемая как 

главная ценность от использования продукта проекта расширяется добавлен-

ной стоимостью от инновационной сервисной поддержки его эксплуатации. 

При этом, нужно стремиться описывать сервисную среду таким образом, что-

бы можно было понять, как минимизировать затраты на техническое обслу-

живание процесса эксплуатации продукта проекта.  

Следующее требование к описанию сервисной среды связано с нахожде-

нием таких вспомогательных сервисов эксплуатации продукта проекта, кото-

рые максимизируют возврат на инвестиции.  

Инновационно ориентированное сервисное пространство предполагает 

получение принципиально новой добавленной стоимости в виде знаний, кото-

рые необходимо использовать в будущем не для этапа эксплуатации продукта 

проекта, а при создании новых продуктов проектов.  

Описанный подход к описанию сервисной среды проектов может высту-

пать гарантией для разработки сервисных моделей для проектов инновацион-

ных программ развития. Как следует из выше сказанного, инновационность 

программ развития обеспечивается возвратом инноваций в сервисе в иннова-

циях будущих продуктов проектов.  
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О.О. Антоненко, П.О. Тесленко 

Управління строками проекту реконструкції залізничного переїзду 

Будівництво залізних доріг – це галузь, яка потребує ефективного управ-

ління проектами. Запланований проект реконструкції залізничного переїзду в 

с. Малодолинське Одеської області на перетині під'їзного залізничного шляху 

ст.Ксеніево-ІСРЗ з автодорогою Одеса-Іллічівськ викликаний необхідністю: 1) 

оптимізації швидкості руху наземного транспорту; 2) розвантаження автопо-

токів; 3) вирішення екологічної проблеми; 4) зниження прямих і непрямих ви-

трат, пов'язаних із затримками на залізничному переїзді транспортних засобів, 

людей і вантажів; 5) забезпечити безперебійну роботу залізничного транспор-

ту ТОВ «ІЗТ». Даний проект пов'язаний з поетапною перебудовою 

з’єднувальних залізничних шляхів в рамках будівництва шляхопроводу. Замо-

вником та інвестором проекту виступає ТОВ «ІЗТ», головним підрядником 

призначене ТОВ «Трансбуд». 

Реалізація цього проекту вимагає введення тимчасового обмеження руху 

автотранспорту на ділянці будівництва – тимчасового закриття дороги, яке 

викликає наступні негативні наслідки: 1) зміну поточних вантажопотоків; 2) 

зміну розкладу міжміських автобусів і маршрутного таксі; 3) незручності для 

водіїв легкового автотранспорту; 4) збільшення завантаженості інших автодо-

ріг в цьому напрямку. 

Актуальною задачею для вирішення питань з управління строками прое-

кту реконструкції залізничного переїзду є знаходження найбільш оптимально-

го варіанту виконання проекту та своєчасна ідентифікація ризиків, їх плану-

вання, попередження та уникнення, що призведе до найкращого загального 

результату – мінімальному строку реалізації проекту при незмінних вартості 

та якості. Слід зазначити, перед тим, як запропонувати заходи щодо скоро-

чення терміну реалізації проекту, необхідно відповісти на наступні запитання: 

- чи можливо реалізувати роботи за проектом паралельно, або необхідно 

їх послідовне здійснення; 

- в якій послідовності необхідно реалізувати основні етапи будівництва. 

Відповіді на ці запитання диктуються, перш за все, технологічною зале-

жністю робіт проекту будівництва і неможливістю іншої послідовності робіт. 

Не менш важливими виступають бюджетні та ресурсні обмеження, оскільки 

різні варіанти виконання робіт проектів відрізняються вартістю та необхідним 

складом та кількістю ресурсів. Зобразимо на рисунку 1 схему виконання ос-

новних етапів будівництва проекту реконструкції залізничного переїзду. 

 

 

 

 

 

Рис.1 Основні етапи будівництва проекту реконструкції залізничного переїзду 

Як бачимо, етапи будівництва виконуються послідовно, але при домов-

леності з субпідрядниками та постачальниками можна буде виконувати будів-

ництво залізобетонної труби паралельно з виконанням земляних робіт, що 

призведе до скорочення строків виконання проекту.  

Розбірні роботи 

 
Земляні роботи 

Будівництво залізобетонної 
труби 

 

Будівництво верхньої будови 
колії 
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Також одним з заходів, який в змозі знизити негативні наслідки будівни-

цтва – це будівництво тимчасової об’їзної дороги. Звісно, це збільшення зага-

льної вартості проекту, але зменшення впливу негативних наслідків закриття 

ділянки автомобільної дороги. 

1. Треба зазначити, на зміну строків виконання проекту реконстру-

кції залізничного переїзду можуть вплинути виникненні ризики. Тому ва-

жливою складовою вирішення проблеми строків виконання проекту є роз-

гляд ризиків проекту. До основних ризиків проекту належать: 

1) технічні: невірний аналіз проектної та інженерної документації, який 

проводиться на перевірку придатності технології та інженерних рішень; 

2) зовнішні: несвоєчасне постачання необхідного обладнання та ресурсів, 

затримки у зв’язку з погодними умовами; 

3) організаційні: несвоєчасне, недостатнє фінансування проекту; 

4) управлінські: неякісні оцінки реалізації проекту, помилки у плануван-

ні робіт. 

Таким чином, можна внести ряд пропозицій щодо скорочення строків 

будівництва: 1) будівництво тимчасової об’їзної дороги; 2) скорочення строків 

реалізації проекту за рахунок збільшення цілодобового виконання робіт, залу-

чення більшої кількості робочого персоналу, паралельного здійснення певного 

переліку робіт; 3) належне управління ризиками проекту.  

Слід підкреслити, вартість будівництва об'єкта визначається відповідно 

до ДБН Д.1.1-1-2000, враховуючи можливі ризики. Тому кошти на покриття 

ризиків всіх учасників будівництва закладені в інвесторській кошторисній до-

кументації. Крім цього замовником планується провести страхування будіве-

льно-монтажних ризиків проекту. 

 

Г.П. Балдук, П.А.Тесленко, П.Г. Балдук. 

Проверка достоверности данных о ходе выполнения СМР 

В современных условиях в строительной отрасли срок сдачи  и фактиче-

ская стоимость выполняемого проекта на момент его завершения, может су-

щественно отличаться от запланированных. Связано это с нестабильностью во 

внешнем окружении проекта, и  сложностью прогнозирования   его внутрен-

них отклонений. 

СКС1(система контроля строительства) представляет собой программно 

– аппаратный комплекс мониторинга, отслеживающий динамику реализации 

проекта. Использование данного комплекса позволяет улучшит функции мо-

ниторинга и контроля.  

Цель исследования  — проверка достоверности данных о ходе выпол-

нения СМР с помощью СКС1 при строительстве. 

Комплекс СКС1 может, работает в автоматическом режиме (влияние че-

ловеческого фактора сведено к минимуму). СКС1 использует данные из четы-

рёх источников: контрольные фотоснимки, анкеты исполнителя, данные с ка-

мер видео-наблюдения, плановые  показатели.  На основании сравнения и 

анализа этих данных, корректируется график производства работ, контроли-

руется расход материальных и денежных ресурсов. Если в результате анализа 
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обнаруживаются несоответствие с плановыми показателями проекта, либо 

любые другие отклонения, CКC1 автоматически сигнализирует об этом несо-

ответствии заказчику.  
 

Вход1.                                                                                                                                Результат 1. 

Вход2.                                                                                                                                Результат 2. 

Вход3.                                                             Результат 3.  

 

 Рис.1 Укрупненная структурная  схема СКС1.  

Вход1 -  данные поступают с видеокамер, расположенных на объекте. 

Вход2 - данные поступают в виде электронной анкеты, заполненной ис-

полнителем (в анкете приведена информация по срокам, ценам, объемам ис-

пользованных материалов и выполненных работ). 

Вход3 – данные в виде графиков производства СМР (со всеми интересу-

ющими плановыми показателями). 

Результат 1 – корректирующийся графики СМР и мониторинг ресурсов. 

Результат 2 – фиксация хода выполнения работ. 

Результат 3 – информирование заказчика о несоответствиях и онлайн 

наблюдение за объектом. 

Проверка достоверности данных о ходе выполнения СМР может быть 

выполнена по следующему алгоритму. 

Этап 1. Поступление данных в СКС1 осуществляется по каналам: Вход1; 

Вход2; Вход3. Вход1 -  данные поступают с видеокамер. Вход2 - данные по-

ступают в виде электронной анкеты, заполненной исполнителем. Вход3 – за-

грузка плановых показателей СМР. 

Этап 2.  1.Определяется показатель изменения объемов производимых 

работах ∆р.в. по формуле: ∆р.в. = Сн
1

t1 - Сн
1

t2 ;где: Сн
1

t1- контрольный фотосни-

мок c камеры 1 в момент времени t1 , Сн
1

t2 - контрольный фотоснимок c каме-

ры 1 в момент времени t2. 

Если ∆р.в. > 0, то изменения в объемах СМР существуют и анализ про-

должается далее (условно считается, что работы выполнялись). Если ∆р.в.   
0, 

то изменения в объемах СМР отсутствуют, и анализируются только измене-

ния объемов материалов (условно считается, что работы не выполнялись). 

 2.Если ∆р.в. > 0, то определяется изменение объемов ∆Vр.в. в производи-

мых работах по формуле: ∆Vр.в. = Сн
1
t1 – Сн

1
t2. 

3.Определяется изменение объемов материалов ∆Vм.в , используемых в 

производимых работах, по формуле: ∆Vм.в. = Сн
1

t1 - Сн
1

t2 . i= 1….n. 

Если, в анализируемый промежуток времени работы не выполнялись, 

или этот промежуток времени  отмечен как не рабочий,  а ∆Vм.в. >  0, то это 

значит, что на объекте происходит несанкционированный забор материалов, о 

котором сигнализируется. 

Этап 3.Первоначальный анализ использованных объемов материалов 

проходит по формуле ∑∆Vм.в. > < ∆Vр.в., сравнивая показатели на их соответ-

ствие.  

Если ∑∆Vм.в. > ∆Vр.в., это значит что произошел перерасход материалов, о 

котором сигнализируется. 

Этап 4.Первоначальный анализ показателей анкет проходит по формуле: 

∑∆Vм.а.  > <  ∆Vр.а. , сравнивая показатели на их соответствие, где ∆Vр.а. - показа-

Блок 

мони-торинга 

Блок обработ-

ки и система-

тизации  

Блок 

анализа 
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тель выполненных объемов работ, взятый из анкеты; ∆Vм.а. - значение объемов 

материалов использовавшихся в производимых работах.  

Таким образом, проверяется объемы указанных материалов на завыше-

ние. Если ∑∆Vм.в. > ∆Vр.в., это значит, что есть сознательное завышения объемов 

указанных материалов, о котором сигнализируется.  

Следующим этапом проверки данных анкет, является  сравнения объе-

мов указанных в анкетах и соответствующих значений ∆Vм.в.; ∆Vр.в.. 

Сравнение проходит по формулам: ∆Vм.а.- ∆Vм.в. ≥ 0 ; ∆Vр.а.- ∆Vр.в. ≥ 0. При 

этом считается, что если разница ∆= 0 или больше на установленный процент 

погрешности, данные принимаются, и заказчику не поступает информация о 

завышении объемов. 

Этап 5. Определяются max∆Vм и min∆Vр путем сравнения ∆Vм.а. с ∆Vм.в., а 

∆Vр.а. с ∆Vр.в.. Сравниваются ∆$м.а. с ∆$м.э., а ∆$р.э. с ∆$р.э., где ∆$м.а. – стоимость ма-

териала из анкеты, ∆$м.э. - стоимость работы из анкеты, ∆$р.э. – плановый пока-

затель стоимости материала, ∆$р.э - плановый показатель стоимости работы. 

Изменения анализируются, отображаются на графике, и при завышении со-

общаются заказчику. 

Этап 6. Проводится сравнение max∆Vм и min∆Vр. с ∆Vм.э. (плановый пока-

затель используемого материала) и ∆Vр.э (плановый показатель выполняемого 

объема работ) по формулам: 

1) max∆Vм - ∆Vм.э ≥ 0; если разница ∆ ≥ 0, то заказчику сигнализируется, о 

нормальном расходе материалов. Если ∆ < 0, про  экономию.  

2) min∆Vр.- ∆Vр.э ≥ 0,  если разница ∆ ≥ 0 то заказчику сигнализируется, о 

нормальном ходе выполнение СМР, если ∆ < 0 то об отставании от графика. 

Таким образом, используя программно-аппаратного комплекса СКС1, 

заказчик получает простой в использований инструмент, благодаря которому 

он может получать достоверные данные о выполнении СМР. Заказчик имеет 

возможность их дополнительной проверки и осуществления качественного 

контроля за ходом реализации проекта. 

 

П.В. Бальковський, І.М. Флис, С.Й. Ковалишин 

 

Актуальність  проектів виробництва біодизеля із ріпакової олії в 

умовах економічної кризи 

 

Високі світові ціни на енергоносії, залежність більшості країн світу від 

імпорту нафти і дизельного палива із неї, а також наслідки глобальної еконо-

мічної кризи – це саме ті чинники, які висувають біопаливо на одне із перших 

місць в енергетиці багатьох країн світу.  

Біопаливо, яке є альтернативою до нафтового, вже давно широко вико-

ристовується у більшості розвинених країн світу: у США та Бразилії – у ви-

гляді етанолу, а у державах ЄС – передусім у вигляді біодизеля. В Україні та-

кий інтерес стимулюється перш за все паливно-енергетичною залежністю від 

інших країн: насамперед від Росії, Казахстану та Туркменії.  

Одним із перспективних напрямів зменшення енергетичної залежності 

України від нафти є застосування у дизельних двигунах внутрішнього згорян-

ня палива, яке виготовлене на основі рослинних олій. В ряду таких олій най-
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більш ефективною за фізико-хімічним складом, а тому  найбільш застосову-

ваною є ріпакова олія.   

Ефективний розвиток агропромислового комплексу України та забезпе-

чення сталого розвитку сіл та прилеглих територій нагально потребують 

впровадження інноваційних проектів . Поряд із іншими, проекти виготовлен-

ня біопалива на основі рослинних олій, які характерні своєю високою цінніс-

тю: як соціально-економічною, так і практичною на рівні держави загалом і її 

регіонів зокрема, є тепер на часі.   

Мета даного дослідження – оцінити актуальність проектів виробництва 

біодизеля із рослинних олій для забезпечення їх максимальної ефективності в 

умовах економічної кризи. Об’єктами нашого дослідження є методи і моделі 

управління цінністю проектів виробництва біопалива на основі рослинних 

олій, як головний чинник актуальності проекту. Предметом дослідження  є за-

лежність процесу формування якісних і кількісних показників цінності проек-

ту виробництва біопалива на основі рослинної олії від застосовуваних методів 

і моделей управління проектами . 

Враховуючи теперішню ситуацію із економічною кризою в Україні, в 

тому числі і в агропромисловому комплексі, методологічна послідовність 

управління процесом формування якісних і кількісних показників цінності 

проекту виробництва біопалива із рослинної олії, як головного чинника його 

актуальності, полягає у виконанні певних послідовних кроків. 

Спершу потрібно конкретизувати якісні і кількісні показники цінності 

проектів переробки рослинної олії у біопаливо, означити властивості їх цінно-

сті. Вирішення цього завдання дасть змогу розробити інструментарій для 

управління процесом формування цінності проектів переробки рослинних 

олій у біопаливо для досягнення їх максимальних значень. Наступний крок – 

це оцінити дієвість і значущість розроблених теоретичних методів і моделей 

управління цінністю проектів переробки рослинних олій у біодизель, а також 

проаналізувати стан практики в управлінні цінністю таких проектів, виявити 

їх вплив на ціннісні характеристики проекту, щоб загалом визначити їх актуа-

льність для практики. Для цього слід провести всебічний аналіз відомих тео-

ретичних засобів управління цінністю проектів. Результати аналізу стануть 

основою для вдосконалення та в розробці нових ефективних моделей управ-

ління цінністю таких проектів, а відтак – підтвердять їх актуальність для 

практики. Далі - це розробка алгоритмів і комп’ютерних програм імітаційного 

моделювання процесу управління цінністю проектів з функцією - «показники 

цінності» та виконання математичних, віртуальних і натурних експериментів 

для обґрунтування оптимального змісту проекту переробки рослинної олії в 

біопаливо, що забезпечуватиме найвищі кількісні характеристики цінності, 

залежно від параметрів проектного середовища. Потім потрібно провести де-

тальний аналіз результатів математичних, віртуальних і натурних експериме-

нтів і на його основі запропонувати ефективні моделі та новаційні  методи 

управління цінністю проектів переробки рослинних олій у біодизель залежно 

від соціально-економічних та виробничо-технологічних умов, які утворюють 

проектне середовище.  

Проведений аналіз результатів моделювання дасть змогу вдосконалити 

діючі методи управління цінністю проектів переробки рослинних олій у біо-
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паливо та розробити ефективну систему управління процесом формування ак-

туальності таких проектів.  

Вважаємо це – одним із головних завдань в управлінні цінністю проек-

тів виробництва біопалива із рослинної олії. На самкінець необхідно впрова-

дити результати дослідження у виробничу практику та розробити методи кон-

тролю за ефективністю вдосконаленої системи управління цінністю проектів 

переробки рослинної олії у біопаливо. 

Висновки.  
1. Процес оцінки актуальності проектів виробництва біопалива із рос-

линних олій безпосередньо залежить від застосовуваних методів і моделей 

управління їх цінністю.  

2. Існує така модель і сукупність методів  управління цінністю проекту 

переробки рослинних олій у біопаливо, яка підтверджує його актуальність.  

 

Є.С. Бєлікова 

Перспективи розвитку металургійних підприємств  

з використанням інноваційних пропозицій, які враховують 

об'єкти інтелектуальної власності 

У перші роки своєї незалежності Україна пішла шляхом приватизації 

металургійних підприємств, при цьому не вимагала від власників, що їх прид-

бали внесення істотних інвестицій в модернізацію виробництва та виробничих 

потужностей. Тому на багатьох металургійних підприємствах і до сьогодні 

використовується застаріле обладнання та застарілі технології виробництва, 

що знижує їх конкурентоспроможність не тільки на рівні підприємств мета-

лургійної галузі в Україні, а й зменшують досягнення нашої держави в світо-

вому науково-технічному прогресі.  

Таким чином, сьогодні металургійна галузь України потребує мо-

дернізації підприємств на основі інновацій для збільшення обсягів вироб-

ництва, зменшення собівартості продукції, а також пристосування до ресурсів 

сьогодення. Втілення у практику виробництва металургійних підприємств 

об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) забезпечує необхідний рівень онов-

лення, модернізації металургійних агрегатів та обладнання з метою підвищен-

ня конкурентоспроможності підприємства, а також дозволяє збільшувати об-

сяг виробництва, підвищувати прибутковість та конкурентноздатність, при-

скорюючи появу на ринку принципово нових матеріалів, продукції (властиво-

стей продукції), обладнання, методів організації виробництва (технологій) та 

створення нових організаційних структур. 

Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що на сучасному етапі 

інноваційним технологіям немає альтернативи. Орієнтація на інноваційний 

шлях розвитку вимагає від національних суб’єктів господарської діяльності 

перебудови системи управління, створення на основі принципів маркетингу 

системи оперативного пошуку нових сфер та способів реалізації власного по-

тенціалу, які спиралися б на нові товари, технології, методи організації вироб-

ництва і збуту. Зацікавленість в інновації полягає в тому, що приріст обсягів 

збуту і доходів має місце на тих підприємствах, які впроваджують інновації . 

Відповідно до Закону України від 04.07.2002 № 40-IV "Про інноваційну 

діяльність" (2002 р.), інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдоскона-
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лені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також ор-

ганізаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість вироб-

ництва і (або) соціальної сфери. 

Виробництво кінцевої інноваційної продукції на металургійному 

підприємстві є циклічним безперервним процесом, тому використання ОІВ 

змінює хід всього виробничого процесу і як підсумок, фінансово-економічні 

результати. 

Інноваційний проект прямо пов'язаний з об’єктами інтелектуальної влас-

ності (ОІВ), оскільки враховує нові розробки, технічні рішення, винаходи, 

ноу-хау тощо, які використовуються при розробці інноваційної продукції . 

Бажаним результатом проекту є отримання інноваційної продукції в умовах 

металургійної діяльності, тобто нових конкурентоздатних товарів (з новими 

якостями та властивостями), що випускає дане металургійне підприємство. 

Якщо розглядати інтелектуальну власність як кінцевий продукт проекту, 

то її життєвий цикл розпочинається коли зароджується ідея, яку планується 

реалізувати протягом виконання проекту, прикладом цього є наукові проекти 

. Кінцевий продукт проекту, який враховує використання об'єктів права інте-

лектуальної власності може передбачати придбання та/або залучення існую-

чих та/або створення нових ОІВ. 

На кожній стадії проекту великого значення набуває ухвалення ефектив-

ного рішення про правову охорону результатів досліджень та розробок, що 

лежать в основі інноваційної продукції. Як сказано вище, особливістю ОІВ є 

те, що вони можуть бути створені як у процесі реалізації проекту (отримання 

ОІВ в якості продукту проекту), так і поза проектом. Інноваційний проект на 

металургійному підприємстві доцільно розпочинати з формування портфелю 

вже існуючих ОІВ. На початковій стадії проекту проводять маркетингові до-

слідження, завдяки яким можна зробити висновок чи достатньо власних ОІВ 

підприємства для отримання кінцевого продукту, чи потрібно створювати 

нові ОІВ та отримати на них охоронні документи, чи раціональніше буде 

придбати їх у іншого підприємства. Якщо для проекту потрібно створювати 

нові ОІВ, то на початку інвестиційній стадії бажано мати охоронні документи 

на новостворені ОІВ. Якщо власник захищеної патентами розробки чи ноу-

хау має монопольні права на основну частину з них, то інвестор може бути 

впевненим у тому, що ніхто не може зашкодити подальшому розгорненню 

виробництва у разі успіху проекту. 

Патентна стратегія при формуванні портфелю інтелектуальної власності 

для інноваційного проекту припускає розроблення не одного винаходу, а 

цілого пакету винаходів, серед яких заслуговують уваги саме ті, що поліпшу-

ють технологію виробництва.  

Отже, під час підготування інноваційного проекту, формуючи портфель 

інтелектуальної власності на основі внесеної інформації, необхідно забезпе-

чити патентну чистоту ОІВ, що безперешкодно дозволить їх використовува-

ти. 

 

А.И. Белоконь, В.В. Малый, А.И. Мазуркевич  

Модель проектно-ориентированной организации 
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в динамическом окружении 

Очевидно, что основной стратегической задачей руководства проекта-

ми и программами компании является установление баланса в системе целей 

организации, программы ее развития, портфелей проектов, отдельных проек-

тов, команд менеджеров и отдельных менеджеров. Такой баланс, может быть 

достигнут на основе анализа причинно-следственных связей между частями 

компании как отдельной системы, то есть рассмотрение организации с про-

ектно-ориентированным управлением, через призму факторов  методологии 

проактивного управления.  

При более детальном рассмотрении проактивного управления и его ме-

тодологии можно увидеть, что в его основе лежат шесть факторов организа-

ции: инновации, проекты, рынок (потребности), цели, продукты (услуги) и 

технологии, дополнив данный перечень, согласно источникам: риски и компе-

тенции авторами была получена следующая модель  проектно-

ориентированной организации в динамическом окружении в рамках методо-

логии проактивного управления (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель проектно-ориентированной организации в динамическом 

окружении  

На рис.1 окружность обозначает организацию с происходящими в ней 

процессами, различной природы. Так  «потребности рынка» формируют «цели 

организации», которые в свою очередь порождают «образы продуктов», огра-

ниченные  «технологическими возможностями» организации. Из «технологи-

ческих возможностей» вытекают «проекты», требующие определенных «ком-

петенций».  «Компетенции» (или их недостаток) порождают «риски», для 

компенсации которых необходимы «инновации» меняющие «потребности». 

Новые «потребности» порождают новые «цели» и т.д.  

Исходя из рис. 1,  можно увидеть, что  «Цели – Технологии – Компетен-

ции – Инновации» определяют внутренние ограничения развития организа-

ции, а «Потребности – Продукты – Проекты - Риски»  - внешние. При этом 

каждый из контуров является замкнутым.  

Внутренний контур, определяемый «целями» организации, включает 

«технологии», «компетенции» и «инновации», реализующиеся соответственно 

Продукты 

Организация 

Инновации 

 Технологии 

Проекты 

Компетенции 

Риски 

Цели 

Потребности 

Внутренние 

ограничения 

Внешние 

ограничения 



 24 

в технологическом и человеческом обеспечении производства и его иннова-

ционном потенциале.   

Внешней круг, определяется «потребностями», включает «продукты», 

«проекты» и «риски», и описывает взаимодействие организации с окружени-

ем.  

Из рис 1. видно, что процессы в организации чередуются обеспечивая 

реакции, как на внутренние так и на внешние факторы. При этом каждый 

внутренний фактор, порождает реакцию направленную вовне, а внешний ре-

акцию направленную внутрь предприятия. 

С системной точки зрения упомянутые процессы описываются кривыми 

следующего вида (рис 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Динамика главной производственной функции системы 

Поскольку проектно-ориентированная организация включает две группы 

факторов (внутренние и внешние), то главная производственная функция си-

стемы описывается  тоже в двух отношениях (внутренние и внешние).   

Выходя из вышеизложенного можно увидеть, что практически все во-

просы  фактора «Цели» зависят напрямую от выбора того или иного класса 

потребителей; проблемы, связанные с конкуренцией, решаются при помощи 

качественных технологий;  новые методологии проектного менеджмента  

должны в первую очередь, опираться на человеческий фактор, а снятие не-

определенностей решается через инновационные методы.  

Представленная модель позволяет исследовать (в том числе на формаль-

ном уровне) процессы происходящие в проектно-ориентированной организа-

ции и их влияние, как на саму организацию так и на среду с которой она взаи-

модействует, что является реализацией динамического подхода в данной за-

даче. Дальнейшая формализация представленной модели позволит получать 

аналитические зависимости, взаимодействий и взаимосвязей в проектно-

ориентированных организациях. 
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Проведення функціонально-вартісного аналізу наукових проектів з 

використанням спеціалізованих програмних продуктів 
 

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) в управлінні проектами — це ме-

тод визначення й моніторингу вартості проекту в процесі реалізації. ФВА – це 

функціонально-орієнтований метод, характерний тим, що в результаті його 

використання з’являється більш удосконалена концепція проекту, згідно якої 

роботи проекту будуть виконуватися з більш високою якістю та більш еко-

номічними технологічними процесами, обладнанням [1, 2]. 

Для проведення ФВА можна використовувати різноманітні спеціалізо-

вані програмні продукти. В даній роботі розглянемо приклад проведення ФВА 

за допомогою AllFusion Process Modeler 7, який є сучасним і зручним інстру-

ментом для графічного моделювання, аналізу, документування та оптимізації 

бізнес-процесів. 

Розглянемо приклад моделювання робіт під час планування бюджету на-

укового проекту наукової установи державного сектору економіки, який поля-

гає у виконанні науково-дослідної роботи «Доопрацювання проекту позиції 

України на ВКР-12 з урахуванням роботи МСЕ, СЕРТ, CITEL, РСЗ та інших 

міжнародних організацій, а також відповідних рішень щодо використання 

радіочастотного ресурсу в Україні» (рис.1,2,3). Метою реалізації проекту є 

сприяння успішній інтеграції України в Європейську систему зв’язку та світо-

вий інформаційний простір в частині впровадження новітніх радіотехнологій, 

а також гармонізація Національної таблиці розподілу радіочастотного спектру 

України з Всесвітньою та Європейською таблицями розподілу радіочастот. 

Продуктом реалізації проекту є проект позиції України на Всесвітній конфе-

ренції радіозв’язку 2012 року. Строк виконання проекту – один рік. 

 
Рис. 1 Контекстна діаграма проекту 
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Рис. 2 Етапи виконання проекту 

 
Рис. 3 Декомпозиція четвертого етапу проекту 

Отже, вартість проекту становить 399 965 грн. З рис. 2 видно, що 4 етап 

проекту має найбільшу вартість. 

 

А.А. Белощицкий  

Методологии проектно-векторного управления образовательными сре-

дами 

Исходя из специфики проектной деятельности организаций в образова-

тельных средах (в первую очередь, учитывая информационно-продуктовый 
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характер проектов), а также основываясь на структуре проектно-векторного 

пространства и объектов, отраженных в нем можно построить структуру ме-

тодологии проектно-векторного управления образовательными средами. Ос-

новные группы объектов, развитие которых в проектно-векторном простран-

стве представимо моделью «расширяющейся Вселенной проектов»: проекты, 

продукты, инструменты и субъекты. Эти группы объектов характеризуются: 

1.Для проектов: приоритет (важность) для постоянной организации; ме-

сто реализации; требования к проекту и продукту; неблагоприятные воздей-

ствия; организация формирования продукта проекта и управления; обеспече-

ние проекта. 

2.Для продуктов проектов: попродуктовая структура проекта; описание 

продукта проекта и его потребительских свойств (его ценность); материально-

технические и информационные ресурсы, которые войдут в его состав (его се-

бестоимость); изменения по ходу реализации. 

3.Для инструментов: методы и средства, используемые для создания 

продукта проекта и для управления реализацией проекта. Для этого необхо-

димо реализовать технологии: формирования продукта проекта, планирования 

(работ и ресурсов), администрирования (выполнение плана) и обеспечения: 

ресурсами; соответствия требованиям (в т.ч.по качеству); научно-

техническими (в т.ч. техническими и программными средствами, методиками 

и др.). 

4.Для субъектов: ценности продукта и проекта. Для эффективного 

управления (развития) субъектов проектов необходимо управлять их интере-

сами и взаимодействием с субъектами проектов и с его окружением. 

Такая структура взаимосвязанных компонентов проектно-векторного 

пространства требует создания понятийной иерархической структуры, каж-

дый уровень которой отражает стратегию и тактику управленческой деятель-

ности и детализирует совокупности методов, концепций, понятий, описаний 

отражающих управление информационно-продуктовыми проектами в образо-

вательных средах. Учитывая вышеизложенные, в качестве структурных ком-

понентов методологии проектно-векторного управления можно использовать 

наполнение понятий - организации, технологии, взаимодействия, интересов и 

проблем. 

Создание научно-методологического инструментария формирования 

этих компонентов позволит повысить эффективность управления проектами 

образовательных сред.  

 

Е.Г. Бойко  

Разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами 

на базе ценностного подхода в проектно-ориентированных предприятиях 

Более или менее формализованная практика управления проектами су-

ществует сегодня в большинстве украинских проектно-ориентированных 

предприятиях. Однако опыт показывает,  что при отсутствии формализован-

ной системы управления руководитель и участники проекта неизбежно стал-

киваются с проблемами,  связанными с конфликтами целей, приоритетов, 

сроков, назначений, ресурсов и отчетности.   
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Повышение эффективности системы управления проектами достигается 

за счет разумной формализации процедур подготовки,  принятия и организа-

ции исполнения управленческих решений,  форм взаимодействия участников 

проекта, контроля и отчетности.  

Корпоративная система управления проектами  (КСУП)  предполагает,  

что инициация,  организация и исполнение любого проекта опирается на ис-

пользование корпоративных стандартов организационной структуры проекта,  

управленческих процедур, отчетности и информационного обеспечения 

участников проекта. Действия участников проектов регламентируются в со-

ответствии с их ролями и этапами проекта,  и подкрепляются принятыми в 

рамках единых корпоративных стандартов методиками, инструкциями, шаб-

лонами нормативных документов и инструментарием. 

В основе КСУП лежит корпоративная модель системы управления про-

ектами,  которая обеспечивает менеджеров проектов средствами быстрого и 

эффективного создания системы управления каждым конкретным проектом. 

Корпоративная система управления проектами (КСУП) состоит из сле-

дующих элементов: 

1.    Проектный офис (центр методологического, координационного, 

инструментального сопровождения и развития бизнес-процесса управления 

проектами организации) 

2.    Банк знаний в области проектного управления (совокупность 

накопленного в организации опыта проектного управления) 

3.    Система самообучения (механизм, обеспечивающий постоянный 

рост уровня квалификации сотрудников компании) 

4.    Регламенты проектного управления (служат для описания бизнес-

процессов управления проектами в организации и формируют корпоративный 

стандарт управления проектами) 

5.    Инструментальная система проектного управления (совокупность 

программного и технического обеспечения, использующегося для поддержки 

процессов системы проектного управления в организации) 

Корпоративная система управления проектами: этапы становления: 

1.   Инициация (анализ имеющихся ресурсов на предмет возможности осу-

ществления проекта) 

2.   Обследование (проведение общего анализа текущих бизнес-процессов 

проектного управления, постановка цели и выбор варианта ее достижения) 

3.    Разработка КСУП (реинжиниринг бизнес-процессов проектного управле-

ния, разработка регламентной базы проектного управления) 

4.   Внедрение КСУП (формирование портфеля проектов, внедрение Инстру-

ментальной системы управления проектами, обучение пользователей, форми-

рование Офиса управления проектами) 

5.    Пилотные проекты (запуск пилотных проектов, доработка регламентной 

базы и сопутствующих документов по результатам ведения пилотных проек-

тов) 

6.    Сопровождение и развитие КСУП (создание банка знаний и внутренней 

системы самообучения, перевод всех проектов организации в КСУП) 

Оценка ценности проекта разработки и внедрения КСУП: 

http://www.pmhelp.ru/
http://www.pmhelp.ru/services/consulting/ipms/
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1. Предпроектная оценка: оценка проекта на начальной фазе, до решения о 

планировании проекта. 

2. Промежуточная оценка: на максимальном этапе фазы реализации проекта. 

3. Послепроектная оценка: на конечной фазе завершения и управления про-

ектом. 

4. Последующая оценка: подтверждение эффекта проекта. 

Проведение оценки в течении жизненного цикла проекта внедрения и раз-

работки КСУП 

 
Рис.1 Процесс оценки ценности проекта 

Разработка и внедрение компонентов Корпоративной системы управле-

ния проектами не является разовой акцией,  а представляет собой комплекс 

последовательных мероприятий,  позволяющих постоянно совершенствовать 

КСУП, повышая ее эффективность.   

А.Ю. Борзенко-Мірошніченко  

Ризиковий аспект експертизи проектів кластеризації регіонального 

освітнього простору 

Більшість проблем та відхилень, що виникають на фазі реалізації проек-

ту, є наслідком низької якості досліджень, виконаних на фазі ініціалізації про-

екту. Результатом одного з етапів цієї фази, а саме підготовки оціночного за-

ключення (проектного аналізу), є значно підвищений ступінь вірогідності для 

інвестора та замовника щодо інвестування та подальшої розробки проекту. 

Уникнути ризиків особливо для проектів з високим ступенем інноваційності 

не можливо. Реалізація таких проектів передбачає перш за все ідентифікацію 

та прийняття ризиків, що супроводжують та сприяють впровадженню іннова-

цій в організації. Проте недостатня увага до оцінки ризиків проекту як окре-

мого кола експертизи за всіма аспектами (технічним, екологічним, комерцій-

Определение и планирование ценности проекта 

Планирование проекта 

Выполнение проекта 

Обратная связь и оценка по-

следствий проекта 

Завершение проекта 

Пост-проектная и 

последующие оцен-

ки 

Предварительная 
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Промежу-

точная 

оценка 
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ним, фінансовим, економічним, соціальним, інституціональним) призводить 

до помилок на фазах розробки, реалізації та експлуатації проекту. 

Типові та видові особливості проекту визначаються сферою діяльності та 

характером предметної галузі відповідно, та саме вони зумовлюють унікаль-

ність проектних ризиків. 

Об’єктом даного дослідження є управління проектами кластеризації ре-

гіонального освітнього простору, які відносять до організаційного типу прое-

ктів в освітній сфері діяльності. 

Метою дослідження є ідентифікація та класифікація ризиків проектів 

кластеризації регіонального освітнього простору для їх врахування на етапі 

експертизи таких проектів. 

У науковій літературі існує безліч класифікацій ризиків проекту, виділе-

них за різними ознаками. Сконцентруємо увагу на внутрішніх специфічних 

ризиках проектів кластеризації регіонального освітнього простору. Ідентифі-

куємо ризики таких проектів за головними функціями діяльності: інформацій-

ною, планування, технологічною, кадровою, організаційною та управлінсь-

кою. 

Інформаційний ризик пов'язаний з якісною ідентифікацією та уточнен-

ням в ході реалізації проекту його цінності для зацікавлених сторін. Випадко-

вість наставання такої ситуації в межах кластеру перш за все зумовлена змі-

нами цілей. Але існує й зовнішня складова через можливі зміни у законодав-

чій, політичній, економічній або соціальній політиці регіону або держави в ці-

лому. Наслідком ризику є неможливість досягнення суб’єктами регіонального 

освітнього кластеру відповідного рівня конкурентоспроможності або його 

зниження. 

Виділений ризик нерозуміння цінностей замовника, споживача, регіона-

льних та державних органів влади слід детально розглядати в межах комер-

ційного та соціального аспектів проектного аналізу. 

Ризик планування пов'язаний з роботами, виконуваними на фазі розробки 

проекту, а його наслідки як прояв відхилень (у часі, витратах, змісті тощо) ви-

никають на фазі реалізації та потребують прийняття раціональних управлінсь-

ких рішень. 

Ризик планування змісту проекту кластеризації регіонального освітнього 

кластеру властивий усім аспектам проектного аналізу. 

Сутність технологічного ризику визначається адекватністю обраної тех-

нології, тобто методу кластеризації регіонального освітнього простору. Зни-

ження вірогідності та втрат від такої ризикової події обумовлює потребу у на-

уковому обґрунтуванні ознак, інструментів оцінки подібності об’єктів, поєд-

нуваних у кластери (освітніх закладів, підприємств, державних установ тощо). 

Ризик методу кластеризації слід пов’язувати із технічним аспектом прое-

ктного аналізу. 

Кадровий ризик в проектах кластеризації виникає переважно на фазі екс-

плуатації. Його причиною є критичність людського ресурсу (професорського-

викладацького складу, наукових співробітників тощо). При цьому може спо-

стерігатися як його нестача, так і перенасичення. Обидва наслідки є небажа-

ними через перевантаження або нестачу кадрів, задіяних у функціонуванні 

кластеру для досягнення його цілей. 
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Ризику кадрового перенасичення або нестачі потрібно приділити увагу в 

рамках інституційного аспекту проектного аналізу. 

Організаційний ризик також доцільно віднести до фази експлуатації про-

екту кластеризації через відсутність достатнього досвіду створення та органі-

зації діяльності офісу управління регіональним освітнім кластером, а також 

його взаємодії та підтримки органами державної влади, регіонального самов-

рядування та суспільства. 

Ризик офісу управління регіональним освітнім кластером потребує вра-

хування в межах технічного та інститутаційного аспектів експертизи. 

Управлінський ризик виникає в наслідок низької компетентності коман-

ди управління проектом, що впливає на якість прийняття операційних (щодо 

виконання проекту) та стратегічних (щодо створення продукту проекту) рі-

шень та відповідно на показники успіху проекту. Це обумовлено специфікою 

освітньої галузі проекту кластеризації, особливостями компонентів діяльності 

(освітнього, наукового, методичного, господарського), які реалізуються 

суб’єктами кластеру. 

Ризик некомпетентності команди управління проектом кластеризації та-

кож відноситься до інституційної складової оцінки проекту. 

Отже, організаційний тип проектів кластеризації регіонального освітньо-

го простору зумовлює домінування ризиків в межах інституційного аспекту 

проектного аналізу. Новизна технології та відсутність достатнього досвіду 

кластеризації в освітній сфері діяльності призводить до акцентування уваги на 

ризиках технічного аспекту. Фінансова та економічна ефективність проекту 

кластеризації прямо залежить від попиту на послуги освітнього регіонального 

кластеру, що обумовлює потребу ретельного планування ризиків в комерцій-

ному аспекті. Координальних змін в екологічному та соціальному аспектах 

проекти кластеризації регіонального освітнього простору не передбачають, 

але це не дає можливості ігнорувати ризики в цих аспектах проектного аналі-

зу. 

Наступних кроком дослідження є детальний якісний та кількісний аналіз 

визначених ризиків проектів кластеризації регіонального освітнього простору. 

 

А.Ю. Борзенко-Мирошниченко, Нджоку Угочукву Икенна 

Классификация инфраструктурных проектов Нигерии 

Нигерия богата нефтью, но экономическая и политическая составляющие 

отягощены политической нестабильностью, коррупцией, отсутствием надле-

жащей инфраструктуры, зачаточным макроэкономическим управлением. 

С 2008 года правительство приступило к осуществлению рыночных ре-

форм совместно с МВФ, таких как модернизация банковской системы, сдер-

живание инфляции, блокирование высокого роста заработной платы, урегули-

ровании региональных споров о распределении доходов от нефтяной про-

мышленности. 

Следует отметить, что основным препятствием на пути роста экономики 

является инфраструктура. В августе 2010 года президент Джонатан предста-

вил проект энергетического сектора, который включает в себя приватизацию 
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государственных предприятий. Кроме того, правительство будет стремиться к 

разработке государственно-частного партнерства для строительства дорог. 

Несмотря на существование ряда проблем в экономике Нигерии сегодня 

активно развивается управленческая компонента благодаря формированию 

кадрового потенциала, способного использовать современные инструменты 

управления, в том числе и управление проектами. Об этом свидетельствует 

повышенный интерес к обучению на специальности «Управление проектами» 

в Украине студентов из Нигерии. Например, в Восточноукраинском нацио-

нальном университете имени Владимира Даля, за последние три года спрос на 

образовательные услуги по специальности «Управление проектами» со сторо-

ны иностранных студентов возрос приблизительно в три раза. 

Анализ проектов в рамках развития инфраструктуры Нигерии показал 

наличие ряда проблем: низкий уровень тендерных процедур, отсутствие ком-

петентных кадров и т.д. Большинство возникающих проблем являются след-

ствие низкого качества работ выполняемых на фазах инициализации и плани-

рования. 

Для решения перечисленных проблем в сфере инфраструктуры Нигерии 

необходимо уточнить видовые характеристики проектов, разработать их клас-

сификацию. 

Под инфраструктурой (от лат. infra ниже, под и structura строение, распо-

ложение) понимают совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необ-

ходимых для функционирования отраслей материального производства и 

обеспечения условий жизнедеятельности общества. Различают производ-

ственную (дороги, каналы, порты, склады, системы связи и др.) и социальную 

(школы, больницы, театры, стадионы и др.) инфраструктуры. Иногда терми-

ном «инфраструктура» обозначают комплекс так называемых инфраструктур-

ных отраслей хозяйства (транспорт, связь, образование, здравоохранение и 

др.). 

Учитывая преимущества территориального расположения Нигерии, сле-

дует отметить особую роль транспортных сетей в развитии экономики страны. 

Нигерия располагает довольно развитой транспортной сетью, в которой 

основное место занимает автомобильный транспорт. Автомобильные дороги, 

протяженность которых составляет 150 тыс.км (в т.ч. 40тыс.км – с твердым 

покрытием), соединяют все основные экономические районы и промышлен-

ные центры страны. На автотранспорт приходится свыше 70% всего внутрен-

него грузооборота страны. 

В последнее время все большее внимание в Нигерии уделяется железно-

дорожному транспорту. Имеются планы реконструкции железных дорог (3,5 

тыс. км, которые были построены в 60-х годах и связывают океанское побе-

режье с северными районами страны). Развивается также морской транспорт и 

авиаперевозки 

На основе анализа существующих классификаций объектов инфраструк-

туры по разным признакам выделена видовая классификация инфраструктур-

ных проектов. 
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Таблица 1 

Классификация инфраструктурных проектов 

 

Производственные инфраструктурные 

проекты 

Непроизводственные инфраструктур-

ные проекты 

инженерно-

технические инфра-

структурные проекты 

деловые инфраструктурные 

проекты 

институциональные 

инфраструктурные 

проекты 

экологические инфра-

структурные проекты 

информационные инфра-

структурные проекты 

социальные инфра-

структурные проекты 

 инновационные инфра-

структурные проекты 

 

 внешнеэкономические ин-

фраструктурные проекты 

 

городские, региональные, межрегиональные, национальные, международные 

инфраструктурные проекты 

 

Первичность деления инфраструктурных проектов по отношению к ма-

териальной сфере (производственные и непроизводственные) не дает возмож-

ности однозначным образом упорядочить инфраструктурные проекты по 

функциональному признаку. Возникает необходимость выделения некой 

смежной группы инфраструктурных проектов, к которой относятся деловые, 

информационные, инновационные, внешнеэкономические. Кроме того, все 

выделенные подвиды проектов могут реализовываться на одном или несколь-

ких уровнях, характеризующихся охватом территории. Это дает возможность 

по территориальному признаку выделить городские, региональные, межреги-

ональные, национальные, международные инфраструктурные проекты. 

Учитывая актуальные потребности и особенности Нигерии наибольшего 

внимания с точки зрения внедрения научно обоснованных инструментов 

управления требуют инженерно-технические инфраструктурные проекты, ко-

торые охватываю транспортную отрасль. 

Научному обоснованию управления такими проектами с акцентом на фа-

зы инициализации и планирования будут посвящены дальнейшие исследова-

ния. 

 

С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева  

 

Управление проектами в условиях турбулентности окружения 

 

В профессиональном управлении проектами с понятием проекта связы-

вается процесс осуществления комплекса целенаправленных мероприятий по 

созданию ценности - нового продукта или услуг 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. 
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Понятие ценности нового продукта или услуги распространяется на все 

виды человеческой деятельности – например, от издания книги до освоения 

космоса. Особый смысл это определение приобретает в условиях турбулент-

ности финансовых рынков и глобального развития. 

«Управление проектами» в современном представлении связывают с 

творческой деятельностью по руководству и управлению людскими, матери-

альными и техническими ресурсами на протяжении жизненного цикла проек-

та. Для этого применяются современные методы и технологии управления по 

созданию проектом ценностей и результатов при реализации определенных 

наборов и объемов работ, их стоимости, времени и качества продукта проекта, 

который удовлетворяет ожиданиям ключевых заинтересованных сторон.  

Основными источниками успешности управления проектами в услови-

ях турбулентности являются: 

 компетентное применение проектного подхода; 

 нацеленность на конечный результат проекта; 

 лидерство проектных менеджеров и организации; 

 мониторинг проекта на основе моделирования, расчетов, прогнозов и 

управления параметрами проекта. 

Проект всегда связан с изменениями, он создает ценности для заинтере-

сованных сторон и имеет конечный результат в виде нового продукта или 

услуги. Проект реализуется в виде комплекса работ для их получения, имеет 

дату начала и окончания, бюджет, специфическую организацию и команду 

переменного состава. Хотя главные свойства проектного подхода описаны в 

первой главе, здесь рассмотрим его специфику с точки зрения ориентации на 

успех. 

Управление проектами по существу и есть способ успешного осуществ-

ления миссии проекта. 

Проектный подход не является чем-то новым и уникальным. Человече-

ство с рождения сопровождают проекты. Первый проект — «большой взрыв», 

который, по мнению ученых, запустил время и сформировал пространство для 

вселенной. Рассматривая отражение управления проектами в древних и со-

временных религиях, мы видим картину сотворения мира. Перечитав Ветхий 

Завет внимательно, вы найдете там все элементы управления проектами — 

сам проект, его цели и задачи, команду проекта, четко структурированный ка-

лендарный план и блестящие результаты. 

Проектный подход тысячелетия, успешно используемый в инженерном 

деле и технике, перенесенный на инновационные, организационные, экономи-

ческие, социальные, управленческие и другие виды деятельности, которые 

рассматриваются как проекты в нетрадиционных областях, дает поразитель-

ный успех. Совершенно различные замыслы, мероприятия, нечеткие планы в 

этих «неинженерных областях» можно также рассматривать как проекты и 

применять к ним проектную технологию. Суть проектной технологии заклю-

чается в четком определении миссии и целей, результатов проекта, состава 

работ, учета связей и влияния на проект окружающей среды, взаимодействия 

с заинтересованными сторонами, расчета этих влияний в виде определенных 

рисков, которые учитываются в проекте на обоснованных расчетах планов ре-

ализации проектов. Такой подход позволяет не только понять, какие результа-
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ты необходимо получить, что для этого нужно сделать, но и определить, кто 

для этого нужен, какие ресурсы необходимы, в какие сроки можно выполнить 

работы и, наконец, ответить на вопрос: «сколько это будет стоить?». 

Таким образом, из нечетких и несистемных желаний в области различ-

ных технологических, социальных, экономических, организационных и 

управленческих преобразований с помощью проектного подхода можно пе-

рейти к обоснованным, рассчитанным и реальным параметрам проекта, кото-

рый можно уверенно реализовывать так же, как проекты в инженерном деле и 

технике. 

Совершенно очевидно, что в этом случае успешность и эффективность 

такого рода целенаправленной деятельности возрастает в несколько раз. 

С помощью формальных моделей и методов, реализованных в специ-

альных информационно-коммуникационных технологиях, осуществляется: 

 проактивное планирование с учетом возможных рисков и складываю-

щейся обстановки на текущий момент времени; 

 мониторинг прогресса проекта, контроль выполняемых работ, затрат 

средств и ресурсов, а также других показателей проекта; 

 регулирование хода выполнения проекта и ликвидации нежелательных 

отклонений путем его перепланирования с учетом выполненных работ и 

складывающейся ситуации в проекте и вокруг него. 

Подводя итог проведенному анализу, отметим, что источником успеха 

проектов и программ является профессиональное управление проектами, ба-

зируется на следующих принципах: 

 четкое определение миссии, целей,  продуктов и результатов проекта;  

 определение системы ответственности, распределение ответственности 

между субъектами управления и установление взаимосвязи между ними; 

 организация командной работы - формирование команд, организация их 

эффективной работы и взаимодействия с целью объединения и координа-

ции усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект; 

 создание системы комплексного и проактивного планирования работ и 

параметров проекта с учетом возможных приемлемых рисков; 

 реализация системы непрерывного мониторинга прогресса проекта, кон-

троля и регулирования хода выполнения работ проекта; 

 построение системы эффективных коммуникаций и документооборота в 

проекте. 

 

С.Д. Бушуев, Ю.Г. Ященко, А.С. Товб, С.И. Неизвестный  

К системной парадигме формирования коллективной и индивидуальной 

компетентности специалистов в области управления проектами 

Ключевые слова:конкурентоспособность менеджмента, индивидуальные 

компетенции и компетентности, коллективные компетенции и компетент-

ности, зрелость систем управления проектами, международные и нацио-

нальные требования к компетентности специалистов в управлении проекта-

ми. 

Тезисы доклада 

В условиях глобального финансово-экономического кризиса особенно остро 

становится проблема повышения эффективности управления, повышение 
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конкурентоспособности.  В области дисциплин управления предприятием и 

управления проектами в частности, в свете повышения эффективности ме-

неджмента, тема формирования индивидуальных и коллективных компетент-

ностей становится особенно актуальной. Большие дискуссии вызывает вопрос 

практического применения разрабатываемых Международных и Националь-

ных  требований к компетентности специалистов в области управления проек-

тами (УП) в связи с их практическим применением и значимости в повыше-

нии конкурентоспособности менеджмента. В этой связи современное состоя-

ние управления проектами с особой остротой показывает необходимость пе-

ресмотра как перечня компетенций специалистов в УП, их содержания, так и 

коррекций самой парадигмы формирования требований к компетентности. 

Вычленив проектную деятельность из бизнес-деятельности практики-

методологи увидели значительные преференции от применения метода дис-

циплинарной специализации: начал выкристаллизовываться «проектный» 

подход, расширились и углубились методы этого подхода. Применение этих 

методов на практике существенно повысило производительность труда и, 

прежде всего, в области управления. Эти успехи начали побуждать методоло-

гов к переносу «проектного» подхода к управлению любым видом деятельно-

сти, включая и управление бизнесом в целом. Данная тенденция наблюдается 

и в развитии ICB/НТК. Более того, сторонники методологической экспансии 

проектного подхода высказывают замечания в адрес разработчиков ICB/НТК, 

в связи с недостаточно широким распространением проектного подхода на 

область стратегического управления предприятием, на инвестиционную и 

производственную деятельности. 

В целом данная ситуация протекает в русле развития общих научных методов: 

изначально наука занималась объединенными объектами с делением науки на 

обобщенные дисциплины, затем началась дифференциация объектов исследо-

вания и специализация научных дисциплин. В последнее время становятся 

популярными междисциплинарные интегрированные подходы, что связано с 

осознанием отрицательных последствий излишним увлечением узкой специа-

лизации (абстрагированным анализом) в ущерб методам синтеза. Методологи 

УП, забывая о взаимосвязях проектной деятельности с другими видами дея-

тельности, часто искусственно отделяя какую-либо составную часть проект-

ной деятельности из целостной системы, заходят в исследовательский тупик, 

приводящий к отрыву от реальной практической деятельности. В этой связи, 

занимаясь методологией проектной деятельности следует понимать ее место 

среди других занятий человека и, в частности, ее место в бизнес-деятельности, 

Важно помнить зачем понадобилась выделение УП как самостоятельной, спе-

циализированной дисциплины из области общего менеджмента, что мы пони-

маем под проектной деятельностью, чем она принципиально отличается от 

других видов деятельности. 

Основная  дилемма существующего подхода в ICB: 

- с одной стороны, стремясь к системной полноте охвата УП ICB на самом 

верхнем уровне управления не вводит четкого деления между общим админи-

стративным управлением предприятием, управлением производственной дея-

тельностью и УП; 
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- с другой стороны, ICB (включая ICB-3) в УП незаслуженно опускает ряд 

важных компонент, связанных с природными, генетическими способностями 

человека к менеджменту, с компетентностью в целеполагании, способностях 

холистического менеджмента, управления целостностью и т.д. 

Одна из причин этой дилеммы корнями уходит в то, как мы определяем и по-

нимаем деятельность по управлению проектами. Если мы понимаем под прое-

ктной деятельностью все, что связано с созданием продукта/услуги, начиная 

от формирования инициативы до получения прибыли/дивидендов от эксплуа-

тации этого продукта/услуги, - то содержание УП должно охватывать все эти 

аспекты. И существующий вариант ICB/НТК к этому стремится. Однако в 

данном подходе мы приходим к объединению проектной и производственной 

деятельностей, что приводит к фундаментальному отходу от принципиально-

го деления бизнес-деятельности на производственную и проектную. В этом 

варианте конечная цель проекта и производственной деятельности совпадают, 

а проект включает в себя производственную деятельность. Фактически в дан-

ном случае проектная деятельность совпадает с бизнес-деятельностью. Но то-

гда возникает вопрос: а зачем вводится понятие проекта, проектной деятель-

ности? Зачем проектную деятельность отделили от производственной? 

В случае если мы определяем проект как создание нового (уникального) про-

дукта/услуги в результате эксплуатации (производственной деятельности) ко-

торого за границами проекта получается прибыль, то мы однозначно понима-

ем, что проект заканчивается как правило тогда, когда мы получаем этот про-

дукт/услугу, а далее начинается производственная деятельность, которая име-

ет своей основной целью получение прибыли. Такой подход к целеполаганию 

оправдан в случае вычленения проектной и производственной деятельностей 

из бизнес-деятельности. ICB/НТК имеют в своей основе предположение о 

данной дифференциации, а значит конечная цель проектной деятельности – не 

получение прибыли, а получение нового (уникального) продукта/услуги. Т.е., 

целеполагание в проектной деятельности иное, чем в бизнес-деятельности. 

Стратегическая цель бизнес-деятельности включает в себя получение прибы-

ли, включая в себя и цель проектной, и цель производственной деятельностей.  

Суть нашей парадигмы базируется на четком отделении целей бизнеса от це-

лей проектной деятельности, с одной стороны. С другой стороны, мы предла-

гаем не ограничиваться рассмотрением компетентности менеджера проектов в 

период его «активной» фазы профессиональной работы, но в оценке компе-

тентности охватить анализом весь его жизненный цикл, начиная от времени 

его формирования как личности, начального, среднего, высшего и специаль-

ного образования, отслеживая при этом важнейшие динамические качества 

формирования профессиональных компетентностей.  Эта платформа позволя-

ет устранить многие спорные аспекты управления проектами, выстроить бо-

лее целостную, ясную системную картину требований к компетентности спе-

циалистов в области УП. 

Человек – это нелинейная система: величина раздражающего источника и ам-

плитуда реакции на раздражение нелинейны.  Если менеджер понимает это, то 

он особое внимание в формировании своих компетентностей уделяет совер-

шенствованию механизма, управляющего реакцией на источник раздражения 

и на амплитуду/величину реакции. 
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На практике применение этой составляющей парадигмы приводит к тому, что 

в профессиональном менеджменте наряду с важностью уровняIQ, не менее 

важным является уровень EQ. Таким образом, в системе формирования, раз-

вития и оценки компетентности важнейшей областью должна быть компе-

тентность управления эмоциями (и как следствие – поведением).  

Парадигма предлагает теснее соединить эволюционный и системный принци-

пы в оценке компетентности и процессе ее становления. Синергетические 

принципы, развитые в данной парадигме приходят к более четкому формиро-

ванию блока компетентности в самоорганизации. 

 

С.Д. Бушуєв, М.І. Цюцюра 

Системно-ціннісний підхід в управлінні 

проектами розвитку змісту освіти  

Постановка проблеми. Зміст розвитку освіти і виховання неможливо 

визначити як незалежне, окреме поняття. Цей зміст завжди визначається мо-

рально-ідеологічним станом суспільства, суспільним устроєм. Тому зміст ро-

звитку освіти і виховання слід розглядати як складову системно-ціннісного 

підходу в управлінні проектами розвитку змісту освіти  

Мета роботи – визначення природи цінностей виховання і розвитку. 

враховуючи, що виховання і розвиток ґрунтуються на досвіді народу, спира-

ються на різні форми культури, на досягнення наук тощо. Зміст виховання і 

розвитку повинен мати виразну структуру, яка має особливе значення в 

управлінні проектами при вирішенні практичних задач. Усе це зумовлює по-

требу чіткої класифікації та обґрунтування системи цінностей, якою визна-

чається зміст освіти та напрямки її розвитку. 

Вирішення проблеми. У всіх критеріях освіти, які б ми не обрали, 

завжди провідне місце займають фундаментально закладені в них цінності. 

Саме вони через культуру, релігію, традиції, філософію вказують на вектор 

розвитку змісту освіти (РЗО), формують цілі та мету проекту РЗО, дають 

можливість прогнозування напрямків розвитку, таких як: 

 орієнтацію молоді (на добро чи на зло); 

 віру в духовні чи в матеріальні блага; 

 на культ сили чи на культ духу; 

 прийняття взірця для наслідування, тощо. 

Між системою цінностей, стратегією та методами розвитку існує 

взаємна залежність. Цінності визначають зміст управління проектами РЗО, а 

стратегія і методи мають на меті виростити молодь з вірою в прийняті сус-

пільством цінності. Виходячи з цього цілі проекту зводяться до того, щоб 

наблизити цінності, спершу, до дитини, подаючи їх у прийнятній для неї 

формі, розвивати їх з таким розрахунком, щоб вони ставали її власним світо-

глядом. 

Системи цінностей не є чимось стабільним та фіксованим, кожен народ 

протягом своєї історії виробляє свою систему цінностей, яка відображає його  

соціально-економічний стан, політичний устрій тощо і будь-які кардинальні 

зміни в житті народу завжди супроводжуються переоцінкою цінностей  та 
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безумовно, цінності кожного народу мають свої пріоритети, особливо, коли 

йдеться про так звані суспільні  

Коли говоримо про цінності, то не можемо обійтись без їхньої кла-

сифікації. Завдяки їй передбачаємо вирішення таких двох проблем як: конкре-

тизація змісту виховання і розвитку та обґрунтування їх напрямів. Ці дві про-

блеми тісно пов'язані між собою і допускають різні підходи у вирішенні. 

Дуже часто зміст виховання молоді не враховував внутрішніх особли-

востей особистості, не узгоджувався з її потребами, а формувався ззовні, або 

виходячи з потреб суспільства. А сьогодні ми відчуваємо потребу знайти 

обґрунтування структури змісту освіти придатної до практичного застосуван-

ня та управляти проектами РЗО. 

Оскільки вирішальну роль у визначенні понятійного апарату розвитку 

освіти відіграє соціальний устрій, то відштовхуватися потрібно від природи 

громадянського суспільства, до якого прямуємо. Саме суспільство надає мо-

лодій людині широкі права і свободи та покладає на неї відповідальність за 

себе саму, мотивує до визначення моделі поведінки – кодексу цінностей мо-

лоді (табл.1) та  потрібні для життя якості (відповідну систему цінностей). 

Таблиця 1 Модель поведінки – кодекс цінностей молоді  

КОДЕКС ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ 

(СТУДЕНТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ) 

1. Критерії розвитку 

Абсолютні 

цінності 

Національні 

цінності 

Громадські 

цінності 

Віра Державна не-

залежність 

Соціальна та 

міжетнічна справед-

ливість 

Надія Патріотизм Культура стосунків 

Любов Єдність по-

колінь 

Рівність можливостей 

Чесність Історична 

пам'ять  

Права людини 

Справедливість Дотримання 

законів 

Обов’язки,  

які випливають з прав 

Мудрість Протидія ко-

рупції 

 

2. Критерії знань 

Цінності  

усвідомлення  

змісту 

Цінності прийнят-

тя рішень 

Цінності  

результативності 

Розум Творча ак-

тивність 

Зосередженість на ре-

алізації мети 

Мета.  

Домінуючі цілі 

Пам'ять  Здібність. Талант 

Гармонія мети та 

видів діяльності 

Увага  Енергійність  

Спостережливість Здоровий Надійність у парт-
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глузд нерстві 

3. Критерії розвитку особистнісний, поведінкових якостей 

Цінності 

 мислення  

Цінності 

 сенсорністі 

Цінності індивідуальних 

якостей 

 

Евристичне мис-

лення 

Послідовність  Свобода слова 

Стійкість намірів Факти  Амбітність. 

Підприємливість  

Зосередженість на 

пріоритетах  

Конкретність  Працьовитість 

 Практичність  Загальні командні 

цінності 

 

В.О. Вайсман, С.О. Величко, В.Д. Гогунський  

Удосконалення марківської моделі станів  

проектно керованої організації  

Глобальні тренди щодо проектизації бізнесу викликані ускладненням те-

хнологій та кінцевих продуктів, а також очікуваннями щодо скорочення циклу 

виробництва і зниження вартості продуктів. Підприємства завжди були орієн-

товані на нарощування обсягів виробництва при збереженні обмеженої номе-

нклатури. Існуючі системи управління стають непридатними, коли номенкла-

тура, специфікації і якість виробів залежить від потреб замовників. Реакція 

світової спільноти на ці зміни відображена у нових національних стандартах 

України, які визначають важливість критичного аналізування вимог щодо 

продукції (А), супроводу продукту упродовж життєвого циклу (В), а також 

формування в організаціях умов відповідальності, розподілу повноважень та 

інформування (С) . До станів організації – верстатобудівного підприємства – у 

порівнянні з відомою схемою  включені стани А, В, С (рис. 1.) 
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Рисунок 1 - Удосконалена структура проектно керованої організації за 

стандартом ISO 9001 : 2009: 

1 – відповідальність керівництва; 2 – система управління якістю; 3 – управ-

ління персоналом; 4 – компетентність персоналу; 5 – менеджмент створення 

продукту; 6 – план навчання; 7 – зв'язок із замовниками, визначання вимог за-

мовника; 8 – проектування продукту; 9 – закупівлі; 10 – контроль постачань; 

11 – виробництво продукту; 12 – контроль і випробування; 13 – управління за-

собами вимірювальної техніки; 14 – управління документацією; 15 – управ-

ління інфраструктурою; 16 – внутрішній аудит; 17 – неперервне поліпшення; 

18 – оцінка задоволення замовника; А – критичне аналізування вимог щодо 

продукції; В – супровід продукту; С – відповідальність, повноваження та ін-

формування. 

Позначимо через S = {S1 … Sn; n = 21} можливі стани системи. Розгляда-

ємо випадковий однорідний марківський процес із дискретними станами, у 

якому замість координати часу використовують номер кроку. У моменти дії 

на систему відбувається її зміна, що веде до зміни ймовірності станів. Після 

будь-якого кроку k система S може бути в одному із станів: S = {S1, S2,  …,    
Sn}, що відображає здійснення тільки однієї з повної групи несумісних подій: 

S1
(k)

, S2
(k)

,  …,    Sn
(k)

. 

Позначимо ймовірність цих подій: 

p1(1) = P(S1
(1)

);  p2(1) = P(S2
(1)

);  ….; pn(1) = P(Sn
(1)

) - після першого кроку; 

p1(2) = P(S1
(2)

);  p2(2) = P (S2
(2)

);  ….; pn(2) = P(Sn
(2)

) - після другого кроку;  

… 

p1(k) = P(S1
(k)

);  p2(k) = P(S2
(k)

);  ….; pn(k) = P(Sn
(k)

) - після k-го кроку. 

При цьому для кожного кроку k: p1(k)+ p2(k)+ . + pn(k)=1.  

Матриця, що включає всі можливі перехідні ймовірності πij марківського 

ланцюга, представленого графом на рис. 1 з n станами (процесами), має вид: 
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На основі матриці перехідних станів, за умови, що початковий стан сис-

теми визначено, можна знайти ймовірність станів p1(k), p2(k) … pn(k) після 

будь-якого k-го кроку за формулою повної ймовірності: 







n

j
njiii ikpkp
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21

21,,2,1;])1([)(  . 

У однорідній марковській моделі з дискретним часом прийнято допу-

щення щодо постійності перехідних ймовірностей πij, оскільки всі технологіч-

ні операції при виробництві продукту виконуються відповідно до затвердже-

них нормативів трудомісткості. Удосконалена марківська модель дозволяє ви-
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значати ефективність функціонування проектно керованої організації за рин-

кових умов взаємодії виробника і замовника. 

В.П. Вакуленко, П.О. Тесленко  

Заклик до співробітників компанії йти шляхом управління проекта-

ми 

Все частіше в компанії з'являється необхідність в регулярному виконанні 

не одного, а декількох проектів. Якщо їх кошторис невисокий і вони не вима-

гають для свого виконання відволікання великого обсягу ресурсів, якщо їхні 

ризики мінімальні і якщо терміни не жорсткі, то систематизацію і свого роду 

бюрократизацію управління цими проектами можна опустити. Але подібні си-

туації в сучасних умовах вкрай рідкісні, тому саме життя настійно вимагає 

використовувати для управління проектами саме систему, яку в подальшому 

будемо називати корпоративною системою управління проектами (КСУП) на 

відміну від інформаційної системи управління проектами (ІСУП). 

Загальні підходи до системи управління проектами. 

Методологія управління проектами — це комплексний підхід. Абсолют-

но не правий той, хто стверджує, що введення якогось одного її компонента, 

наприклад впровадження ІСУП або використання стандартних інструкцій та 

шаблонів, буде достатньо, щоб всі проекти стали виконуватися по-новому, 

ефективно і без конфліктів. Як правило, у випадках одностороннього впро-

вадження тільки першого зі згаданих компонентів часто виникає негативна 

реакція і навіть відторгнення всіх подальших кроків. Реальна робота 

зупиняється, частина робочих процесів спотворюється, нагнітається 

внутрішній опір персоналу, можливо, навіть переходить у саботаж. Надалі в 

кращому випадку робота по впровадженню перебудовується правильно, пе-

реймаючись додатковими витратами і часом, а в гіршому - все залишається 

по-старому, програмне забезпечення видаляється з комп'ютера або використо-

вується в спрощеному вигляді. Пам'ять учасників продовжує зберігати нега-

тивні спогади про впровадження. 

1. Методологія та система управління проектами повинні бути прийняті 

як частина загальної ідеології управління компанією і бізнесу (звичайно, якщо 

це потрібно керівництву компанії і бізнесу). В неї треба повірити і поставити-

ся до неї як до не тільки і не стільки потужному інструментарію, а швидше 

сприйняти як один з ефективних способів ведення та управління бізнесом. 

Про потенціал проектної методології та її можливий вплив, як і, наприклад, 

про управління якістю, повинні знати всі ключові співробітники компанії. Во-

на повинна бути розрахована на тривалий період і підтримана керівництвом і 

додатковими ресурсами. 

2. Навіть при загальній лояльності персоналу, до запуску КСУП потрібні 

відповідні знання і сформовані уміння з використання інструментарію, що 

призведе до формування навиків проектного менеджменту у співробітників 

компанії. 

3. Третім супутнім аспектом впровадження обов'язково буде розробка 

політики компанії з управління проектами і відповідних процедур, інструкцій, 

документів і шаблонів, згідно з якими співробітники компанії, управляти про-

ектами і реалізовувати їх. Організаційно-розпорядча документація повинна 
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бути максимально адаптована до діяльності компанії, використовуватися і 

розділятися всіма учасниками проектів. Документи необхідно зберігати в за-

гальнодоступній бібліотеці компанії. 

4. Ніяке впровадження в даний час не зможе обійтися без інформаційно-

го забезпечення — ІСУП. модель корпоративної інформаційної системи, по-

винна бути адаптована для управління проектами. 

5. І нарешті, все вищесказане має підтримуватися постійно діючої 

внутрішньої інфраструктурою із забезпечення управління проектами. Вона 

включає: директора, заступника генерального директора з розвитку, Проект-

ний комітет, проектний офіс, службу або департамент управління проектами і 

т. п. 

Все викладене визначається корпоративним регламентом (або стандар-

том) управління проектами в компанії. Це свого роду організація та фор-

малізація використання згаданих компонентів впровадження (як не блюз-

нірські це звучить при управлінні унікальними проектами). 

Під час функціонування системи необхідно проводити аудит її якості, а 

також вводити удосконалення. Для цього можна використовувати 

бенчмаркінг. 

Найбільш спокійне впровадження корпоративної системи можливе тоді, 

коли керівник або акціонер компанії сам зацікавився підходом і розуміє, про 

що йде мова.  

Він сам прагне до того, щоб всі провідні співробітники і технічні фахівці 

опанували і перейнялися цим знанням, цим способом управління. Для переко-

нання керівника, що приймає рішення, можливі звичайні засоби детальних і 

серйозних пропозицій за проектом впровадження, коротких ефективних пре-

зентацій в компанії, фокусування уваги на поведінці конкурентів. 

Ідеологічний заклик до співробітників компанії йти шляхом управління 

проектами має бути матеріалізований у вигляді внутрішніх наказів, проведен-

ня інформаційних зборів і навіть плакатів і гасел. Необхідно створити вра-

ження, що це всерйоз і надовго. 

Наступним кроком формування загальної ідеології є навчання ключових 

співробітників компанії, форма якого може бути досить різноманітною (від 

корпоративних програм з «зануренням» де-небудь за межами офісу до вклю-

чення цих співробітників в загальні програми, які проводяться в бізнес-

школах). Найважливішим наслідком такого навчання є формування спільного 

розуміння методології управління проектами, термінології, підтягування своїх 

внутрішніх інтуїтивних знань. 

Апробація отриманих при навчанні інструментів і підходів на робочих 

проектах або їх фрагментах також є частиною формування ідеології. Але крім 

того, це сприяє формуванню умінь і навичок. Якщо інструменти приживають-

ся в компанії (далі в адаптованому вигляді), їх подальше використання дово-

диться до автоматизму. 
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А.С. Ванюшкин 

Модели и методы управления портфелями 

Высоко рисковых проектов 

Массовый переход к проектным формам управления диктует потреб-

ность в механизмах, моделях и методах управления портфелями проектов. 

Однако таковые сегодня присутствуют в очень незначительных количествах. 

Это вызвало необходимость написания соответствующей научной работы.  

В первом разделе проведен обзор портфельных концепций: теории Г. 

Марковица, концепции достижения стратегического единства целей органи-

зации и целей ее проектов У. Мак-Фарлан и К. Бенко, а также идеологии про-

ектного офиса. Сделан вывод о неприменимости теории Г. Марковица и кон-

цепции достижения стратегического единства целей организации и целей ее 

проектов У. Мак-Фарлан и К. Бенко для управления портфелем высоко риско-

вых проектов.  

Также здесь обоснована необходимость применения сценарного подхо-

да при составлении календарно-сетевых графиков по высоко рисковым проек-

там. Рассмотрены существующие трактовки сценарного подхода в управлении 

проектами, сделан вывод о целесообразности базирования на концепции «ес-

ли – то» и идентичном ей принципе «планирования неопределенности». Так-

же показана необходимость смещения акцента с планирования на переплани-

рование при управлении портфелем высоко рисковых проектов.  

Раскрыты основные положения проектной экономики как теоретиче-

ского базиса для расширения сфер проектной деятельности. Определена си-

стема критериев отбора инвестиционных проектов для включения их в порт-

фель, формируемый, как на региональном, так и на национальном уровне. По-

дробно рассмотрен вопрос выбора допустимых масштабов региональных и 

национальных инвестиционных проектов, приведены соответствующие огра-

ничения.  

Во втором разделе разработаны модели и методы формирования порт-

феля проектов с точки зрения проектно ориентированной организации. Клю-

чевой идеей данной части является формирование графика работ и бюджета 

по портфелю проектов на основе вероятностно-сценарного планирования и 

перепланирования. Детально проанализирована взаимосвязь между рисковы-

ми событиями по проекту, их вероятностью и важностью и возможными сце-

нариями графика работ по портфелю проектов. С опорой на концепцию пере-

носа временного запаса (буфера) по проекту Э. Голдратта разработан алго-

ритм формирования конечного перечня сценариев по проекту и по портфелю 

проектов. В основу этого алгоритма легли детально проработанные варианты 

перепланирования графика работ по проекту, с учетом требования неизменно-

сти общего бюджета проектно ориентированной организации.  

Существенное внимание во втором разделе уделено мониторингу хода 

реализации проекта. При этом обоснована необходимость смещения акцента с 

мониторинга выполнения работ на мониторинг изменения информации об 

окружающей среде проекта и вероятностей рисковых событий по проекту. 

Для этого разработана модель снижения во времени степени неопределенно-

сти, которая позволяет использовать ее как критерий управленческого внима-
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ния к проектам портфеля. Здесь имеется в виду уточнение моментов переклю-

чения управленческого внимания с одного проекта на другой по ходу их реа-

лизации. Проведена полная ревизия составных элементов «карточки риска», 

приведенных у авторов А. Товб, Г. Ципес, разработана новая форма карточки 

риска и шкала перевода балльных оценок в вероятности рисковых событий по 

проекту.  

Во втором разделе также разработана методология формирования ди-

версифицированного портфеля инвестиционных и инновационных проектов. 

Разработаны детальные алгоритмы отбора в портфель инвестиционных и ин-

новационных проектов. Разработанный алгоритм формирования портфеля ин-

вестиционных проектов является комплексным. В нем учтены не только пока-

затели финансовой и экономической эффективности, но и выявленные в пер-

вом разделе ограничения на масштаб проектов, а также два принципиальных 

вида взаимосвязи между проектами: в виде технологических цепочек, класте-

ров и в виде корреляции объемов продаж основных видов продукции по про-

ектам.  

Подробно рассмотрены возможные подходы к мотивации участия 

предприятий различных отраслей и сфер деятельности в проектной экономи-

ке, в первую очередь, на основе налогового механизма, его эффективной диф-

ференциации по секторам экономики. Отдельно проанализированы механиз-

мы мотивации финансового сектора к участию в проектной экономике. На ос-

нове детального анализа подходов к мотивации разработан общий компози-

ционный механизм мотивации участия предприятий различных отраслей и 

сфер деятельности в проектной экономике.  

  Изложены основы формирования и функционирования специальных 

структур – банков проектного финансирования, призванных сконцентриро-

вать  инвестиционные ресурсы в национальном масштабе для реализации зна-

чимых для страны инвестиционных проектов. Подробно рассмотрен типовой 

состав учредителей банка проектного финансирования. Существенное внима-

ние уделено вопросу диверсификации рисков в деятельности банка проектно-

го финансирования. Сформирована система показателей диверсификации 

рисков, а также разработана методика их оценивания.  

В целях наиболее корректного формирования портфеля инновационных 

проектов, с учетом последних тенденций в деятельности инновационных 

структур (технопарков и бизнес- инкубаторов) детально разработана структу-

ра отчетных документов: тренды, тенденции развития отраслей без привязки к 

проектам, и оценка специалистами перспективности конкретных инновацион-

ных проектов.  

В третьем разделе на основе данных о степени изменчивости информа-

ции, накопленному опыту по длительностям работ проектов сформированы 

рамочные сценарии вероятностей и длительностей типовых работ по проектам 

в разрезе структурных подразделений организации. На основе оценок вероят-

ностей, важностей, базовых календарно-сетевых графиков работ, их стоимо-

сти с учетом возможных изменений и их допустимых переносов между пери-

одами планирования, сформированы сценарии перепланирования по конкрет-

ным проектам организации.  
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На основе выявленной зависимости между рисками, а также оценок их 

вероятностей уточнен характер снижения степени неопределенности в проек-

тах портфеля, что позволило скорректировать теоретическую форму кривой 

динамики снижения неопределенности.  

Исходя из новых формулировок целей для подразделений, определена 

новая конфигурация процессов и выстроена новая схема информационных 

потоков в проектно ориентированной организации. Это позволило сформиро-

вать систему мотивации в ней, включая схему распределения сумм возна-

граждений из фонда поощрения между структурными подразделениями.  

Также показано использование балльных оценок из «карточек риска» 

по разработанной во втором разделе форме для получения оценок изменчиво-

сти информации по рисковым событиям, а также для формирования сценари-

ев перепланирования по портфелю проектов организации.  

В четвертом разделе подробно рассмотрены ограничения на масштаб 

инвестиционных проектов в регионе и на национальном уровне.  

На основе разработанного во втором разделе алгоритма проведен отбор 

инвестиционных проектов в портфель на региональном и национальном 

уровне. Определен синергетический эффект от совместной реализации проек-

тов. Уточнен состав показателей экономической важности инвестиционного 

проекта для региона и страны. С использованием правила по Борда определе-

ны рейтинги инвестиционных проектов на региональном и национальном 

уровне. С учетом выявленной взаимосвязи между проектами и синергетиче-

ского эффекта от их совместной реализации и на основе полученных рейтин-

гов сформированы окончательные портфели и уточнена специфика инвести-

ционных проектов на региональном и национальном уровне.  

Выявлена степень диверсификации сформированных портфелей инве-

стиционных проектов на региональном и национальном уровне.  

На основании существующего в Украине классификатора видов эконо-

мической деятельности (КВЕД) выполнено структурирование видов экономи-

ческой деятельности на 22 категории, в зависимости от среднего годового 

оборота и ориентировочной средней доходности. Также сферы КВЕД класси-

фицированы по типу взаимосвязи с проектной экономикой. На основе по-

дробного анализа результатов этой группировки разработаны детальные 

предложения по изменению существующего порядка налогообложения по 

единому налогу и налогу на прибыль, включая специфическую систему льгот 

по налогу на прибыль в зависимости от выполнения ряда условий.  

На основании соответствующих положений второго раздела, детально 

сформированы два вида отчетных документов: тренды, тенденции развития 

отраслей без привязки к проектам, и оценка специалистами перспективности 

конкретных инновационных проектов. При этом существенно уточнен алго-

ритм отбора инновационных проектов в портфель в виде дифференцирования 

критериев отбора для соответствия основным принципам деятельности инно-

вационных структур (технопарков и бизнес- инкубаторов).  
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А.С. Ванюшкин, А.И. Рыбак, П.Д. Федунец 

Модели формирования сценариев по портфелю  

Проектно ориентированной организации 

Необходимость применения сценарного подхода при планировании 

портфеля проектно ориентированной организации диктуется изменчивостью 

факторов окружения проектов, с одной стороны, и требованием неизменности 

бюджета организации на период планирования, с другой стороны. Потреб-

ность в разработке моделей планирования и перепланирования портфеля про-

ектов организации обусловлена значительно возрастающей сложностью про-

цессов планирования при переходе от единичных проектов к их портфелям. 

Ниже приводятся разработанные авторами модели планирования и перепла-

нирования по портфелю проектно ориентированной организации. 

Во-первых, сроки, как проекта в целом, так и его работ, зависят от ве-

роятностей рисковых событий, привязанных к этим работам. При переплани-

ровании также следует учесть, что непрерывные изменения внешней среды 

проекта обуславливают изменение оценок этих вероятностей. Эта взаимосвязь 

показана в формуле (1).  

 ,P;t;PfT '
tij,i     

      (1) 

где Т – срок проекта, Pi, j – вероятности рисковых событий по проекту,  

P 
’
t – изменения вероятностей рисковых событий по проекту,  

t i – длительности отдельных работ. 

Далее, рисковые события неравнозначны между собой по важности. На 

важность события М влияют такие факторы как количество работ, на которые 

влияет рисковое событие N р., расположение события на временной шкале t р.с., 

а также изменения между соседними сценариями длительности работ проекта 

Δ t. Данная взаимосвязь показана в формуле (2).  

 р.с.р. t;t;NfM     

      (2) 

Для избегания чрезмерного количества возможных сценариев, и для 

повышения удобства использования модели при планировании и переплани-

ровании по портфелю проектов, необходимо выделять значимость работ G 

внутри каждого проекта. Эта значимость определяется следующими фактора-

ми: порядковый номер работы с начала проекта n р., количество рисковых со-

бытий N р.с., привязанных к одной и той же работе, длительность работы t р., а 

также соотношение k выт. количества работ, вытесненных из текущего периода 

планирования N р. выт. в рамках конкретного сценария, и общего числа работ 

по фрагменту проекта N р. общ. в этом же периоде планирования по базовому 

варианту. Данная взаимосвязь показана в формуле (3). 

 
.

... общр.вытр.вытвытр.р.с.р. NNk;k;t;N;nfG 

      (3) 
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Далее, необходимо учесть требование неизменности бюджета органи-

зации на текущий период планирования. Это подразумевает возникновения 

эффекта «цепной реакции» у проектов портфеля. Изменение в стоимости по 

одному проекту ΔC i неизбежно тянет за собой допустимые компенсирующие 

изменения в стоимости по другим проектам портфеля ΔC i+1, ΔC i+2 на теку-

щий период планирования. Изложенное выше показано в формуле (4). 
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    (4) 

К сожалению, опираясь на практический опыт, приходится констатиро-

вать, что многочисленные ограничения препятствуют любому желаемому 

компенсирующему изменению стоимости того или иного проекта портфеля. 

Этот факт обуславливает необходимость определения условий, которые ука-

зывают на возможность компенсирующего изменения стоимости проекта. Эти 

же условия задают и рамки сценариев перепланирования по проектам. К усло-

виям возможности компенсирующего изменения стоимости по проектам мы 

относим: 

- прогнозируемое увеличение затрат по тем или иным работам проекта ввиду 

наличия неопределенности по техническим деталям работ,  

- возможность вынесения в параллель одних этапов проекта относительно 

других (например, проектирование относительно строительства),  

- возможность снижения неопределенности по проектам путем получения до-

полнительной информации по соответствующим рисковым событиям,  

- получение новых заказов на проекты.  

Перечисленные условия возможности компенсирующего изменения 

стоимости по проектам показаны в формуле (5). 
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      (5) 

 

О.В. Веренич, Т.П. Подчасова 

Управління проектами при створенні та моніторінгу діяльності 

віртуальних підприємств.  

Нова економіка, діалектично еволюціонуючи, поступово переходить від 

значних кількісних змін до неминучих якісних змін, що призводить до принципо-

вої трансформації структури, природи і форм економічної взаємодії. Особливіс-

тю сучасного стану економіки України до того ж є різноманітні кризові явища 

(політичні, економічні та соціальні), які змушують керівників та аналітиків пі-

дприємств приймати рішення в умовах невизначеності. При цьому зростають 

вимоги до оперативності та якості прийняття рішень і першочерговим завдан-

ням стає швидке забезпечення процесу прийняття рішень адекватною інфор-

мацією. 

Розвиток глобальної інформаційної інфраструктури і зростання  можли-

востей мережевого бізнесу створюють принципово нову ситуацію в економі-
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ці. Загальна тенденція використання можливостей комп’ютерних мереж для бі-

знесу впливає на десятки секторів світової економіки. Нині світ бурхливо пе-

реживає бум зміщення акцентів з комунікаційної та інформаційно-пошукової 

функцій Internet на реалізацію з її допомогою сучасного бізнесу. Це відбува-

ється завдяки здатності мережевих технологій докорінно змінювати спосіб 

взаємодії між людьми і компаніями, методи дослідницької діяльності, купівлі-

продажу тощо. Internet не тільки забезпечує швидке «розкручування» нового, 

мережевого, бізнесу, а й змінює та підсилює конкуренцію в більшості тради-

ційних галузей економіки, таких як роздрібна торгівля, фінансові послуги, 

освіта, транспортування, тощо. 

Весь світ об’єднується щодо визначення стратегій менеджменту та марке-

тингу, оскільки ареною боротьби за споживачів, а відповідно і конкуренції, 

стає весь світовий економічний простір. Це суттєво розширює можливості, 

створює умови для досконалої конкуренції, хоч і підвищує певні ризики.  

Комунікаційні технології змінюють сутність бізнес-моделей — базових 

процесів створення продуктів і послуг виробниками та надання їх кінцевим 

споживачам. Нефіксовані структури, об’єднання стають основою сучасної 

економіки. З’явилися нові поняття: телеробота, електронний бізнес, віртуаль-

ний продукт, електронна комерція, віртуальне підприємство та дистанційне на-

вчання. Це призводить до появи нових форм економічної діяльності і соціаль-

них відносин, що створює передумови для побудови сітьової економіки, пере-

ходу до постіндустріального інформаційного суспільства, що характеризується 

розвитком ринку інформації, який є основним двигуном економічного розвит-

ку.  

Концепція віртуальних підприємств (ВП) стає однією з важливих тенде-

нцій розвитку класичної системи кооперації. Формуються поняття “віртуаль-

ного продукту” (що наближається до поняття „послуга”) та поняття „віртуа-

льного підприємства” як певного розвитку поняття комп’ютерно-

інтегрованого виробництва або комп’ютерно-інтегрованої організації. Клю-

човою проблемою стає перехід до віртуальних та мережених принципів орга-

нізації підприємств. 

На відміну від класичної схеми, заснованої на твердих, стабільних відно-

синах, концепція ВП має на увазі більш динамічне співробітництво. Інтернет-

технології формують інформаційну інфраструктуру підтримки ВП, забезпечу-

ючи комунікацію і інтеграцію, спільне управління, моделювання взаємодії 

учасників і підтримку виконання робіт. Концепція ВП однаковою мірою може 

бути застосовна для підтримки життєвого циклу і продукту, і проекту. Життє-

вий цикл продукту охоплює період часу, що включає етапи експлуатації, су-

проводу, утилізації. Життєвий цикл проекту обмежується здачею результатів 

проекту замовникові. З практичної точки зору, „віртуальне підприємство” яв-

ляє собою мережу територіально розмежених вільно взаємодіючих агентів, що 

розробляють сумісний проект (або сукупність таких проектів), знаходячись 

між собою у відносинах партнерства. Отже, розробка віртуального підприємс-

тва пов’язана із інтелектуальним моделюванням взаємодії складних, неоднорі-

дних, віддалених між собою агентів. При цьому у першу чергу слід побудувати 

моделі взаємодії між замовниками та виконавцями, які б забезпечували необ-

хідну гнучкість та реактивність підприємства. Важливе місце повинні займати 
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моделі організації партнерських взаємовідносин на основі багатозначних логік 

взаємодії окремих підприємств та їх підрозділів. В цілому віртуальне підпри-

ємство можна розглядати як мета підприємство (тобто підприємство над підп-

риємствами), що поєднує цілі, ресурси, традиції та досвід кількох підприємств 

при розробці складних інноваційних проектів, при виробництві продукції сві-

тового рівня, для здійснення інтеграції виробничих підприємств партнерів при 

реалізації проектів, які самотужки жодне з підприємств реалізувати не може. 

Проте, створення віртуального підприємства змушує враховувати можли-

вість появи додаткових ризиків. Урахування факторів ризику має свої особли-

вості на всіх етапах життєвого циклу кооперації.  

Стосовно до фаз ухвалення рішення про кооперацію і вибір партнерів 

найбільшу актуальність здобувають питання організаційних ризиків. На стаді-

ях планування робіт і реалізації особливе значення мають операційні ризики. 

До основних ризиків кооперації належать збільшення залежності від партнерів 

по бізнесу, ризик втрати ноу-хау і конкурентних позицій. Вплив цих ризиків 

залежить від організаційної форми кооперації. Причина виникнення організа-

ційних ризиків пов'язана з різними принципами корпоративного управління 

учасників ВП, різними цілями ведення бізнесу, різними фінансовими циклами 

компаній і т.д. Кооперація не тільки сприяє поділу ризиків між учасниками і 

зниженню невизначеності, але і генерує нові ризики, пов'язані із взаємодією 

підприємств. 

На сучасному ринку програмних продуктів все ширше розповсюджу-

ються продукти бізнес-аналітики (Business Intelligence (BI)), які служать осно-

вою для створення і застосування систем підтримки прийняття рішень в 

управлінні проектами. Засоби BI дозволяють аналізувати величезні об'єми да-

них з різних джерел, фокусуючись на важливих показниках, прогнозувати і 

моделювати різні ситуації, відстежувати результати прийняття рішень. Осно-

вна мета BI – надати необхідну і достовірну інформацію людині, в потрібний 

час і в потрібному форматі. До складу BI-платформ входять засоби для побу-

дови сховищ і вітрин даних, обробки довільних запитів (Ad-hoc query), ство-

рення та публікації звітів (Reporting), інструменти багатомірного та інтелекту-

ального аналізу даних (OLAP та Data Mining), пошуку знань в базах даних 

(KDD), засоби розсилки звітів, тощо.  

Віртуальні підприємства (ВП), створюються, як правило, на контракт-

ній основі географічно віддаленими підприємствами і організаціями, які бе-

руть участь в життєвому циклі продукції і пов'язані загальними бізнес-

процесами, здійснюють інформаційні взаємодії через загальну корпоративну 

або глобальну мережу. Тому для ВП необхідною умовою якісного управління 

та ефективного розвитку бізнесу є аналіз та спостереження за динамікою по-

казників господарської діяльності всіх учасників- ВП, що дозволяє сформува-

ти гнучку та динамічну організаційну структуру, найбільш пристосовану до 

змін в зовнішньому середовищі. Проте, оскільки ВП створюється декількома 

агентами і на недовготривалий термін, побудова єдиного (глобального) схо-

вища даних не доцільна. В якості альтернативи доцільніше формувати вітрини 

даних. 

Сама сутність управління виробничим процесом віртуального підприєм-

ства полягає у координації окремих етапів виробництва, у визначенні момен-
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тів та об’ємів взаємопостачання, що гарантували б випуск продукції групою 

взаємопов’язаних відносно продукції, і до того ж, можливо територіально сут-

тєво розмежених виробничих підрозділів. При цьому структура виробничого 

процесу та особливості його організації обумовлюють систему управління 

конкретним віртуальним підприємством. Необхідною умовою є виконання 

усіх виробничих обмежень і, до того ж, оптимізація заданої сукупності крите-

ріальних функцій.  

Використання підходів, що розвиваються у межах проектного менедж-

менту у поєднанні із застосуванням апарату математичного моделювання при 

управлінні віртуальними підприємствами та їх підрозділами (як на етапі ана-

лізу конкурентноздатності, так і в процесі безпосереднього функціонування) 

являють собою методологічну основу застосування сучасних 

комп’ютерізованих технологій управління віртуальним підприємством. У ко-

жному конкретному випадку реалізації таких технологій необхідні відповідні 

поглиблені дослідження як безпосередньо об’єкту управління, так і зовнішніх 

умов його функціонування. Результати таких досліджень забезпечують конк-

ретизацію застосовуваних математичних моделей та реалізацію відповідної 

комп’ютеризованої технології управління конкретним виробничим об’єктом. 

 

Е.В. Власенко 

Задачи коммуникации в международных проектах 

Реализация транснациональных и трансграничных проектов по грантам 

Европейского сообщества нацеливает деятельность проектной команды в 

направлении выявления возможностей для предоставления проектов в ЕС и 

получения финансирования. Задача проектных менеджеров состоит в транс-

формировании идеи и намерений в проект, заключении соглашения о между-

народном партнерстве с ЕС, подготовке заявки и представлении ее на рас-

смотрение ЕС (или в децентрализованные органы управления в зависимости 

от типа программы). Как только проект будет одобрен, проектный менеджер 

управляет им, координирует работу международной команды на всех этапах 

жизненного цикла проекта. При этом одной из наиболее важных «работ» про-

ектного менеджера является коммуникация: статистика показывает, что на 

коммуникации уходит до 90% рабочего времени менеджера. От эффективно-

сти коммуникаций напрямую зависит успех проекта. Недаром «коммуника-

цию» называют «кровью проекта». 

ЕС давно перешел на программно-проектное управление и большая 

часть бюджета ЕС предназначена для финансирования и осуществления По-

литик через многолетние или годовые программы. Сотрудничество с Украи-

ной реализуется через трансграничные программы сотрудничества c Украи-

ной с участием стран: Румыния – Украина – Республика Молдова; Польша-

Беларусия-Украина; Венгрия – Словакия - Румыния-Украина. Существуют 

также транснациональные программы сотрудничества с Украиной: ТПС 

«Юго-Восточная Европа», Седьмая рамочная программа (FP7); TEMPUS, 

ERASMUS MUNDUS. 

Известны различные концепции и модели коммуникации, большинство 

из которых связаны с представлением о ней как о массовой передаче инфор-
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мации с использованием технических средств с помощью различного рода 

профессиональных приемов для влияния, воздействия при передаче информа-

ционных сообщений. Наиболее распространенные и фундаментальные модели 

коммуникации можно классифицировать следующим образом: 

 «линия Лассуэлла», в которую включается модель коммуникативного 

акта, принадлежащая самому Г.Лассуэллу и развитая далее Р.Брэддоком и 

Г.Гербнером; 

 «линия Шеннона-Уивера» – модели Шеннона-Уивера, М. Де Флера, 

Осгуда-Шрама; 

 «линия Ньюкомба» – интеракционистская модель Т. Ньюкомба;  

 «линию» семиотических моделей коммуникации («линия Якобсона»), 

в которую входят модель коммуникации (речевого события) Р.О. Якобсона, 

Ю.М. Лотмана, У. Эко, Т.М. Дридзе. 

Канал передачи информации в значительной степени определяет эффек-

тивность коммуникации. По типу организации канал бывает: аксиальный (axis 

– ось) – адресная передача; ретиальный (rete – сеть) – ориентация на множе-

ство вероятных адресатов. Распространение информации в общем случае про-

исходит через фильтры «доверия – недоверия». Этот фильтр действует так, 

что абсолютно истинная информация может оказаться не принятой и наобо-

рот.  

Эффективные коммуникационные процессы в международных проектах 

с учетом работы удаленной «виртуальной» команды проекта должны решать 

следующие проблемы:  

 «растягивание» сроков выполнения активностей; при жестком мони-

торинге ЕС это приводит к уменьшению финансирования проекта в следую-

щем отчетном периоде, что сказывается на результатах проекта; 

  несвоевременное определение «спящих» партнеров приводит к дли-

тельной процедуре смены партнера, а так как проекты в основном интегриро-

ванные (т.е. все активности диверсифицированы между партнерами), то невы-

полнение своих активностей одним партнером негативно отражается на ак-

тивностях других партнеров и на результате проекта в целом; 

 специфика проектного менеджера в данных проектах – его частичная 

занятость; его возможное «неглубокое погружение» в проект при неэффек-

тивных коммуникациях приводит к непониманию, «пробуксовке» выполнения 

части активностей и т.д., что опять же влияет на результат проекта; 

 во всех проектах при существовании коммуникационных планов «по 

пакетам» и по «диссеминации во внешний мир» редко проработаны коммуни-

кации «по активностям» внутри проекта; из-за удаленности команды это вы-

зывает наибольшую трудность при контроле понимания и выполнения каждой 

активности. 

 в проектах участвуют разные страны и для каждого проекта суще-

ствуют разные целевые группы, поэтому достаточно противоречивым являет-

ся подбор оптимальных «диссеминационных» активностей для распростране-

ния результатов и вовлечения окружения при ограничениях бюджета, времени 

и человеческих ресурсов. 

В связи с этим, можно сказать, что перед проектным менеджером стоят 

следующие практические задачи по управлению коммуникациям:  
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 выбор «джентльменского набора» коммуникационных средств для 

поддержания стейкхолдеров в активном состоянии; 

 выбор модели  оптимальной передачи информации внутри проекта; 

 выбор средств контроля результатов коммуникации – важной  состав-

ляющей эффективной реализации проекта.  

Данные выводы основаны на результатах лучшей практики подготовки и 

сопровождения международных проектов, выполняемых по грантам ЕС.  

 

О.С. Войтенко  

Дистанційне навчання, як один із засобів розвитку організацій на прик-

ладі Віртуального університету Міністерства фінансів України 

Система державних фінансів, як одна із найважливіших складових сис-

теми державної влади, потребує управлінців високої кваліфікації для прове-

дення її успішного реформування з метою ефективного виконання завдання, 

які на неї покладені. 

Одним з проектів розвитку і вдосконалення цього напряму, зокрема у 

Міністерстві фінансів України, був проект розробки та впровадження техно-

логій «Віртуальний університет» і «Центр незалежного оцінювання та серти-

фікації компетентності фахівців». Продуктом проекту стали дистанційне на-

вчання та незалежне тестування в рамках Віртуального університету на робо-

чих місцях фахівців з державних фінансів. 

Результатом впровадження продукту проекту стала технологічно зріла 

система управління державними фінансами України. 

Електронне дистанційне навчання це навчання при якому активні учас-

ники навчального процесу здійснюють переважно індивідуалізовану навчаль-

ну взаємодію як асинхронно, так і синхронно в часі, переважно і принципово 

використовуючи електронні транспортні системи доставки засобів навчання 

та інших інформаційних об’єктів, медіа навчальні засоби та інформаційно-

комунікаційні технології. 

Серед безсумнівних переваг дистанційної форми навчання можна вка-

зати: 

- вільний доступ до інформації, зокрема наукової та освітньої, що особ-

ливо важливо для користувачів, віддалених від наукових центрів; 

- створення умов для подолання прірви в кількості і якості інформації для 

цілей освіти між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються. Досвід 

розвитку певної області в одній країні може виявитися корисним в інших кра-

їнах; 

- вартість доставки інформації електронними засобами нижча за тради-

ційні способи, а швидкість значно більша; 

- відносно низька вартість, а часом і безкоштовне одержання програмно-

го забезпечення в Інтернеті; 

- розвиток ринку освітніх послуг у світовому масштабі, що особливо ва-

жливо для дорослого населення різних країн світу. 

Основою якісної підготовки фахівців державних фінансів стає відповідне 

навчальне середовище – штучно побудована система, структура і складові 
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якої сприяють досягненню цілей навчального процесу. Навчальне середовище 

– це структурно упорядкована множина засобів навчання, які застосовуються 

для забезпечення навчального процесу. Структурне упорядкування елементів 

навчального середовища визначається навчальною технологією, що застосо-

вується для забезпечення цілей даного навчального курсу. 

Віртуальний університет можна віднести до класу інноваційних універ-

ситетів, оскільки він створює інновації за допомогою управління знаннями на 

основі ціннісного підходу. За допомогою Віртуального університету 

Міністерство фінансів України забезпечує свій, як техноголоічний, так і ор-

ганізаційний розвиток, тим самим спонукаючи до самовдосконалення або са-

морозвитку себе зсередини. Іншими словами, віртуальний університет – це 

організація, яка: 

• базується у своїй діяльності на цільовий інновації; 

• займається прибутковою діяльністю і спирається в першу чергу на 

свої власні можливості; 

• побудована за мережевим принципом; 

• відносить до основних ключових чинників людей та їх компетент-

ність; 

• забезпечує всебічну підтримку діяльності своїх співробітників в рам-

ках стратегії організації, максимально делегуючи права і відповідальність ви-

конавцям; 

• повернута обличчям до споживача і гнучко реагує на зміну його ви-

мог. 

Система підготовки спеціалістів фінансової сфери на основі проектного, 

мультипроектного та програмного управління, яке здійснюється на її основі. 

зокрема у Міністерстві фінансів України через Віртуальний університет, роз-

робка наукових основ і широке використання дистанційного навчання для пі-

дготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів, на-

уково-педагогічних кадрів для дистанційної освіти одночасно з усвідомленим 

і наполегливим впровадженням методів і засобів проектного менеджменту в 

практику підготовки і реалізації реальних масштабних проектів може дозво-

лити в найближчий час ввести в дію нові ще не розкриті резерви потенційного 

зростання країни, зробить економіку України більш привабливою для інвесто-

рів, захистить і розвине національний ментальний простір висококваліфікова-

них спеціалістів, сформує і надалі формуватиме критичну масу спеціалістів 

фінансової сфери, які забезпечуватимуть стабільність, виваженість, продума-

ність національної фінансової політики. 

 

Б.В. Гайдабрус 

Оценивание состояния IT готовности предприятия 

В современных условиях деятельности предприятий по производству 

наукоемких изделий все большее внимание уделяется вопросам сокращения 

сроков и затрат на разработку и реализацию образцов продукции. Особенно-

сти проектов создания таких изделий побуждают решать эти вопросы путем 
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развития и усовершенствования информационных технологий и принципов 

проектного подхода на предприятии, которые применяются на этапах разра-

ботки и производства продукции. 

В ходе диссертационного исследования разработан сценарий формиро-

вания и управления программой повышения IT готовности (рис. 1), в виде 

укрупненного алгоритма реализации метода. Проекты по разработке новой 

техники выполняются в рамках организационно-технической структуры 

предприятия, которая отражает специализацию подразделений и их взаимо-

действие в процессе управления процессом разработки. Основываясь на те-

кущем состоянии производственного процесса, обобщенный алгоритм проек-

тирования изделия на предприятии включает в себя уникальный набор про-

ектных действий, который зависит от наполнения перспективного или теку-

щего портфеля проектов. 

 

 
Рис. 1. Сценарий управления программой повышения IT готовности 

В условиях расширения номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции повышение IT готовности осуществлено путем выбора интенсив-

ного пути развития проектной организации, и характеризуется внедрением в 

процесс проектирования прогрессивных информационных технологий. Необ-

ходимо учитывать, что перевод предприятия на более высокий уровень IT го-

товности связан с потребностью в существенных инвестициях, поэтому пере-

ход на новый уровень могут себе позволить предприятия, которые в состоя-

нии поддерживать стратегии стабилизации и развития. 

Внедрение информационных технологий обеспечивает сокращение сро-

ков выполнения проектных работ за счет повышения уровня автоматизации 

проектных действий и сокращения времени поиска, обработки и передачи ин-

формации в рамках единого информационного пространства на предприятии. 

Для получения перспективной организационно-технической структуры ин-

формационной поддержки в рамках системного сценария с учетом сроков ре-

ализации перспективного портфеля формируется модель планируемого состо-

яния IT готовности, которая основывается на определении рассогласований 

между текущим и планируемым состоянием по видам обеспечения, рабочим 

местам и единым информационным пространством.  

Анализ особенностей проектов создания наукоемких продуктов энерге-

тического машиностроения позволил формализовать перечень критериев по 
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видам обеспечения: методическое, лингвистическое, математическое, про-

граммное, техническое, информационное и организационное, которые отра-

жают текущее состояние IT готовности предприятия, и обосновать целесооб-

разность их использования при формировании программы повышения IT го-

товности предприятия. Для этого была разработана модель оценивания теку-

щего состояния IT готовности предприятия на основе метода непрямой оцен-

ки состояния системы И. Леунга. 

IT готовность предприятия характеризуется необходимым уровнем видов 

обеспечения и единого информационного пространства. На основании опре-

деленных рассогласований формируется программа повышения IT готовно-

сти. Принимая во внимание особенности области информационных техноло-

гий – быстрое моральное и физическое старение программных средств целе-

сообразно сформировать программу на 2-4 года.  

Комплекс мероприятий по устранению рассогласований представляется 

в виде множества монопроектов, которые совместно представляются в виде 

мультипроекта в рамках программы повышения IT готовности. Мультипроект 

представляется в виде многоуровневой иерархической структуры работ 

( j

inИИС ), отражающих его содержание. 

Таблица 1 

Перечень работ по устранению рассогласований в рамках программы 

Рабочие 

места 
Необходимое обеспечение по видам 

ЕИП 
мет  л  м  п  т  и  о  

1  1П

метnИСР  1П

лnИСР  1П

мnИСР  1П

пnИСР  1П

тnИСР  1П

иnИСР  1П

оnИСР  

2  2П

метnИСР  2П

лnИСР  2П

мnИСР  2П

пnИСР  2П

тnИСР  2П

иnИСР  2П

оnИСР  

… … … … … … … … 

n  nП

метnИСР  nП

лnИСР  nП

мnИСР  nП

пnИСР  nП

тnИСР  nП

иnИСР  nП

оnИСР  

 

Формирование и управление программой повышения IT готовности 

предприятия позволит реализовывать проекты создания наукоемких продук-

тов энергетического машиностроения с минимизацией затрат на их создание в 

соответствии с качественными требованиями согласно проектного задания. С 

этой целью автором работы были разработаны ряд моделей, которые в своей 

совокупности составили основу метода формирования программы повышения 

IT готовности предприятия. 

 

 

 

Н.О. Геращенко  

Концепция формирования целей проектов социального развития 

Не смотря на то, что проектный подход признан наиболее эффективным 

для обеспечения развития, в Украине методы и инструменты проектного под-

хода используются мало.  
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Проекты социального развития часто являются неуспешными, что свя-

зано с изменчивостью целей, нестабильностью и неопределенностью элемен-

тов внешнего окружения проекта и элементов самого проекта.  

Вместе с этим существует дефицит профессиональной литературы и 

научных исследований по тематике «Управления проектами социального раз-

вития». 

Данные тезисы являются частью диссертационного исследования «Ме-

тоды и модели управления проектами социального развития», которое 

направлено на повышение эффективности реализации проектов социального 

развития путем разработки методов и моделей проектного управления, учи-

тывающих особенности проектов социального развития. 

Цели проекта являются отправной точкой реализации любого проекта, 

определяя его результат и успех. Поэтому при разработке методов управле-

ния проектами социального развития решено было начать с определения це-

лей такого типа проектов. 

В результате анализа особенностей проектов социального развития и 

элементов их окружения (заинтересованных сторон), были сформулированы 

основные принципы концепции формирования целей проектов социального 

развития: 

1. Проект социального развития направлен на создания «некоммерческой 

ценности» и имеет долгосрочные последствия, влияющие на развитие об-

щества в целом; таким образом, цели и результаты этих проектов сложно 

измерить.  

2. Ценности и цели заинтересованных сторон проекта влияют на цели проек-

та и ценности, которые создает проект; ценности и цели заинтересованных 

сторон проекта являются различными и могут быть противоречивыми. 

3. Ресурсы, которые выделяются для реализации проекта, являются ограни-

ченными. 

На основе этих принципов, задача формирования целей проектов соци-

ального развития будет следующей: 

- цели проекта социального развития должны быть определены таким 

образом, чтобы при ограниченных ресурсах удовлетворить интересы за-

интересованных сторон с учетом их изменения и «идеального состояния» 

социальной системы, к которой, в итоге, направлен любой проект соци-

ального развития. 

Для формализации задачи (поиска решения поставленной задачи) была 

предложена следующая математическая модель: 

max
1




n

j

jiij IP  важность результата (тов) должна бать максималь-

ной (1) 

дир

n

ji

ij BC 
1,

   стоимость результата (тов) не превышает ограни-

ченный бюджет проекта (2) 
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дир

n

ji

ij TT 
1,

   срок выполнения работ, которые необходимы для 

достижения результата (тов) проекта не превышает директивные сроки 

проекта (3) 

Таким образом, проект должен быть направлен на достижение результа-

тов (Ri), для которых осуществляются условия (1), (2), (3). 

Следующим этапом диссертационного исследования являются: 

- дальнейшая разработка математической модели (с учетом изменяемо-

сти интересов заинтересованных сторон и обеспечения «идеального со-

стояния» социальной системы к которой направлен проект). 

 

М.І. Гиба  

Стратегія портфельного управління підприємств роздрібної торгівлі наф-

топродуктами в умовах кризи 

Сьогодні на фоні другої хвилі світової фінансової кризи економіка Укра-

їни переживає серйозні випробування. Спад коньюктури в економіці в цілому, 

значний рівень інфляції, нестабільність господарського та податкового зако-

нодавства призвели до різкого збільшення кількості збиткових підприємств. 

Так, за оцінками експертів в 2001 році в Україні припинили роботу понад 245 

тисяч підприємців. Спроби перечекати кризу, відкласти плани з розвитку під-

приємства, виправдовуючи бездіяльність несприятливими умовами в більшос-

ті випадків приводить до захоплення частки ринку конкурентами, що мають 

стратегічне бачення. Саме, стратегічне планування в умовах кризи відіграє 

першорядну роль. В умовах динамічно змінюваного середовища воно є най-

важливішим чинником стійкості й розвитку підприємства.  

Для підприємств, що працюють на роздрібному ринку нафтопродуктів 

кризовий період 2008-2011 рр. відзначився максимальною нестабільністю но-

рмативної бази (зарегульованість нафтобізнесу в Україні); порушенням про-

порційності у стягненні акцизного збору з НПЗ; прагненням держави до тота-

льного контролю за операторами ринку, що призвело до значного зниження 

рентабельності основного бізнесу. Це спонукало підприємства до пошуку но-

вих форм бізнесу, зокрема здійснення диверсифікації своєї діяльності і роз-

ширення продуктового портфелю набором додаткових послуг, які сьогодні 

пропонує сучасний автозаправний комплекс.  

На цьому етапі постала наступна задача – формування оптимального 

портфеля послуг АЗК, який би забезпечив максимальну норму прибутку при 

мінімальних ризиках. Стратегія продуктової диверсифікації передбачає роз-

робку нових послуг чи нових видів продукції. При цьому, основним правилом 

підприємства щодо диверсифікації є прагнення включити в портфель послуг 

такі види бізнесу, які показали за минулі роки, по-перше, різну щільність 

зв’язку (кореляцію) із загальноринковими цінами (індексами) і, по-друге, про-

тилежну фазу коливання норми прибутку між собою (цін) всередині портфе-

ля. Одним із інструментів отримання такої інформації є статистичний аналіз 

та побудова моделей множинної регресії.  
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Аналіз діяльності автозаправних комплексів (АЗК) в Україні за період 

2008-2011 рр. виявив найбільш дохідні види супутніх послуг – магазини, кафе, 

автомийки. При цьому, між доходами від діяльності магазину та кафе існує 

щільний додатній зв’язок, в той час як доходи від діяльності мийки показують 

від’ємну кореляцію. Побудована на основі дослідження кореляційно-

регресійна модель 

321 X43X9X2489302905057Y  , 

де Y – дохід від реалізації палива, грн.;  

X1 – ціна палива; 

Х2 – дохід від реалізації магазину; 

Х3 – дохід від реалізації мийки 

дає змогу виявити закономірності та тенденції розвитку портфеля послуг АЗК.  

Застосування проектного підходу для цілей розробки стратегії компанії 

рекомендує розглядати кожен продукт чи послугу компанії як окремий про-

ект. Це дозволяє порівнювати їх між собою та, на основі визначених пріорите-

тів сформувати збалансований портфель підприємства.  

 Портфельне управління забезпечує менеджерів інструментом аналізу і 

планування портфельних стратегій для визначення зваженої диверсифікації 

діяльності підприємства. 

 

О.М. Гладка  

Практика застосування методу підготовки інформації для прийняття 

стратегічних віхових рішень в проектах девелопменту нерухомості 

Сутність методу підготовки інформації для прийняття стратегічних віхо-

вих рішень в проектах девелопменту нерухомості полягає в отриманні інфор-

мації, яка ґрунтується на співставленні внутрішньої та зовнішньої цінності 

продукту проекту в проміжній конфігурації шляхом побудови матриці кон-

фронтації цінності, щодо визначення переваги однієї зі стратегій подальшого 

розвитку проекту.  

На основі аналізу дій, необхідних для прийняття стратегічних віхових 

рішень у проектах девелопменту нерухомості розроблено алгоритм реалізації 

методу та визначені кроки, в яких застосовуються розроблені в роботі моделі 

внутрішніх та зовнішніх аспектів оцінки цінності продукту проекту. Розроб-

лений алгоритм покладено в основу методики підготовки інформації для при-

йняття стратегічних віхових рішень у проектах девелопменту нерухомості і 

програмного продукту, який інструментально її реалізовує.  

За експериментальну базу дослідження моделей було обрано шість прое-

ктів девелопменту нерухомості під час їх реалізації в межах практичної діяль-

ності суб’єктів господарювання ТОВ «С.І. Центр» та ТОВ «АС-МВК» 

(м. Дніпропетровськ): 

1. Проект створення багатофункціонального торгового центру 

24 308 м. кв. – «Земля-Проект». 

2. Проект створення офісного комплексу з додатковими функціями в 

м. Дніпропетровськ загальною площею 15 000 м. кв. – «Земля-Концепція». 

3. Проект створення розважального центру в м. Дніпропетровськ загаль-

ною площею 10 930 м. кв. – «Земля-Правоустановлюючі документи». 
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4. Проект створення виставочного центру в м. Дніпропетровськ загаль-

ною площею 38 000 м. кв. – «Земля-Ідея». 

5. Проект створення житлового комплексу з офісною складовою 

60 000 м. кв. – «Земля-Незавершене будівництво». 

6. Проект створення складського комплексу в м. Дніпропетровськ зага-

льною площею 20 960 м. кв. – «Земля-Об’єкт в експлуатації». 

Дослідження показали, що рекомендоване стратегічне віхове рішення ви-

значене на основі розрахованих оцінок остаточної цінності продукту проекту 

залежить від достовірності даних про поточний стан проекту девелопменту 

нерухомості та від сприйняття замовником тієї чи іншої стратегії подальшого 

розвитку проекту з урахуванням стану ринку нерухомості. 

Результати апробації розробленої методики наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати апробації методики 

Проект Фаза 

Остаточна цінність проду-

кту проекту 
Стратегічне віхове 

рішення прийняте 

замовником p

1  
p

2  
p

3  

Проект 1 «Земля-Проект» 3,02 3,62 2,41 продовжувати 

Проект 2 «Земля-Концепція» 4,75 3,60 1,32 продавати 

Проект 3 

«Земля-

Правоустановлюючі 

документи» 

2,31 4,16 1,65 продовжувати 

Проект 4 «Земля-Ідея» 2,25 2,01 2,94 заморозити 

Проект 5 
«Земля-Незавершене 

будівництво» 
5,47 7,20 3,38 продовжувати 

Проект 6 
«Земля-Об’єкт в екс-

плуатації» 
4,16 5,35 0,33 продовжувати 

 

Апробація розробленого методу підготовки інформації для прийняття 

стратегічних віхових рішень в проектах девелопменту нерухомості підтверди-

ла його дієвість для цілей інформаційного забезпечення процесу прийняття 

стратегічних віхових рішень у проектах девелопменту нерухомості.  
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Е.А.Глушенок 

Выбор автоматизированной системы для  управления проектами и 

портфелем проектов в рамках концепции несилового взаимодействия 

В настоящее время руководство большинства украинских (и не только) 

компаний видит будущее развития своего бизнеса через профессиональный 

системный подход к управлению проектами. Любая компания, основой дея-

тельности которой является проектная деятельность, стремится сделать биз-

нес устойчивым, прозрачным и управляемым. Именно для решения этих задач 

на основании методов профессионального управления проектами разрабаты-

ваются бизнес-процессы, методики, стандарты и другие инструменты, с по-

мощь которых бизнес становится управляемым. 

 Развитие научно-методических основ проектного менеджмента и по-

строение корпоративных компьютерных систем взаимно и органично допол-

няют друг друга. Однако достаточно часто компании совершают ошибку, ко-

торая сводит к нулю все усилия по созданию управляемого бизнеса. А имен-

но, приобретают и пытаются внедрить программный продукт не разобравшись 

с процессами внутри компании и не отладив взаимодействие между участни-

ками проектов в «неавтоматизированном» режиме. Прежде чем вкладывать 

деньги, следует вспомнить, что компьютер - это только инструмент, помога-

ющий решать уже выявленные проблемы, а не панацея от всех бед. Относи-

тельно этого момента Билл Гейтс сформулировал два правила, о которых 

нужно помнить каждому руководителю. Первое правило: автоматизация эф-

фективной операции умножает ее эффективность. Второе: автоматизация не-

эффективной операции умножает ее неэффективность. Вместо того чтобы за-

купать новейшее и мощнейшее оборудование, руководителям компаний сна-

чала надо определиться с видением своего бизнеса. Какие процессы в нем су-

щественны, а какие нет? Какие стоит автоматизировать, а какие просто доста-

точно отладить? Также стоит продумать информационные потоки. Когда все 

описано (в идеале) и работает, можно пытаться увеличивать эффективность и 

выбирать автоматизированную систему. Ниже сформулированы основные 

требования, которым должны удовлетворять эти системы в разрезе управле-

ния проектами и портфелями. 

Ключевые характеристики комплексных пакетов для управления проектами: 

 возможность рассмотрения и учета всех фаз жизненного цикла проекта 

 возможность управления всеми проектами компании, причем итоговая 

информация по этим проектам может представляться в различной фор-

ме, задаваемой пользователем пакета 

 возможность осуществления информационной поддержки стратегиче-

ских решений 

 возможность связи с другими информационными управленческими 

программами 

Ключевые характеристики программного обеспечения: 

 представление процессов в виде блок-схем (потоков диаграмм) 

 автоматизированная связь с другими системами управления проектами 
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 способность планировать и выстраивать во времени последовательно-

сти операций, используя методы CPM/PDM/PERT или диаграммы Ган-

та 

 способность выполнять вычисления критического пути  и резервов 

времени исполнения операций проекта 

 возможность распределения и выравнивания ресурсов с требуемой 

степенью точности и детальности анализа 

 способность отслеживать исполнение расписания на текущий момент и 

делать прогноз на будущее, основываясь на нынешнем состоянии про-

екта и его базовом плане 

 способность формировать отчеты об исполнении расписания, в том 

числе в форме диаграмм Ганта и сетевых диаграмм 

 способность формировать цену предложения, основываясь на трудоза-

тратах по категориям, расценках, надбавках и оценочных объемах 

 способность измерять производительность работы, в том числе осво-

енный объем 

 способность анализировать отклонения по срокам  

 способность генерировать отчеты для членов проектной команды и ру-

ководства в форме, задаваемой пользователем  

 способность извлекать данные из различных программных пакетов 

управления проектами и других источников 

 возможность осуществлять фильтрацию, сортировку и отбор информа-

ции по критериям, задаваемым пользователем, а также использовать 

различные форматы представления выходных данных 

 использование Internet-технологий для информационного обмена меж-

ду всеми членами проектной команды  

 способность публикации отчетов, которые могут быть просмотрены в 

стандартных Internet-браузерах. 

К сожалению, можно констатировать тот факт, что ожидания от приме-

нения новых и достаточно сложных технологий остаются не до конца оправ-

данными. Достигаемые практические результаты в управлении портфелями 

проектов  зачастую несопоставимы с прилагаемыми усилиями и затратами. 

Несомненно, что понимание причин и их конструктивный анализ будет спо-

собствовать совершенствованию процедур, систем и технологий проектного 

менеджмента. 

 

В.Д. Гогунский, Т.В. Бибик, И.И. Становская 

Управление рисками проекта сопровождения системы аварийной 

защиты АЭС 

Основной целью безопасности АЭС является защита персонала, 

населения и окружающей среды от недопустимого радиационного 

воздействия при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и снятии с эксплуатации 

АЭС. Одним из принципов достижения указанной цели является реализация 

технических и организационных мер, направленных на предотвращение 

кризисных ситуаций на АЭС и ограничение их последствий. 
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Целью работы является подтверждение возможности выполнения систе-

мами безопасности и оборудованием ядерной установки (ЯУ) функций без-

опасности при сейсмических воздействиях и при возможных экстремальных 

воздействиях окружающей среды, которые могут возникнуть при проектных 

авариях. Результатом такой деятельности является управление комплексным 

риском возникновения отказов элементов ЯУ по общей причине, вызванных 

вышеуказанными воздействиями. 

Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность ко-

личественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого 

результата, неудачи и отклонения от цели. В случае управления проектом та-

кой риск становится комплексным, т.к. риск работы АЭС оказывается «вло-

женным» в риск проекта сопровождения защиты АЭС.  

Система управления комплексными рисками – это особый вид деятель-

ности, направленный на смягчение воздействия рисков на конечные результа-

ты реализации проекта. Управление комплексными рисками осуществляется 

на всех фазах жизненного цикла проекта с помощью мониторинга, контроля и 

необходимых корректирующих воздействий. Важнейшим компонентом 

управления рисками проекта сопровождения системы защиты АЭС является 

сопровождение уровня квалификации оборудования системы защиты АЭС 

Квалификация оборудования – это подтверждение того, что конструкция, 

система или элемент в пределах всего срока службы будут выполнять возло-

женные на них функции как при нормальной эксплуатации, так и при проект-

ных авариях (ПА) с учетом характеристик среды, в которой они функциони-

руют. 

При этом под ПА понимают нарушение работы (отказ) системы (элемен-

та) АЭС или ошибку персонала, а также внешнее или внутреннее воздействие, 

приводящие к нарушению нормальной эксплуатации либо изменению преде-

лов и/или условий безопасной эксплуатации.  

В соответствии с Программой работ по квалификации оборудования 

АЭС Украины, основными проектными мероприятиями по сопровождению 

квалификации оборудования АЭС являются: 

 подготовка проектных исходных данных для квалификации обо-

рудования (КО); 

 оценка состояния квалификации эксплуатируемого оборудова-

ния; 

 повышение квалификации эксплуатируемого оборудования; 

 установление квалификационных требований к поставляемому 

оборудованию для модернизации и реконструкции систем энергоблоков, важ-

ных для безопасности, и обеспечение этих требований при разработке и изго-

товлении разработчиками и изготовителями этого оборудования; 

 разработка корректирующих мероприятий и рекомендаций, 

направленных на сохранение квалификации, осуществляемой в рамках экс-

плуатационной деятельности после достижения требуемого уровня КО. 

Для оборудования с неустановленной и частично установленной 

квалификацией выполняются мероприятия по повышению квалификации с 

использованием следующих методов: 
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 квалификационные испытания; 

 анализ (в том числе использование результатов квалификации 

оборудования аналогичных энергоблоков); 

 опыт эксплуатации; 

 комбинация вышеуказанных методов (в случае невозможности 

применения какого-либо конкретного метода). 

Целью оптимизации перечней является анализ принятых подходов и ре-

шений, устранение возможных упущений при отборе оборудования, подле-

жащего квалификации и обоснованное снижение уровня консерватизма при 

определении перечня оборудования, для которого необходимо выполнение 

квалификации на «жесткие» условия окружения и/или сейсмические воздей-

ствия. 

Критериями оптимизации являются: 

 полнота и качество состава систем и оборудования, выполняющего 

функции безопасности при ИС; 

 полнота и качество данных по классификации, месту расположения, за-

водским типам и документации, содержащей квалификационные требования и 

характеристики оборудования; 

 полнота и качество категоризации оборудования по установленным 

критериям.  

В качестве функций безопасности определены: 

 безопасный останов реактора и удержание его в таком состоянии требу-

емое время; 

 отвод от активной зоны остаточного тепла в течение требуемого време-

ни; 

 ограничение последствий аварий путем удержания выделяющихся ра-

диоактивных веществ в установленных границах; 

Для оценки текущего состояния квалификации оборудования проводили  

функциональные, термические, радиационные, эксплуатационные и вибраци-

онные испытания. 

И.А. Гордеева 

Обеспечение адаптивности проекта  

путем согласования его организационной культуры со стилем управле-

ния 

Залогом будущей успешности проекта, особенно в период кризиса, явля-

ется его способность активно приспосабливаться к условиям внешней и внут-

ренней среды или, говоря другими словами, его способность адаптироваться. 

Согласование организационной культуры и стиля управления позволяет эф-

фективно и своевременно реагировать на изменения в проектах. В обратном 

случае на практике наблюдается запаздывание адаптации из-за высокого 

уровня конфликтности в проекте и, как следствие, реализуется управление по 

отклонениям параметров. Когда организационная культура проекта и его 

стиль управления не согласованы, возникают внутриорганизационные кон-

фликты, которые приводят к низкой управляемости проектом, а порой и его 

полной неуправляемости. 
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Организационная культура служит своеобразным ориентиром для выбора 

правильного типа поведения членами команды, необходимого для успешной 

реализации проекта. Через свою организационную культуру команда выража-

ет внешней среде поведенческую характеристику достижения проектных це-

лей. А стиль руководства – это привычная манера поведения руководителя по 

отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к 

достижению целей организации. Стиль управления описывает способ (мане-

ру) управления, каким будет реализовываться поведенческая характеристика 

организационной культуры. 

Исходя из приведенного анализа получено, что понятия «организационная 

культура» и «стиль управления» взаимосвязанные и должны согласованно 

учитываться при планировании проекта. 

Цель: выявить закономерности взаимодействия типов организационной 

культуры типологии Р. Камерона и К. Куина и стилей управления. 

Проведем сопоставление типов организационной культуры и стилей 

управления. 

По типологии Р. Камерона и К. Куина выделяют 4 типа организационной 

культуры: бюрократическая, клановая, адхократическая и рыночная . 

Также выделяют 3 основных стиля управления: авторитарный, демокра-

тический и либеральный . 

Иерархическая культура представляет собой формализованное и струк-

турированное место работы. Тем, что делают люди, управляют процедуры. 

Определяющим является контроль . Как правило, иерархическая культура 

приемлема в проектах с I уровнем инновационности  Эту поведенческую ха-

рактеристику побуждает авторитарный стиль управления, для которого харак-

терно единоличное управление, формальная жесткая дисциплина и контроль . 

Авторитарный стиль управления, как правило, подавляет любое новаторство. 

Клановая организационная культура представляет очень дружественное 

место работы . Команды похожи на большие семьи. Руководители восприни-

маются, как воспитатели, и возможно, как родители. Поощряется командная 

работа, участие людей в бизнесе и согласие . Как правило, клановая культура 

приемлема в проектах с II и III уровнями инновационности , для которых 

важна высокая квалификация и способность брать на себя ответственность. 

Эту поведенческую характеристику побуждает демократический стиль управ-

ления, для которого характерно поощрение руководителем коллективного 

принятия решений . Руководитель с демократическим стилем управления, как 

правило, подбирает деловых грамотных работников с широким кругозором, 

постоянно обучается, учитывает критику, поощряет подчиненных к обуче-

нию. 

Рыночная культура ориентирована на результаты. Лидеры – твердые ру-

ководители и суровые конкуренты, они неколебимы и требовательны . Эту 

поведенческую характеристику побуждает авторитарный стиль управления, 

однако, в его «благожелательной» форме. Из исследований К. Левина следует, 

что авторитарное руководство позволяет добиться выполнения большего объ-

ема работы, чем демократичное. Однако при этом наблюдается низкая моти-

вация, меньшая оригинальность, меньшее дружелюбие в группах, отсутствие 

группового мышления, большая агрессивность, проявляемая как к руководи-
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телю, так и к другим членам группы, большая подавляемая тревога и одно-

временно – более зависимое и покорное поведение. 

Адхократическая культура – творческое место работы, где люди готовы 

подставлять шеи и идти на риск. Поощряется личная инициатива и свобода . 

Адхократическая культура приемлема в проектах с III уровнем инновацион-

ности  Эту поведенческую характеристику побуждает демократический стиль 

управления, для которого характерно поощрение руководителем коллективно-

го принятия решений . Однако в саоорганизующихся системах (с высокой 

технологической зрелостью) эффективен и либеральный стиль управления, 

который свойственен для руководителей, которые отдают инициативу в руки 

подчиненных . 

На основе проведенного сопоставления получены закономерности: 

иерархической культуре соответствует авторитарное управление; клановой 

культуре – демократичное; рыночной культуре – авторитарное, однако, в его 

«благожелательной» форме; адхократической – демократическое и авторитар-

ное. 

 

Вл.В. Гоц 

Підходи до управління інформацією по фазам життєвого циклу  

девелоперського проекту 

Передумовою розвитку ринкових відносин є розвиток підприємництва, а 

вирішальною умовою розвитку і стабільної життєздатності будь-якого 

підприємства є доцільність вкладення капіталу у той чи інший проект.  

Разом з тим, реальні інвестиційні проекти за умов спаду виробництва, 

значного зношення основних фондів та знецінення амортизаційних 

відрахувань (за умови зростання банківської процентної ставки) стають мало-

привабливими для інвесторів і вони віддають перевагу фінансовим інве-

стиційним проектам, тобто вкладенням у ліквідні активи.  

Відповідно до практики стану, через які проходить проект протягом його 

життєвого циклу, називають фазами (етапами, стадіями). У свою чергу кожна 

фаза (етап) може ділитися на фази (етапи) наступного рівня (під фази, під ета-

пи) і т.д. 

Успішність діяльності девелоперських проектів залежить від повноти і 

достовірності інформації по всім фазам проектів. Достовірна інформація здат-

на дати проектам миттєвий і потужний поштовх, забезпечити швидкий обмін 

даними, знизити матеріальні витрати, скоротити терміни створення унікаль-

них та стандартних продуктів девелоперських проектів.  

Професійно проведена оцінка девелоперського проекту дозволяє девело-

перу і інвестору уникнути багатьох помилок при реалізації проекту та отрима-

ти максимальний рівень прибутковості на вкладений капітал. Сьогодні велика 

кількість інвестиційних фондів готові вкладати великі суми у проекти ко-

мерційної нерухомості як у місті, так і в регіонах. Навіть незважаючи на неод-

нозначну ситуацію на світових фінансових ринках, зниження інтересу до да-

ного сегменту ринку не спостерігається. 
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В обов'язки девелопера зазвичай входять: вибір та визначення концепту-

альної комерційної ідеї проекту, вибір будівельного майданчика, оптимально 

відповідний концептуальній ідеї, і придбання прав на нього, маркетинг, пошук 

механізмів залучення інвесторів, організація фінансування проекту, ор-

ганізація і управління проектуванням, будівництвом, здача завершеного об'єк-

та в оренду з подальшою експлуатацією або його продаж. 

Зрозуміло, що для вирішення всіх цих завдань потрібна точна, своєчасна 

і повна інформація як про об’єкт, так і про процес будівництва, та підготовки 

будівництва об’єктів нерухомості. 

Схема проходження інформації по фазах життєвого циклу інвестиційно-

го (девелоперського)  проекту наведена на рисунку.  

Кожен блок даної схеми відображає одну укрупнену бізнес-процедуру в 

бізнес-процесі розробки ідеї проекту. 

Скорочення в блоках: 

ДРіУОН - департамент розвитку і управління об'єктами нерухомості; 

ДСПіІ - департамент стратегічного планування та інвестицій; 

ПП - передпроект; 

П - проект; 

РД - робоча документація. 

Департаменти, зазначені поза блоками - це власники проекту на фазі. 

Власник проекту - підрозділ, відповідальний за підготовку вихідного доку-

мента. 

Проект переходить від етапу «Задум» до етапу «Ініціювання» (обидва 

етапи відносяться до фази «Ідея») лише після позитивної експрес-оцінки за-

думу. 

Проект переходить від фази «Ідея» до фази «Концепт» (розробка кон-

цепції) лише після затвердження попереднього бізнес-плану проекту. 

Проект переходить від фази «Концепт» до фази «Розробка» (етапи: ро-

зробка попереднього проекту, розробка проекту, розробка робочої документа-

ції, розробка детального плану, закупівля) лише після затвердження бізнес-

плану проекту. 

Проект переходить від фази «Розробка» до фази «Реалізація» після за-

твердження уточненого бізнес-плану, детального плану та бюджету проекту. 

Виходом кожної фази є інформація, яка дозволяє прийняти рішення або 

про перехід до наступної фази проекту, або про виправлення отриманих по-

милок, або про завершення проекту. Позитивні результати завершення кожної 

фази проекту забезпечують просування до досягнення мети всього проекту в 

цілому, тобто створення кінцевого продукту.  

При цьому володіння та управління інформацією на кожному етапі жит-

тєвого циклу забезпечує правильне прийняття рішення, які дозволять 

мінімізувати витрати та час в процесі створення об'єктів нерухомості. 
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В.В. Гоц 

Оценка доверия для реализации программы организационного раз-

вития с помощью индикаторов доверия 

Реализация программ организационного развития (ПОР) часто подверга-

ется существенному сопротивлению персонала. Уровень этого сопротивления 

зависит от многих факторов. В их числе суть будущих изменений, восприятие 

этих изменений, текущая организационная культура и стиль управления руко-

водства. 

В динамично развивающихся организациях изменения могут быть 

вполне обыденной вещью, а в консервативных организациях они могут спро-

воцировать целую волну очень разных эмоций. 

В любом случае, планируя любые изменения в организации, руководи-

тель должен отдавать себе отчет в том, как его организация переживет их. В 

помощь ему должна прийти методика оценки доверия, которая может: 

 Оценить возможное сопротивление организации 

 Определить слабые звенья организации 

 Выявить возможные мероприятия для минимизации рисков чело-

веческого фактора 

К вниманию следует принять следующие виды доверия: 

 Стратегическое доверие 

 Доверие к команде ПОР 

 Доверие к окружению 

Оценивать стратегическое доверие необходимо с точки зрения отдельно-

го субъекта доверия по следующим параметрам: 

 Позитивность изменений для субъекта доверия 

 Позитивность изменений для организации (с точки зрения субъек-

та доверия) 

 Достижимость поставленных целей 

 Необходимость внедрения изменений 

Это с точки зрения доверия к самим целям ПОР. Но не стоит забывать и 

о том, что персонал часто воспринимает провозглашенные цели не только по 

сути а и с учетом того кто эти цели провозгласил. То есть необходимо оценить 

еще доверие к: 

 Руководству организации (если руководство поддерживает ПОР) 

 Инициатору изменений 

 Другим влиятельным заинтересованным сторонам ПОР 

С доверием к команде ПОР немного проще. Здесь мы оцениваем: 

 Компетенцию членов команды ПОР 

 Слаженность работы 

 Достаточность ресурсов для реализации ПОР 

Доверие к окружению в свою очередь состоит из: 

 Базового уровня доверия в организации (на сколько я доверяю не-

знакомому сотруднику организации) 

 Доверие к конкретному сотруднику: 

o Доверие к профессионалу 
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o Доверие к личности 

o Иррациональное доверие 

Есть разные способы оценки доверия. Среди них и опрос, который в ор-

ганизации с низким уровнем доверия будет мало эффективен, и  оценка экс-

перта, которая потребует времени. В этом докладе я предлагаю сосредоточить 

внимание на индикаторах доверия, которые можно определить до начала реа-

лизации ПОР. 

Индикаторы доверия подчиненного руководителю: 

 Сотрудник прилагает усилия для реализации стратегий опреде-

ленных руководителем 

 Предоставление качественной обратной связи 

 Предоставление идей по развитию организации 

 Уважение как к личности 

 Уважение как к профессионалу 

Индикаторы доверия к коллеге/сотруднику: 

 Помощь (по возможности) по собственной инициативе в реализа-

ции поставленных задач 

 Предоставление правдивой обратной связи о работе сотрудника 

 Совместная работа над предложениями по развитию организации 

 Уважение как к личности 

 Уважение как к профессионалу 

Индикаторы доверия руководителя к подчиненному: 

 Делегирование важных заданий 

 Делегирование полномочий и возможности принятия решений для 

реализации поставленных задач 

 Разумный уровень контроля за работой 

 Мнение сотрудника учитывается при принятии решений 

 Хорошая оценка работы, мотивация сотрудника 

 Уважение как к личности 

 Уважение как к профессионалу 

Анализ собранной информации удобно проводить с помощью карты до-

верия, схематически показанной ниже. 
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Х.М. Гоц  

Управління проектами підвищення енергоефективності громад-

ських будівель на основі аналізу зацікавлених сторін.    

Україна належить до енергодефіцитних країн, яка задовольняє свої пали-

вно-енергетичні потреби за рахунок власних ресурсів менше ніж на 40%, тому 

зменшення енергоспоживання в господарському комплексі є однією з найва-

жливіших умов сталого розвитку країни. 

Серед різноманітних споживачів теплової енергії виділяються будівлі, в 

життєвому циклі яких лише 20% енергії витрачається на їх будівництво й ути-

лізацію після відпрацювання ресурсу будівель, а решта 80% енергії витрача-

ється на енергопостачання в період їх функціонування за призначенням. На-

приклад, аналіз ефективності енергоспоживання в громадському секторі буді-

вель м. Рівного виявив таку картину: питоме енергоспоживання (кВт·год/м
2 

в 

рік) лише 19 з 136 громадських будівель відповідає вимогам ДБН В 2.6-

31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель». Питоме 

енергоспоживання 37 будівель перевищує зазначені норми в 2 рази, 28 

будівель – в 3 рази, 52 будівель – в 4 та більше рази. У зв’язку з цим, скоро-

чення витрат енергії у фонді громадських будівель є актуальним завданням як 

на рівні окремих будівель, так і на рівні міст та держави в цілому.  

Для вирішення цього завдання в містах України потрібно впроваджувати 

комплексні програми з термомодернізації або термореконструкції будівель та 

споруд. В умовах обмеженості фінансових ресурсів на перший план виступає 

ефективність управління як програмою в цілому, так і окремими її складовими 

– інвестиційними проектами – спрямованими на підвищення енергетичної 

ефективності будівель громадського призначення.  Ефективне управління 

проектами передбачає визначення та аналіз зацікавлених сторін (Stakeholder 

Analysis), чиї інтереси можуть позитивно або негативно вплинути як на ре-

зультат виконання проекту, так і на успішне завершення всієї програми. Ви-

значення  стейкхолдерів, їх інтересів, очікувань, занепокоєнь щодо впрова-

дження проекту дозволить залучити найбільш важливих та впливових з них 

(так званих чемпіонів) до реалізації проекту та послабити або взагалі нівелю-

вати вплив негативно зацікавлених сторін.  

На базі аналізу зацікавлених сторін розробляється  карта, де візуалізуєть-

ся  потужність та готовність до впровадження проекту кожної зацікавленої 

сторони.  

 

О.В. Гриша 

Недовизначені моделі  для опису  

 структури цінності проекту в умовах нестабільності  

Нестабільність у розвитку суспільства призводить до ускладнення як 

середовища так і об’єктів управління  проектами (ОУП).  Нарощення ознак 

кризових явищ провокують збільшення кількості факторів впливу та усклад-

ненню структури взаємовпливу цих факторів та впливу на елементи внутрі-

шньої структури  ОУП. В такому середовищі втрачається можливість вчасно 
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формально і вичерпним чином описати усі можливі компоненти моделі ро-

зуміння ОУП , хоча елементи таких знань наявні в системі управління. Проте 

будь який проект не може бути успішним без розуміння цінності проекту для 

зацікавлених сторін – споживачів та членів команди. 

В зазначених обставинах пропонується доповнення моделі опису знань 

про ОУП та цінність проекту антропоморфними складовими апарату пред-

ставлення знань для поповнення моделі такими компонентами, що відобра-

жають властивості "людської" моделі світу, характеризуються неповнотою, 

відсутністю точності, незамкненістю, можливістю суперечностей і так далі. 

Заздалегідь відмовляючись від повної точності і повноти визначення, скори-

стаємося нотацією недовизначених моделей для структурування та подання 

цінності проекту. Метод недовизначенних обчислень (метод недовизначених 

моделей (Н-моделей)) теорія і технологія еффективного вирішення широкого 

спектру проблем [1].  

З неповнотою поточної системи знань про цінності проекту пов'язані: 

 недовизначеність загальних знань про цінність: можна припус-

тити, що задоволені споживачі збережуть прихильність продуктам ком-

панії і в майбутньому, проте стверджувати це напевно не можна. Можна 

припустити також, що швидка доставка замовлення збільшить кількість 

задоволених споживачів, але точна формула залежності між швидкістю 

доставки і ступенем задоволеності споживачів невідома або, принаймні, 

потрібна певна кількість спостережень у подібних умовах для її встанов-

лення; 

 недовизначеність конкретних знань: наприклад, внутрішня нор-

ма прибутковості при передкризовому плануванні не може бути чітко 

встановлена і тому є доцільним скористатися завданням припустимого 

діапазону, що є припустимим для  недовізначеніх моделей. Також можуть  

може змінитися  відношення між показниками, що також можливо враху-

вати 

 неоднозначність знань: ця проблематика є однією з найінтенси-

вніше досліджуваних. Відомі класичні підходи: теорія вірогідності), екс-

пертні оцінки (оцінка на підставі суб'єктивного досвіду експерта), мініма-

ксні стратегії (оцінки по можливому результату). 

Значення реального параметра завжди частково відоме, оскільки знахо-

диться десь між невизначено і визначено, що в загальному випадку означає, 

що воно недовизначене [1]. Недовизначене значення є оцінкою величини, 

яка в загальному випадку є за своєю природою точнішою, ніж дозволяє вста-

новити доступна нам в даний момент інформація. Це поняття в Н-математиці 

вважається базовим і активно працює: змінна (Н-змінна) може приймати 

будь-яке з недовизначених значень (Н-значень), кожне з яких є тією або ін-

шою підобластю області значень даного параметра. Будь-якій формальній 

системі можна зіставити її недовизначене розширення (Н-расширение), яке 

включає як відповідний тип Н-змінної, так і відповідне розширення операцій 

(Н-операції) і відношення (Н- відношення) початкової формальної системи. 

Кожній n-местній операції f над значеннями, параметрів цінності p1,p2,…pk , 

що належать відповідно областям P1,P2,…,Pk. f: P1,P2,…,Pk → Pk+1 зіставляєть-

ся її Н-расширеня над відповідними Н-значениями . Значення змінних в про-
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цесі ітераційних обчислень представляються послідовністю інтервалів, що не 

розширюються. Таким чином технологія Н-моделей робить будь-яку модель 

активною. Модель стає комп'ютерною моделлю, яка може бути використана 

для вирішення різних завдань, що відносяться до описаного нею об'єкту. При 

цьому постановка того або іншого завдання конкретизується шляхом дода-

вання в модель обмежень на допустимі значення частини або всіх параметрів 

і/або формулювання додаткових зв'язків між ними. 

Отже, можна зробити наступний висновок: використання апарату не-

довизначених моделей дозволяє поповнити  модель ОУП и отримати ефек-

тивну оцінку його цінності додатковими недостатньо формалізованими та 

визначеними компонентами , що дає можливість збільшити повноту активної 

моделі. При цьому модель набуває природності, динаміки, прозорості та 

ефективності. 

 

 

 

О.Б. Данченко 

Аналіз ризиків проектів компанії на основі системи  

збалансованих показників 

Система збалансованих показників є ефективним інструментом для по-

будови стратегічної карти цілей компанії (рис.1) і, взагалі, для побудови сис-

теми стратегічного управління компанією. Система збалансованих показників 

переводить місію і стратегію компанії в систему чітко поставлених цілей і за-

вдань, а також показників, що визначають ступінь їх досягнення в рамках чо-

тирьох проекцій: фінанси, клієнти (ринок), внутрішні бізнес-процеси, навчан-

ня і зростання (персонал). Між показниками і цілями всіх чотирьох проекцій 

існує причинно-наслідковий зв’язок. 

На основі системи збалансованих показників пропонується не тільки бу-

дувати стратегічну карту цілей компанії, а й карту ризиків компанії (рис.2). В 

процесі аналізу ризиків важливо враховувати причинно-наслідкові зв’язки 

між ризикованими подіями, що дасть додаткову інформацію для визначення 

загальних втрат від ризиків та прийняття ефективних рішень щодо боротьби з 

ризиками. 

Подібні карти можуть бути використані в процесі аналізу ризиків окремих 

проектів компанії, що також має практичну цінність на відміну від класичних 

підходів до ідентифікації ризиків, які не дозволяють врахувати взаємні впливи 

ризиків один на одний. 

 

Т.В. Дзюба  

Вплив маркетингових ризиків на проекти 

 Один з головних критеріїв успішності будь-якого проекту – це отриман-

ня його результату із запланованими характеристиками. Існують проекти, які 

націлені на створення нового продукту (товару, послуги), та на отримання 

прибутку від його подальшого продажу. Такий продукт повинен  володіти 



 73 

клієнтською цінністю, мати перспективи довгострокового збуту і бути здат-

ним генерувати очікуваний дохід.  

В процесі відстежування ходу робіт за проектом здійснюється спостере-

ження за відомими ризиками і відстежування нових ризиків.  Не дивлячись на 

те, що в літературі з ризик-менеджменту висвітлені різні класифікації можли-

вих видів проектних ризиків і способи управління ними,  за оцінкою 

експертів, 80% нових товарів терплять фіаско протягом першого року, ще 10% 

зникають з ринку на протязі подальших 5 років. 

Це означає, що інвестори не отримують запланованого прибутку, 

підприємство не в змозі погасити кредити, вийти на проектну потужність і ор-

ганізувати збут в потрібному вартісному вираженні.  «Провальні» нові про-

дукти, що регулярно з'являються і регулярно зникають з ринку, можна 

згрупувати в 3 групи: 

1. «Динозаври». Це продукти, що не потрапили в заплановану нішу в ре-

зультаті зсуву ринку або відсутності попиту на них. Якщо період розробки 

продукту дуже довгий, то висока вірогідність того, що до моменту його вихо-

ду на ринок вимоги клієнтів зміняться, або конкуренти встигнуть задовольни-

ти потреби успішніше. 

2. «Фламінго». Чудові, відмінні продукти, які, проте, неможливо прода-

ти. Новий продукт настільки перевантажується  масою надлишково корисних 

властивостей, що витрати на його виробництво стають дуже великі, а клієнти 

просто не можуть або не хочуть платити за зайвi, із їхньої точки зору, власти-

вості. Такі продукти, не дивлячись на їх технологічну новизну і модний ди-

зайн, приречені на швидке вимирання. 

3. «Страуси». Такі продукти живуть одним днем. Вони можуть добре 

справлятися з поточними потребами покупців, але не розраховані на майбутні 

зміни. Тому таким продуктам дуже складно боротися із смаками споживачів, 

що змінюються, і чинити опір конкурентному тиску. 

Чому ж з'являються такі продукти? Як правило, це обумовлено від-

сутністю формалізованого підходу до розробки і впровадження інновацій, 

неврахуванням впливу маркетингових ризикiв на всіх стадіях життєвого цик-

лу проекту, підходом до проекту з точки зору «про маркетинг подумаємо 

потім». 

Існує 6 категорій причин провалу нових продуктів:  

 - никому не потрібна  вдосконалена мишоловка – результат використан-

ня товарної концепції в управлінні ринковою діяльністю; 

 - чергове зіткнення із стіною конкуренції – біда імітаторів, що не бажа-

ють зважати на ринкові реалії і сильні сторони лідерів ринку; 

- «конкурентні сюрпризи» - важко прогнозовані дії конкурентів із ство-

рення і виведення коштовніших продуктів, а також їх дії, направлені на репо-

зиціювання конкуруючих пропозицій; 

  - незнання особливостей довкілля або ринків – зневага або недостатнє 

розуміння вимог клієнтів, ретельного відстежування змін, що відбуваються в 

зовнішньому середовищі; 

- продукти з повільно зростаючими обсягами виробництва – результат 

постійно виникаючих технічних проблем;  
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 - криза цін – результат необгрунтованого завищення цін на новий про-

дукт, некомпенсоване підвищеною споживчою цінністю. 

Всі перераховані вище причини провалу нових продуктів повністю коре-

люють з позначеними в літературі маркетинговими ризиками:  

 - ризик недостатньої сегментаці їринку,  

 - ризик помилкового вибору цільового сегмента,     

 - ризик помилкового вибору стратегії продажів,   

 - ризик проведення неефективної рекламної кампанії. 

 Коли про маркетинг і про маркетингові ризики думають вже на етапі 

ініціалізації проекту, і на протязі всього проекту відслідковують ринкові змі-

ни, на ринку з'являються товари - «Перлини».  

 Такі продукти є заставою прибутку в майбутньому. Ці продукти завжди 

в ціні, вони забезпечують вищу продуктивність, ніж ті, що існують, і незрідка 

продаються набагато дорожче, ніж їхні конкуренти. 

Крім того, «перлини» мають вигоди, корисні властивостi, що значно  

відрізняють їх від пропозицій конкурентів і орієнтовані на клієнтські цінності. 

Проектування  і випуск  продуктів–«перлин» можливий лише при ретельному 

аналізі та управлінні маркетинговими ризиками проекту, которые остаются 

актуальными на протяжении всего жизненного цикла проекта. 

В умовах глобальної фінансової кризи компанія, що реалізовує інвести-

ційні проекти, просто не може дозволити собі виводити на ринок неприбут-

кові товари. Ринковий успіх продукту проекту – це не приємна випадковість, а 

результат комплексного, систематичного і безперервного аналізу і моніторин-

гу маркетингових ризиків, вироблення і реалізації ефективних маркетингових 

рішень для забезпечення запланованих результатів проектної діяльності. 

 

З.І. Домбровський, А.О. Саченко 

Проектний підхід при оцінці інвестицій для реконструкції електричних 

мереж 

На сьогоднішній день ПАТ «обленерго» є монополістом у сфері надання 

послуг з передачі електроенергії на території України у розрізі областей. Сфе-

ра діяльності охоплює, як правило, сотні тисяч побутових споживачів і десят-

ки тисяч споживачів юридичних осіб, а відпуск електроенергії споживачам за 

рік становить більше 2 млрд. кВтг. При цьому, у переважній більшості випад-

ків, використовуються морально застарілі та фізично зношені основні засоби. 

Тому вкрай важливою є реконструкція електричних мереж, яка може привести 

до зменшення витрат електроенергії і покращення технічного обслуговування 

електричних мереж. Враховуючи наслідки світової фінансової кризи і пріори-

тетний «режим економії» (austerity) залучення інвестицій для реалізації подіб-

ної реконструкції має бути раціональним та ефективним. 

Слід сказати, що у процесі залучення інвестицій виникає низка проблем, 

які потребують вирішення на початковій стадії цього процесу, тобто актуаль-

ною задачею стає управління процесом інвестування. Для вирішення цієї за-

дачі авторами запропоновано проектний підхід і систему спеціальних правил і 

процедур – проектний аналіз. 
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В даній роботі розкриті переваги використання концепції проекту при 

аналізі і реалізації інвестицій, який чітко визначає проблеми, що виникають на 

усіх етапах реалізації проекту, і забезпечує ефективне управління для досяг-

нення бажаного результату. Визначені відмінності проекту від інших форм 

реалізації інвестицій і розглянутий проектний аналіз – як механізм, що дозво-

ляє системно оцінити переваги і недоліки проектів за допомогою завдання 

логічних рамок для: збору і аналізу даних; визначення інвестиційних пріори-

тетів; дослідження альтернативних варіантів рішень; аналізу альтернативних 

рішень для різних аспектів розробки і реалізації проектів до ухвалення рішен-

ня про їх фінансування. Зазначена сукупність методів і прийомів, дозволяє ро-

зробити оптимальний проект в документальному вигляді і визначити умови 

його успішної реалізації. 

Під час реалізації процесу інвестування основною задачею є оцінка 

ефективності інвестицій. Тому, в роботі розглянуті основні методи оцінки 

ефективності інвестицій і визначені оптимальні показники за якими прово-

диться ця оцінка. Зроблено акцент на правильному використанні показників 

для розрахунку критеріїв ефективності інвестиційних проектів з врахуванням 

комплексної оцінки вигод і витрат, зміни цінності грошей в часі й інших чин-

ників. До таких показників відносяться – внутрішня норма рентабельності – 

Internal Rate of Return (IRR) і чиста приведена вартість – Net Present Value 

(NPV). Зауважимо, що допомогою IRR і NPV виконується оцінка ефектив-

ності у більшості інвестиційних проектів у світі. 

Розроблено стратегію зменшення технологічних витрат електроенергії, 

часу середньої тривалості довгих перерв в енергопостачанні споживачів та за-

безпечення параметрів якості роботи електромереж, що базується на бізнес-

плані та ескізному інвестиційному проекті по реконструкції електричних ме-

реж з визначенням об’ємів реконструкції необхідних для цього фінансових ін-

вестицій.  

На основі синтезу отриманих результатів розроблено методику прове-

дення розрахунків по залученню інвестицій для реконструкції електричних 

мереж, яка пройшла позитивну апробацію в ПАТ «Хмельницькобленерго» і 

може бути використана для інших енергопостачальних компаній України. 

 

І.Є. Драч 

Вибір методів оцінки проектних ризиків вищого навчального закладу в 

умовах фінансової кризи 

Економічна криза, наслідки якої відчутні у всіх сферах життєдіяльності, 

негативно позначилися і на науковому секторі України. Не стала винятком йо-

го освітянська складова. Зниження рівня державного фінансування науково-

освітньої сфери зумовлює необхідність ефективного використання вищими 

навчальними закладами (ВНЗ) власних інтелектуальних ресурсів за рахунок 

залучення інвесторів, співпраці з підприємницьким сектором, формування ін-

новаційних інфраструктур (технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів). 

Основною формою здійснення інноваційної діяльності у багатьох уста-

новах, в т.ч. у ВНЗ, є проект. Як відомо, одним з головних факторів стриму-

вання інноваційно-проектної діяльності є ризики. Під ризиком слід розуміти 
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подію, в результаті настання якої існує реальна можливість отримання резуль-

татів різного характеру, таких, що можуть позитивно і негативно впливати на 

діяльність підприємства. Найбільш повний перелік ризиків включає такі види: 

промислові, екологічні, інвестиційні, кредитні, технічні, підприємницькі, фі-

нансові, комерційні, страхові, політичні. Будь-який інноваційний проект може 

містити ризики з даного переліку. 

Серед типових ризиків, з якими стикаються інноваційні проекти ВНЗ, 

можна назвати такі: 

 ризик помилкового вибору інноваційного проекту (виникає, коли про-

ект розробляється не під конкретного замовника, а є ініціативним на основі 

наукових доробок автора інновації); 

 ризик незабезпечення достатнім рівнем фінансування (неможливість 

залучення інвесторів або зменшення відрахувань коштів в бюджет проекту); 

 маркетингові ризики збуту і забезпечення ресурсами; 

 ризик посилення конкуренції (недобросовісна конкуренція, поява на 

ринку товарів-аналогів, здатних задовольнити потреби споживачів); 

 ризики, пов’язані із забезпеченням прав інтелектуальної власності 

(опротестування патентів, завчасне патентування). 

Загроза виникнення ризиків зумовлює необхідність здійснення їхнього 

аналізу, адже для успішного виживання і функціонування організації, підви-

щення її конкурентоспроможності, треба вміти передбачати труднощі, з якими 

вона може зіткнутися у майбутньому, і нові можливості, які можуть відкритися 

для неї . 

Щодо визначення методів оцінки ризиків існує декілька підходів. Напри-

клад, Бушуєв С.Д. виділяє такі: метод очікуваного грошового значення, метод 

статистичної суми, моделювання, «Дерево рішень», висновки експертів.  

Окрім перелічених, існує метод аналогій, метод ставки дисконту з поправкою 

на ризик, метод критичних значень, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв. 

Одним із інструментів, який дозволяє здійснювати своєчасний моніто-

ринг ризиків та передбачає аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища ор-

ганізації, є SWOT-аналіз (Таблиця). Перевагою цієї методики є можливість 

одночасного аналізу зовнішнього середовища та власних ресурсів і виявлення 

на його базі тенденцій розвитку організації. Виявлені закономірності є осно-

вою для розробки місії і стратегії конкретного проекту. 

Таблиця – Матриця SWOT-аналізу 

  Зовнішнє середовище 

  Можливості (O) Загрози (T) 

Внутрішнє сере-

довище 

Сильні сторони 

(S) 
SO (заходи) ST (заходи) 

Слабкі сторони (W) WO (заходи) WT (заходи) 

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля SO, 

ST, WO, WT. Поле SO — передбачає розробку стратегій підтримки та розвит-

ку сильних сторін організації щодо реалізації можливостей зовнішнього сере-

довища; поле ST — орієнтує стратегію на боротьбу із загрозами за допомогою 

використання внутрішніх резервів; поле WO — спрямовує дії організації на 

використання можливостей для подолання слабких сторін його внутрішнього 

потенціалу; поле WT — передбачає розробку такої стратегії, яка б дала змогу 
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організації не тільки зміцнити свій потенціал, а й відвернути можливі загрози 

у зовнішньому середовищі . 

Доцільність використання методів оцінки залежить від специфіки конк-

ретного виду ризику. Так аналіз технічних ризиків потребує консолідації ду-

мок багатьох фахівців, тому їх доцільно оцінити методом експертних оцінок 

(метод Дельфі). Для оцінки інвестиційних і політичних ризиків можна вико-

ристати таблиці SWOT-аналізу. За допомогою «Дерева рішень» доцільно оці-

нювати фінансові ризики, обравши найменш ризикований шлях. 

Отже, виходячи з того, що SWOT-аналіз не вимагає особливих ресурсних 

затрат, а є гнучким і ефективним інструментом, він може стати найбільш до-

цільним методом оцінки проектних ризиків ВНЗ в умовах обмежених фінан-

сових ресурсів.  

 

Е.А. Дружинин, С.А. Коба 

Математический аппарат построения единой сети процессов при после-

довательном и сквозном цикле организаций работ 

Существующие пакеты планирования не обладают достаточной функци-

ональностью для решения задачи построения единой сети процессов создания 

сложной наукоемкой техники, в связи с этим проблема построения плана про-

екта с учетом факторов риска и различных вариантов организации работ явля-

ется актуальной научно-прикладной задачей. 

В качестве базового аппарата создания единой сети процессов был вы-

бран математический аппарат преобразования матриц. Этот выбор обусловлен 

тем, что с помощью матриц легко генерировать и модифицировать сетевые 

графы процессов. Также матрица является удобной формой представления се-

тевого графа для экспорта и импорта данных в существующие пакеты плани-

рования. 

Базируясь на труды классиков (таких как В. Сигорский, Р. Беллман, Ф. 

Гантмахер), был разработан ряд операций по преобразованию матриц. А 

именно: прямая сумма матриц, поворот матрицы (по часовой, против часо-

вой), отражение матрицы (по горизонтали, по вертикали), вставка вектора (го-

ризонтальный вектор), вставка диагональной матрицы (главная диагональ). 

С точки зрения последовательности выполнения работ проекта, каждый 

элемент изделия, независимо от других, должен пройти определенные этапы 

жизненного цикла изделия (ЖЦИ). Взаимосвязь работ проекта с этой точки 

зрения будем называть логической, и определяться она будет логической мат-

рицей. Однако выполнение некоторых работ, может быть начато только после 

завершения работ, относящихся к другим элементам. Иными словами, работа 

должна ожидать поступления управляющего сигнала. Такую взаимосвязь ра-

бот будем называть управленческой, и определяться она будет управляющей 

матрицей. Обобщенная матрица единой сети процессов может быть получена 

путем объединения логической и управляющей матрицы. При этом некоторые 

связи работ в логической матрице разрываются, а на их место становятся свя-

зи из управляющей матрицы. 

Такой подход значительно облегчает генерацию единой сети процессов 

при сквозном цикле организации работ. Для обеспечения параллельности вы-
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полнения этапов ЖЦИ достаточно для необходимых элементов структуры из-

делия убрать связи в управляющей матрице. Таким образом, исчезает ожида-

ние управляющего сигнала и следующий этап проекта для указанных элемен-

тов структуры изделия начинается сразу за предыдущим. 

Полученные обобщенные матрицы можно экспортировать в пакет пла-

нирования MS Project для дальнейшего анализа сроков выполнения проекта, 

стоимости и загрузки ресурсов. Был разработан прототип программы, позво-

ляющий: создать структуру изделия,  либо импортировать из PDM-системы; 

задать последовательность этапов ЖЦИ и библиотеку типовых операций для 

элементов структуры изделия; сгенерировать план проекта при последова-

тельном и сквозном цикле организаций работ. 

А.В. Євдокимова  

Особливості формування портфелю проектів соціально-економічного ро-

звитку громад в рамках діяльності міжнародних проектів 

Постановка проблеми.  Сьогодні в Україні реалізується достатньо вели-

ка кількість міжнародних проектів, діяльність яких пов’язана з підтримкою 

процесів децентралізації влади та соціально-економічного розвитку громад за 

рахунок реалізації грантових проектів (наприклад, проект ДЕСПРО). Аналіз 

результатів конкурсного відбору громад для участі в грантових проектах та 

подальшої діяльності громад по їх завершенню показує, що виконання про-

ектів викликає підвищення соціальної активності та об’єднаності громад. Во-

ни вже готові до більш розширеної діяльності грантових проектів, що будуть 

реалізовуватися в інших направленостях соціально-економічного розвитку. 

Міжнародні проекти в більшості випадків мають чіткий перелік напрямків, які 

вони підтримують. Відсутність в цьому переліку бажаних для громади спря-

мувань приводить до втрати накопичених нею знань, зацікавленості та ініціа-

тивності у власному розвитку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішення зазначеної про-

блеми можливо, якщо міжнародні проекти, котрі в Україні, як правило, ре-

алізуються в декілька етапів, за результатами успішної реалізації грантових 

проектів будуть переходити до формування їх портфелю не за обраним 

напрямком соціально-економічного розвитку громад, а за показником 

соціального ефекту від різних спрямувань.  

Сьогодні питання формування портфелів проектів розглядається пере-

важно або з позиції максимізації фінансової вигоди, або з позиції реалізації 

стратегії розвитку конкретного суб’єкту. Питання відбору проектів до порт-

фелю в контексті соціального ефекту практично не розглядались як в нау-

ковій, так і в прикладній літературі. 

Тому метою дослідження є запропонувати підхід до формування порт-

фелю грантових проектів підтримки соціально-економічного розвитку громад 

в рамках діяльності міжнародних проектів для максимізації соціального ефек-

ту. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз реалізації проектів водопостачання 

у Роменському районі Сумської області, задіяних у 9-ти селищах, довів, що, 

незважаючи на територіальну близькість, активність громад є дуже різною. 

Так, наприклад, є громади (с. Сміле), в яких до 80% її членів на початковому 
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етапі проекту дають згоду і приймають активну участь в діяльності коопера-

тиву. В деяких громадах виникає проблема спільних зборів. Тому для ство-

рення кооперативу, як організаційної основи проекту, необхідно проводити 

персональну роботу з кожним членом громади. Це свідчить про неможливість 

виявлення однотипного переліку робіт для таких проектів на початковій 

стадії.  

Позитивні результати завершення грантових проектів, які передбачали 

три джерела фінансування (проект ДЕСПРО – по 240 тис. грн., внесок грома-

ди – від 163 до 4,904 тис. грн., внесок місцевих бюджетів – від 150 до 806 тис. 

грн. (переважно 150 тис.)) , підштовхнули мешканців громад на пошуки ефек-

тивних шляхів вирішення інших проблем. В цих умовах проекту ДЕСПРО до-

цільно розглянути можливість проведення конкурсу на грантові проекти за 

критерієм отримання максимального соціального ефекту. При такому підході 

виникає проблема відбору відповідних проектів до портфелю. Розгляд різних 

альтернативних варіантів щодо формування цих критеріїв показав наступне. 

Для соціальних проектів найбільш доцільно оцінювати не окремі проекти, а 

портфель проектів з урахуванням синергетичного ефекту розповсюдження 

знань окремих громад, чиї проекти залучені до портфелю, між іншими грома-

дами, проекти яких також знаходяться в цьому портфелі. Тобто, кожна з гро-

мад має висловити своє ставлення до можливості реалізації по завершенню 

свого проекту інших проектів з цього портфелю. Ця інформація враховується 

при розрахунку соціального ефекту портфелю. До фінансування рекоменду-

ються ті проекти, комбінація яких забезпечує максимізацію соціального ефек-

ту всього портфелю, а не окремих проектів. Для можливості реалізації цього 

підходу необхідно розуміти, що кожний з проектів портфелю необхідно пред-

ставляти у вигляді внутрішнього стандарту реалізації проекту. Завдяки такому 

стандарту накопичені знання можуть бути передані іншим громадам.  

Висновки. Проведені дослідження показали, що соціальні проекти мають 

свою специфіку, яка полягає не тільки в особливостях їх реалізації з причини 

різної активності громад, а і після-проектної активності громад в напрямку 

покращення соціально-економічних умов їх життєдіяльності. Запропоновано 

підхід до формування портфелю грантових проектів підтримки соціально-

економічного розвитку громад в рамках діяльності міжнародних проектів. В 

його основу покладено процедуру оцінки не окремих проектів, а портфелю з 

урахуванням можливості подальшої реалізації громадами проектів інших гро-

мад, проекти яких входять до портфелю за критерієм максимізації соціального 

ефекту.  

 

А.В.Егорченков,  Н.Ю.Егорченкова, Д.С.Катаев 

Продуктовый подход к планированию ресурсов 

Создание и использование систем управления проектами в отечествен-

ных компаниях позволяет более обоснованно определять цели инвестиций и 

оптимально планировать инвестиционную деятельность, более полно учиты-

вать проектные риски, оптимизировать использование имеющихся ресурсов и 

избегать конфликтных ситуаций, контролировать исполнение составленного 

плана, анализировать фактические показатели и вносить своевременную кор-
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рекцию в ход работ, накапливать, анализировать и использовать в дальней-

шем опыт реализованных проектов. По сути система управления проектами 

является одним из важнейших компонентов любой проектно-

ориентированной организации и обеспечивает достижение ее стратегиче-

ских целей. 

В мире существует большое разнообразие информационных систем 

управления проектами, как коммерческих, так и основанных на открытых ли-

цензиях. В качестве примера первых можно привести такие широко использу-

емые системы, как Primavera, MsProject, Spider и т.д. В качестве примера вто-

рых – это ]ProjectOpen[, KPlato и т.д. Все эти системы основаны на следую-

щем принципе. Для получения продукта проекта необходимо выполнить ряд 

работ в определенной последовательности с помощью имеющихся или при-

влекаемых ресурсов. В графической форме это отображается с помощью диа-

грамм Ганта. Но, данный подход не является в полной мере эффективным, так 

как в ходе выполнения работ проекта реализуются продукты, которые могут 

послужить ресурсами для других задач. В вышеперечисленных и других 

ИСУП этот процесс не отображается, хотя он является ключевым для управ-

ления ресурсами компании. 

Информационная система управления проектами (ИСУП) представляет 

собой организационно-технологический комплекс методических, техниче-

ских, программных и информационных средств, направленный на поддержку 

и повышение эффективности процессов планирования и управления проекта-

ми, в основе которого лежит комплекс специализированного программного 

обеспечения. Система управления проектами включает в себя комплекс мето-

дологических, нормативных документов, а также программно-аппаратных 

решений.  

Внедрение на предприятии единой системы планирования и управления 

проектами поможет существенно повысить эффективность реализации проек-

тов компании.  

Проанализировав вышеперечисленные системы, можно прийти к выводу, 

что всё управление ресурсами в проектах с помощью современных информа-

ционных систем сводится к: планированию ресурсов, оптимизации загрузки 

ресурсов и контролю их использования/работы. 

Данный подход не охватывает всю ситуацию, которая происходит с ре-

сурсами в проектах, и потому можно выделить ряд недостатков/недоработок в 

современной концепции ИСУП: 

1. Нет различия между материальными ресурсами, которые производятся 

ходе выполнения работы и которые закупаются. 

2. Работы не связаны с ресурсами, которые производятся в результате их 

выполнения. 

3. Больше акцент делается на планировании ресурсов, а не на управле-

нии ими. Как говорилось ранее, управление ресурсами также включает в себя 

процессы закупок, поставок, распределения, учета и контроля ресурсов, а со-

временные ИСУП либо не поддерживают такие функции, либо поддерживают 

частично. 
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4. Данные системы имеют«общую» форму, то есть при установке они не 

адаптированы под предприятие, где будут реализованы, и их перенастройка 

под предметную среду либо невозможна, либо  весьма трудоёмкая.  

Авторы статьи предлагают для решений этих проблем новый подход к 

управлению ресурсами. 

Традиционный подход в управлении ресурсами условно можно описать 

так:  

Есть работы, которые необходимы для выполнения проекта. Для выпол-

нения работы необходимо три параметра: длительность, связь и ресурсы. 

Именно они определяют план проекта, его длительность и стоимость.  

Во время реализации проекта зачастую происходит ситуация, когда во 

время выполнения Работы 1 изготавливается некий Продукт, который являет-

ся входящим Ресурсом для  Работы 2, а Продукт Работы 2 будет Ресурсом для 

Работы 3 и так далее. Это приводит к дублированию одного и того же ресурса 

в разных его состояниях и создает путаницу во время планирования проекта и 

определения его стоимости.  

Ниже приведен рисунок, описывающий данную ситуацию на примере 

изготовления элерона в авиастроительном производстве: 

 
Рис. 1.Представление схемыизготовления элерона в традиционных 

ИСУП 

При такой ситуации в проекте руководитель будет оперировать следую-

щими ресурсами: склепанный элерон, обтянутый элерон, покрашенный эле-

рон, хотя по сути это один ресурс в разных состояниях.   

Авторами предложен новый подход к управлению ресурсами, когда ра-

бота состоит из нескольких этапов, в которых ресурс проходит технологиче-

скую цепочку.  

Теперь работа будет характеризоваться двумя параметрами: продукт, ко-

торый реализуется в ходе выполнения работы и связи с другими работами. 

Длительность работы определяется автоматически по трудозатратам на изго-

товление продуктов. 

 На рисунке представлена новая схема выполнения работы. 
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Рис. 2. Схема процесса изготовления элерона в PRP системе  

Такое представление процесса движения ресурсов и продуктов по проек-

ту имеет ряд преимуществ: во-первых, значительно уменьшается количество 

работ; во-вторых, исчезает дублирование ресурсов; в третьих,  пропадает 

неразбериха с тем, как рассчитывать стоимость ресурсов (если в ИСУП вво-

дится одни ресурс в разных состояниях, то, как определить, на какое из состо-

яний назначать стоимость?); и последнее - упростился процесс расчета про-

цента выполнения работы. 

Данный подход управления ресурсами нашел применение в разработан-

ной авторами – PRP –system. 

Помимо функций планирования и контроля выполнения работ проекта, 

управления материально-техническими и трудовыми ресурсами данная си-

стема позволяет более точно, по сравнению с традиционными ИСУП, пред-

ставить технологический процесс, исключить дублирование ресурсов, что яв-

ляется важным для управления проектами. 

Е.В. Елгина 

Усовершенствование процессов выбора команды проекта 

В современных условиях базовыми элементами развития муниципальной 

энергетики Украины являются процессы ее реформирования путем модерни-

зации и реконструкции. Одним из основных факторов, которые влияют на 

процессы реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (СТ) наряду 

с недостатком финансовых ресурсов, слабой результативностью механизмов 

государственной поддержки, сложной и противоречивой законодательной ба-

зой, является то, что существует недостаточное количество специализирован-

ных команд проекта (КП). 

Выполненные исследование  показали, что выбор КП может осуществ-

ляться  на основе разработанных критериев и факторных характеристик. Од-

нако такой подход в отдельных случаях может оказаться  неэффективным, т.к. 

количество команд, которые удовлетворяют требованиям данной методоло-

гии, может быть несколько. Так же существует риск не выбора КП, ввиду то-

го, что КП не соответствует поставленным требования и критерии. Это обсто-

ятельство приводит к тому, что для принятие решения о выборе КП рекон-

струкции СТ, лицу, принимающему его, необходимо предоставить инстру-

мент, обеспечивающий более корректное решение задачи в данных условиях.  

Одним из способов решения данной задачи, является усовершенствова-

ние процесса выбора КП, путем включения в него информационных массивов 

данных: анализа жизненного цикла КП; оценок независимых источников ин-

формации (экспертов).  

Разработан шаблон оценки независимых источников информации, кото-

рый помогает сопоставить данные предоставляемые КП с развернутой оцен-

кой характеристик критериев экспертами. При этом, для эксперта, разверну-

тые характеристики критериев не сгруппированы и их оценка происходит бо-

лее независимо от данных предоставляемых самой КП.  
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Использование на практике дополнительных информационных массивов 

данных, позволили с достаточной эффективностью обеспечить выбор КП ре-

конструкции СТ. Разработанные модели могу стать основой информационной 

системы выбора КП. 

М.С. Жадан,  П.А. Тесленко 

Альтернативные формы проектов создания локализованных бизнес  

формирований 

Для запуска процессов целеполагания проектов создания локализован-

ных бизнес формирований (ЛБФ) необходимо обратиться к положительному 

зарубежному опыту. 

Основы создания проектов ЛБФ были заложены в США в начале 50-х 

годов, когда был организован научный парк Стэндфордского университета 

(штат Калифорния). Принцип работы указанного формирования заключается 

в наличии  единого собственника земель, на которых оно расположено (в дан-

ном случае собственником выступал университет), наличие собственной 

научно-технической базы и специалистов, а также в долгосрочном, постепен-

ном развитии. Также следует отметить, что основным видом деятельности 

данного ЛБФ является сдача земли в аренду собственникам наукоемких фирм, 

так что с момента его создания развитие шло инактивным путем и понадоби-

лось около 30 лет для заполнения земель, обустройства инфраструктуры и 

наращивания серьезных производственных мощностей. 

В Европе ЛБФ начали появляться в начале 70-х годов. Они повторяли 

раннюю модель ЛБФ США. Однако инактивное развитие европейских фор-

мирований не соответствовало ни духу времени, ни научно- производствен-

ному потенциалу и перспективам европейских стран, поэтому в ЛБФ начали 

организовывать т.н. «инкубаторы технологического бизнеса» — здания для 

размещения многих малых начинающих инновационных фирм. Инкубаторы 

предоставляли перспективным участникам производственные помещения, 

обеспечивали набором услуг, связью с ближайшим научным центром, а также 

оказывали содействие в поиске и организации финансирования.  

Современная европейская модель ЛБФ имеет следующие особенности: 

наличие здания, предназначенного для размещения в нем малых фирм (спо-

собствует формированию большого числа новых малых и средних инноваци-

онных предприятий, пользующихся преимуществами системы коллективных 

услуг), наличие нескольких учредителей (данный механизм управления зна-

чительно сложнее механизма с одним учредителем, однако намного эффек-

тивнее с точки зрения организации финансирования). 

Азиатско-Тихоокеанский регион подарил миру т.н. «Японскую» форму 

создания ЛБФ, которая успешно реализуется собственно в Японии и в Китае. 

Ключевым фактором развития указанной формы ЛБФ является мощная госу-

дарственная поддержка стимулирования развития, предоставление колоссаль-

ных преимуществ и льгот при дальнейшей операционной деятельности. 

Государственная программа «Технополис» — проект создания ЛБФ — 

был принят к реализации в 1982 году. Японская форма создания проектов 

ЛБФ предполагает строительство совершенно новых городов — т.н. «техно-
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полисов», сосредотачивающих научные исследования в передовых и пионер-

ных отраслях и наукоемкое промышленное производство.  

В 1988 г. в Китае начала действовать государственная научно-

производственная программы «Факел», предусматривающая концентрацию 

усилий на ряде наукоемких отраслей. В ходе ее реализации также стали со-

здаваться зоны развития новых высоких технологий (ЛБФ). Первый техно-

парк Китая был создан в 1988 г. (Пекинская экспериментальная зона развития 

новых технологий в районе Хайдань). В большинстве зон действуют льготы 

для привлечения инвестиций. Государство осуществляет стартовое финанси-

рование высокотехнологичных проектов и страхование рисков иностранных 

инвесторов. 

Изучая положительный опыт создания зарубежных ЛБФ необходимо от-

метить, что формы их организации трансформировались в соответствии с об-

щим эволюционным процессом развития науки и промышленности, а также 

преображались в связи с конкретным местом реализации, при этом учитывая 

ряд факторов (законодательство, развитие науки и технологий, деловой кли-

мат). 

В современных украинских реалиях с целью создания и реализации про-

ектов ЛБФ целесообразным является проведение ревизии с последующим вы-

бором оптимального места расположения формирования с учетом будущей 

направленности ЛБФ, существующей инфраструктуры и перспектив привле-

чения квалифицированных трудовых ресурсов. 

Другим наиболее перспективным способом организации деятельности 

ЛБФ является обустройство государственным сектором территории, отведен-

ной под формирование, а также предоставление весомых государственных га-

рантий и преференций в виде введения режима специальной экономической 

деятельности и налоговых льгот.  

Я.І. Жеребйов  

 

SWOT-аналіз як інструмент проектування стратегії організації  

інвестиційного комплексу 

 

ТОВ «Донбаська інвестиційно-будівельна компанія» («ДІБК») була ство-

рена в 2004 р. як девелоперська компанія для реалізації проектів в сфері неру-

хомості, шляхом об’єднання майна, коштів та підприємницької діяльності для 

здійснення спільної діяльності. Мета створення підприємства - інвестиції в 

будівництво і реконструкцію житла, цивільних і промислових споруд. Як 

управляюча компанія об’єднує декілька підрозділів в складі підприємства: за-

вод з виробництва бетонних сумішей і будівельних розчинів «ДІБК-Бетон»; 

транспортне підприємство, що надає послуги у вигляді оренди або безпосере-

днього виконання робіт із використанням будівельної техніки «ДІБК-Сервіс»; 

підрозділ управління проектами, що займається підготовкою і реалізацією 

конкретних, на всіх етапах життєвого циклу, інноваційно-інвестиційних прое-

ктів. 

Основними  напрямами діяльності компанії, що забезпечують поетап-

ність та комплексне виконання всіх необхідних для девелопера завдань, є на-
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ступні: а) розробка концепції, або вибір економічно ефективного проекту; б) 

одержання всіх необхідних дозволів на його реалізацію від відповідних орга-

нів влади; в) визначення умов залучення інвестицій; організацій, фінансуван-

ня їх діяльності та контроль роботи; г) управління проектом; д) технагляд; е) 

пошук та залучення інвесторів; ж) реалізація збудованого об’єкта нерухомості 

або передача його в експлуатацію замовнику. 

ТОВ «ДІБК» - це замкнутий цикл виробництва, коли проектом, від ідеї 

до її реалізації, керує одна компанія, чітко розмежовуючи повноваження уча-

сників процесу і контролюючи якість на всіх етапах здійснення проекту. Буді-

вництво здійснюється зі своєї сировини і за допомогою власної будівель-

ної техніки, що дозволяє компанії бути більш гнучкою на ринку. 
ТОВ «ДІБК» діє як девелоперська компанія з лінійно-функціональною 

організаційною  структурою управління, має декілька рівнів управління.  

В компанії використовується SWOT-аналіз, як метод дослідження стану 

реалізації поточної стратегії, для того, щоб постійно одержувати якісну оцінку 

сил та можливостей підприємства і мати адекватне уявлення щодо ситуації на 

ринку нерухомості та послуг будівельного призначення. SWOT-аналіз засто-

совується в стратегічному плануванні діяльності ТОВ ДІБК для розподілення 

чинників, що діють в макро і мікросередовищі підприємства на чотири кате-

горії: 1) сильні сторони (Strengths); 2) слабкі (Weaknesses) сторони; 3) можли-

вості (Opportunities); 4) небезпеки (Threats).  

Аналіз внутрішнього стану компанії та бізнес-оточення дозволяє виділи-

ти наступні фактори, що впливатимуть на результати діяльності дослідженого 

товариства в близькому та віддаленому майбутньому: 1) ключовими фактора-

ми успіху ТОВ «ДІБК» є наступні: а)  доступ до кредитних або позикових фі-

нансових ресурсів; б) наявність достатнього адміністративного ресурсу («ді-

лові зв’язки» в адміністрації міста) для можливості своєчасного одержання 

інформації щодо тендерів та забезпечення можливості отримання крупних ко-

нтрактів і держзамовлення; в) досить високий технічний і технологічний рі-

вень роботи компанії; г) кваліфікований управлінський і технічний персонал; 

д) ефективна система підвищення кваліфікації кадрів; 2) сильні внутрішні 

сторони – переваги компанії: а) відомий бренд; б) наявність команди високок-

валіфікованих фахівців; в) висока компетентність в сфері діяльності; г) засто-

сування ефективної системи професійного навчання та підвищення кваліфіка-

ції; д) наявність програми соціальної відповідальності; е) сильна маркетингова 

політика; 3) слабкі внутрішні сторони – недоліки підприємства: а) нестача фі-

нансових коштів  (оборотних, для здійснення фінансування необхідних стра-

тегічних ініціатив); б) низька рентабельність виробничої діяльності через сла-

бку організацію постачання і технічного сервісу механізмів; в) високі витрати 

виробництва; г) слабо організований виробничий процес; 4) сильні зовнішні 

сторони – можливості, що з’являються на ринку і можуть бути використані 

організацією для стратегічного оновлення власної діяльності: а) зростаючий 

ринок, на якому працює ця організація інвестиційного комплексу; б) наявність 

можливостей для  швидкого зростання; в) наявність нових привабливих геог-

рафічних ринків для обслуговування; г) поява нової можливості входження в 

дорогий сегмент ринку; д)  надходження приватного та іноземного капіталу в 

будівельну галузь. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Розподілимо отримані фактори по полях матриці. Слабкі зовнішні 

сторони – загрози ринку: а) висока конкуренція при привалюванні  цінових 

показників; б) розвиток альтернативних технологій (аналогів), поява на ринку 

аналогів обладнання; в) зміна системи контролю в будівництві; г) високий 

ступінь контролю бізнесу з боку держави; д) відсутність нормативів по стан-

дартизації технологій. 

Зіставимо отримані фактори для виділення можливих стратегій та їх по-

дальшого аналізу: а) конкурентні активи, - використання ключових факторів 

успіху (переваг) компанії (сильних сторін) для використання ринкових мож-

ливостей (SO); б) конкурентні пасиви, - подолання недоліків компанії (слаб-

ких сторін) для нівелювання загроз (WT); в) вузькі місця, - подолання недолі-

ків компанії (слабких сторін) для використання можливостей (WO), що 

з’являються в зовнішньому середовищі; г) безпека та захист,- використання 

переваг компанії (сильних сторін) для нівелювання загроз (ST).  

Найбільш ефективними в ринковій ситуації, що склалася для девелопер-

ської компанії,  є  в наявності дві стратегії, що обрані на даний момент для ре-

алізації ТОВ «ДІБК»: 1) розширення на ринку: географічна експансія. Вихо-

дячи зі сприятливої ринкової ситуації, необхідно розвивати власну присут-

ність в стратегічній зоні господарювання на ринку нерухомості в Донецькій 

області та м. Києві; потрібно розширювати частку компанії в найбільш перс-

пективних сегментах житлового будівництва; комерційного будівництва та 

будівництва торговельно-розважальних комплексів; 2) розвиток ринку, - не-

обхідно скористатися передовими технологіями та напрацьованою професій-

ною компетенцією для просування компанії в інші регіони України. 

М.С. Завгородній  

Алгоритм формування портфелю проектів корпорації 

Сучасне конкурентоспроможне підприємство, що працює у межах прое-

ктного підходу  повинно відповідати низці вимог організації управління у від-

повідності до сучасних методологій (стандартів), наприклад, ОРМ3 (Organiza-

tion Project Management  Maturity Model. В залежності від відповідності пока-

жчиків підприємства визначається рівень технологічної зрілості підприємство, 

і, відповідно, можливості його розвитку. Застосування методів управління 

портфелями проектів дозволяє забезпечити відповідність проектної діяльності 

стратегічним цілям організації, виконанню тільки стратегічно значимих робіт 

й обмеження витрат ресурсів на стратегічно незначні цілі. 

При оцінці ефективності портфеля проектів необхідно визначити систе-

му критеріїв оцінки й сформулювати функцію цілей організації у просторі за-

даних критеріїв. Формування портфелю проектів є однією з ключових за-

вдань, що стає перед будь-якою компанією. До портфелю проектів мають пот-

рапити тільки ті проекти, що приносять найбільше зиску, задовольняють ре-

сурсним обмеженням та відповідають стратегічними цілям організації. Більш 

того, задача ускладнюється ще й тим, що обирають проекти-претенденти – ек-

сперти, при цьому не за одним, а за декількома параметрами. І в залежності 

від того, які параметри визначити головними до портфеля будуть обиратися 

різні проекти. 
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Виходячи з моделі наведеної у]  можна побачити, що параметри проекту, 

що входить до складу портфелю повинні відповідати трьом типам управління: 

управління зовнішнім оточенням (стейкхолдери проекту), управління продук-

том проекту та управління безпосередньо проектом. Оскільки формування 

портфелю йде на передінвестиційній фазі проекту, то управління стейкхолде-

рами зводиться до формування потреб ринку (кінцевих споживачів продукту 

проекту), та визначення стратегічних цілей підприємства на базі якого реалі-

зується даний портфель (бо у такому разі само підприємство виступає голов-

ним стейкхолдером); управління продуктом проекту зводиться до формування 

переліку загальних характеристик продукту проекту та визначення технології 

реалізації продукту проекту; управління проектом – компетенції персоналу, 

що будуть реалізувати проект, та головні віхи проекту, бо на цьому етапі не-

можливо прописати усі роботи за проектом. Тому модель визначення ключо-

вих параметрів проекту для визначення ефективності кожного окремого прое-

кту, виглядатиме наступним чином: ідея, або задум продукту, проходячи крізь 

проект у оточенні, дає нам оцінку проекту. Тобто оцінка проектів повинна 

формуватися, виходячи з вимог споживачів, технологічних характеристик ви-

готовлення продукції проекту, особливості корпоративної культури та рівня 

компетенції персоналу корпорації. 

Таким чином основні питання, пов’язані з оцінкою проекту можна сфор-

мулювати наступним чином: 

1. Ступінь відповідності проекту до потреб споживачів продукту прое-

кту. 

2. Ступінь відповідності проекту до головних цілей корпорації 

3. Ступінь відповідності  компетенцій персоналу корпорації, щодо реа-

лізації проекту. 

Тобто відносини у портфелі між проектом, потребами споживачів, ціля-

ми корпорації  та компетенція ми персоналу можна уявити у вигляді наступ-

ного алгоритму формування портфелю проектів корпорації: 

1. Визначимо перелік ключових факторів проекту: характеристики 

продукту, компетенції персоналу, ключові події у проекті, функціональні 

обов’язки персоналу, множина цілей корпорації, що досягаються завдяки реа-

лізації портфелю проектів корпорації, множина потреб кінцевих споживачів 

продуктів проектів. 

2. Визначаємо якість продукту, за кожним проектом, як можливість 

організації задовольнити потреби кінцевого споживача продукту. 

3. Визначаємо ступінь сумісництва проекту з цілями корпорації, як го-

ловного з споживачів  портфелю проектів. 

4. Визначаємо ступінь можливості персоналу корпорації реалізува-

ти проект, тобто визначаємо рівень компетентності персоналу. 

5. За трьома отриманими оцінками будуємо матрицю альтерна-

тив, де порівнюємо значення оцінок кожного з проектів друг з другом 

6. Формуємо  портфель, обираючи ті проекти, оцінки яких є най-

вищими по кожному з показників. 
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О.В.Заговора, В.Г. Концевич 

Разработка системы поддержки принятия решений по управлению  

изменениями на базе экстремальной интеллектуальной технологии 

Управление изменениями (УИ), которые возникают в ходе реализации 

проекта, является одним из важнейших ключевых интеграционных процессов 

в управлении проектами. Эффективность процесса УИ заключается в предот-

вращении дестабилизирующего воздействия этих изменений на конечные ре-

зультаты, продолжительность, стоимость, ресурсы и качество работ. 

В современных условиях формирования систем поддержки принятия 

решений (СППР) значительное повышение интеллектуального уровня процес-

сов их функционирования в УИ может быть реализовано посредством исполь-

зования детерминировано-статистических методов классификационного про-

гнозирования на основе самообучения и распознавания образов.  

Для формирования базы знаний и базы моделей СППР и соответствую-

щего тренд-прогнозирования предлагается метод синтеза прогностической си-

стемы способной обучаться в рамках информационно-экстремальной интел-

лектуальной технологии (ИЭИТ), которая представляет собой метод примене-

ния порядковых статистик  для повышения функциональной эффективности 

прогностического обучения и определения на этапе экзамена реперных точек 

переобучения. Процесс прогностического обучения СППР заключается в реа-

лизации процедуры поиска глобального максимума функции информационно-

го критерия  в рабочей области ее определения и итерационного приближения 

этого максимума к его предельному максимальному значению. 

ИЭИТ в УИ предоставляет возможность отслеживать состояние плана 

изменений посредством мониторинга значений факторов, и при выявлении 

отклонений значений этих факторов от их нормальных значений, согласно 

уже имеющейся матрице координации изменений, позволяет найти тот сцена-

рий, использование которого позволит снизить риск возникновения проблем-

ных ситуаций (ПС), предотвратить или ликвидировать их. 

 

В.А. Запорожченко 

Формирование тезауруса для задач поиска элементов знаний модели 

компетентности «Глаз», адекватных контексту проекта 

Основным классификатором структурированных знаний по управлению 

проектами сегодня является модель «Глаз». На ее основе построена система 

сертификации проектных менеджеров не только в Украине. К сожалению, 

этот классификатор не используется в достаточной степени в практике управ-

ления конкретными проектами. Одна из причин такого положения связана с 

тем, что сегодня не разработан тезаурус, который бы позволил по результатам 

описания ситуации в проекте отыскивать те элементы знаний, которые помог-

ли бы эту ситуацию разрешить в наиболее рациональном направлении. Ситу-

ации в проекте определяют контекст, с позиции которого необходимо рас-

сматривать конкретные элементы знаний. 
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Анализ работ по контекстному формированию команд проекта показыва-

ет, что для описания контекста проекта используются группы компетенций, 

которые приведены в NCB. Это дает основание в качестве тезауруса исполь-

зовать именно эти группы. После описания ситуации в проекте проводится 

частотно ранговый анализ представленного описания. На его основании выде-

ляются основные термины. Затем эти термины распределяют по группам, ко-

торые указаны в NCB. По показателям частоты употребления терминов и их 

количестве из общего числа в группе определяется важность каждой из групп. 

Группа, которая получила наибольшую оценку, и является той группой, зна-

ния  которой необходимы для разрешения ситуации, сложившейся в проекте. 

Предложенный подход предполагает наличие программного продукта, ко-

торый автоматически формировал бы необходимую базу знаний не только из 

элементов знаний, которые определены в NCB, но и накапливал ситуации и 

пути их разрешения с использованием выделенных групп компетенций. Это 

отвечает концепции распространения лучшей практики. 

Пилотное применение отдельных этапов предложенного подхода под-

твердило их работоспособность и соответствие предъявляемым к ним требо-

ваниям.  

О.Б. Зачко 

Управління реалізацією інфраструктурних проектів на основі  

мультиагентного моделювання 

Інноваційний розвиток суспільства можливий при успішній реалізації 

інфраструктурних проектів. Саме тому створення ефективної системи ме-

ханізмів управління інфраструктурними проектами потребує нових наукових 

досліджень, глибинного аналізу причин та наслідків невдалих проектів  і т.п.  

В Україні в останні роки реалізується багато інфраструктурних проектів, 

пов‘язаних з проведенням фінальної частини Євро-2012. Насамперед,  це про-

екти розвитку інфраструктури (автомобільні та залізні дороги, аеропорти, си-

стеми теплопостачання  тощо), а також створення нових об’єктів – стадіони, 

спортивно-видовищні споруди, готелі.  В зв‘язку з можливим поданням 

Україною заявки на проведення зимової Олімпіади 2022-го року кількість ін-

фраструктурних проектів і надалі буде збільшуватися. 

Успішна реалізація проектів, особливо в період фінансової кризи, в 

значній мірі залежить від  проведеного передпроектного аналізу, який би доз-

волив ідентифікувати основні критичні точки даного проекту. Розглянемо 

проблеми реалізації одного з інфраструктурних проектів до Євро-2012, зокре-

ма будівництво стадіону «Арена-Львів». Успішна реалізація даного проекту 

передбачає не лише адміністративне закриття проекту, тобто досягнення цілей 

проекту, коли об‘єкт збудований, а й вплив основних суб‘єктів зовнішнього 

оточення проектного середовища. Здійснення даного проекту відбувається в 

оточенні динамічних зовнішнього та внутрішнього оточень проектного сере-

довища (рис. 1). Для успішної реалізації проекту необхідно визначити і 

врахувати будь-яку можливу дію стосовно проекту та його оточення. Відно-

сини між проектом «Арена-Львів» і середовищами не дозволяють провести 

чітку межу між ними.  
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Рис. 1. Проектне середовище 

До факторів внутрішнього оточення проекту належать сфери фінансів, 

матеріального забезпечення, інфраструктури, а також керівництво проектом, 

оскільки саме воно визначає цілі та основні вимоги щодо проекту, його ре-

алізації, методів управління. До зовнішнього оточення проекту віднесемо 

Євросоюз та UEFA, які впливають на виконання нормативних вимог стосов-

но здачі об‘єкту в експлуатацію. Уряд країни є елементом внутрішнього ото-

чення, оскільки виступає зацікавленою стороною проекту, на відміну від 

прикладів інших проектів, де він є зовнішнім оточенням. Основною критич-

ною точкою успішної реалізації даного проекту є прийняття UEFA стадіону 

«Арена-Львів» до експлуатації в фінальній частині Євро-2012. Для цього вже 

збудований продукт проекту - «стадіон» повинен відповідати певним вимо-

гам якості. Управління якістю даного проекту передбачає дотримання ос-

новних регламентних норм UEFA, які вимагаються при проведенні фінальної 

частини Євро-2012. Ці норми включають такі параметри як, наприклад,  

комфортність та безпека глядачів на стадіоні. Для того, щоб дотриматися 

цих норм на стадії життєвого циклу проекту, коли він перебуває в процесі 

реалізації  необхідно використати багатопідхідне імітаційне моделювання, 

зокрема моделі системної динаміки та агентне моделювання. На основі мо-

делі системної динаміки всі елементи стадіону представлені не як окремі 

елементи, а як система в цілому (рис. 2а). При мультиагентному моделюван-

ні окремі елементи проекту (наприклад, глядачі, стюарди) задаються в мо-

делі як окремі об‘єкти з характерними їм властивостями та станами, такими 

як швидкість та напрям руху, пріоритети тощо (рис. 2б). Це дозволяє змоде-

лювати поведінку основних елементів системи – стадіону на стадії його 

функціонування.  

На основі проведеного дослідження з використанням теорії мультиагент-

них систем  змодельовані основні стани системи (продукту проекту) на стадії 

його функціонування, зокрема імітацію евакуації глядачів з стадіону. Це доз-

воляє забезпечити дотримання регламентних норм стосовно питань безпеки 

на стадіоні, що є одним з критеріїв успішної реалізації проекту на експлуата-

ційній стадії життєвого циклу. 

 

Внутрішнє оточення: 

 Виконавець проекту 

 Підрядник 

 Будівельно-монтажні ор-

ганізації 

Зовнішнє оточення: 

 Євросоюз 

 UEFA 

 

ПРОЕКТ 
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а      б 
Рис. 2. Мультиагентна модель проекту 

 

 

В.І. Зюзюн  

Вибір методики управління ризиками в програмах розвитку транспорт-

них систем 

В Україні, як і у всьому світі, стрімко зростає кількість транспортних за-

собів, що призводить до заторів на дорогах, зниження рівня дорожньої безпе-

ки та погіршення стану навколишнього середовища.  

Для вирішення вищезгаданої проблеми розробляються програми розвит-

ку як національних, так і регіональних транспортних систем. Це: Транспортна 

стратегія України на період до 2020 року, Стратегія розвитку Києва до 2025 

року (Розділ – Транспорт і транспортна інфраструктура), Київська міська про-

грама «Екологія транспорту» та ін. Проте при їх розробленні та реалізації 

практично не застосовуються існуючі сучасні підходи управління проектами 

та програмами;  приділяється недостатня увага аналізу та управлінню ризика-

ми, що виникають при розробці та впровадженні цих програм. Тому важливо 

вірно обрати методику, яка дозволить ідентифікувати, аналізувати та прийма-

ти рішення щодо управління ризиками проектів розвитку транспортних си-

стем. 

На початковому етапі розглядаючи програми розвитку транспортних си-

стем необхідно визначити пакет проектів, що входять до програми.  

Транспортна стратегія України на період до 2025 року  передбачає ре-

алізацію наступних проектів (рис. 1). 
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Рис. 1. Пакет проектів програми “Транспортна стратегія України на 

період до 2020 року” 

Отже, програма розвитку транспортних систем України на період до 

2020 року є сукупністю численних органічно поєднаних між собою проектів, і 

ризики в програмі це сукупність ризиків окремих проектів. Управління ризи-

ками в програмі принципово не відрізняється від підходів до управління ризи-

ками в проектах. Проте, особливістю управління програмним ризиком є 

врахування взаємного впливу проектів один на одного при управлінні ризика-

ми програми необхідно врахувати рід особливостей.  Ризик одного проекту 

може суттєво вплинути на подальший розвиток програми. Наприклад, якщо 

програма розвитку транспортної системи містить проект направлений на ро-

звиток логістичної системи міста та проект, який направлений на покращення 

стану навколишнього середовища - при впровадженні логістичного проекту 

при виборі транспортних засобів може відбуватись неузгодження їх пара-

метрів з екологічними нормами, тобто порушуватимуться положення еко-

логічного проекту, що призведе до ризику як на рівні проекту так і на рівні 

всієї програми.  

Існує ризик вибору неправильного проекту, що входить до програми. В 

цьому випадку неправильний вибір проекту не відповідає програмі в цілому і 

стає ризиком для всієї програми. Випадок ризику, коли дія доцільна для одно-

го проекту, створює ризики для програми в цілому. Ризик індивідуального 

проекту також може створювати ризик, який викликаний взаємною коре-

ляцією і взаємодією між проектами. Ризик може привести до результату, який 

відрізняється від початкової місії, внаслідок відмінностей показників проектів 

з показниками програми. В програмі важко ідентифікувати відношення при-

чини та наслідків. Навіть, якщо ризик індивідуального проекту буде керова-

ним, це може привести до нового ризику з точки зору програми.   

Розглянувши пакет проектів необхідно обрати алгоритм згідно якого бу-

де  проводитись управління ризиками, як окремого проекту так і програми 

вцілому. 

Процес управління ризиками в програмі аналогічний до управління ри-

зиками проектів. Даний процес складається із формулювання політики управ-

Транспортна стратегія України на період до 2020 року 
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ління ризиками; ідентифікації ризиків та подій, що приводять до їх виникнен-

ня, кількісного аналізу ризиків; аналіз причин та наслідків виникнення ри-

зиків; вибору заходів для управління ризиками та реалізація даних заходів. 

Потенційні границі в яких ризик може виникнути буде ідентифікований 

спочатку на програмному рівні, але основне управління ризиком відбувати-

меться на рівні проекту. 

В.А. Зерук 

Визначення стейкхолдерів проектів та програм поводження з відхо-

дами 

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з поводженням з по-

бутовими відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямів 

та розв'язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері пово-

дження з відходами, розробкою ефективних регіональних програм поводжен-

ня з твердими побутовими відходами, які враховують сучасний стан економі-

ки регіону, перспективи соціального розвитку. Відповідно до існуючої норма-

тивно-правової бази у сфері поводження з відходами Кабінет Міністрів Украї-

ни Постановою № 265 від 04.03.2004 року затвердив Програму поводження з 

твердими побутовими відходами в Україні, яка сформувала базис для розроб-

ки Національної стратегії поводження з ТПВ в Україні. На основі цієї програ-

ми розробляються місцеві програми поводження з твердими побутовими від-

ходами, що є комплексом взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: ор-

ганізаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, са-

нітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, осві-

тньо-виховних тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери поводження 

з ТПВ в даному регіоні. Проте результативність програм достатньо низька і не 

ефективна.  

Аналіз системи поводження з відходами, як в Києві так і в інших регіо-

нах України, показав, що однією з проблем при реалізації окремих проектів 

програми є низький рівень комунікацій між організаціями та зацікавленими 

сторонами (стейкхолдерами). Під час реалізації різних типів проектів в про-

грамі поводження з відходами майже в кожному з них виникають помилки 

комунікації, які проявляються при сприйнятті та обробці інформації по проек-

ту. Це значно знижує можливість ефективного досягнення порозуміння між 

учасниками проекту в процесі його реалізації. Уникнення, чи принаймні, ніве-

лювання комунікаційних завад можливе за умов визначення причин слабкого 

інформаційного зв’язку між сторонами проекту. 

Управління комунікаціями у проекті за PМВоK включає наступні елеме-

нти : планування комунікацій (визначення потреб учасників проекту в кому-

нікації та інформації), поширення інформації (своєчасне надання необхідної 

інформації учасникам проекту), зітність про виконання (збір і поширення ін-

формації про виконання робіт. Ця інформація включає в себе звіти про поточ-

ний стан, оцінку результатів та прогнозування), управління учасниками прое-

кту (управління комунікаціями в метою задоволення вимог учасників проекту 

та рішення виникаючих проблем. Управління інформаційним зв'язком, або 

комунікаціями, в проектах включає дії, необхідні для забезпечення своєчасно-

го отримання, збору, поширення, зберігання і кінцевого розміщення проектної 
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інформації. Воно забезпечує дуже важливі зв'язки між людьми для обміну 

ідеями та різного роду інформацією, що в кінцевому підсумку необхідно дня 

успішного завершення проекту. Будь-яка особа, залучена до роботи в проекті, 

повинна бути готовою до пересилання та прийому інформації на «мові» прое-

кту по встановленим каналам, повинна розуміти, як ці комунікації впливають 

на проект в цілому.  

Учасники або стейкхолдери інформаційного обміну в проекті: замовник/ 

споживач; інвестор; виконавець; керівник проекту; консультанти; контрольні 

органи; громадські організації та приватні особи. Теорія стейкхолдерів ствер-

джує, що при досягненні цілей програми чи проекту необхідно враховувати 

різноманітні інтереси різних зацікавлених сторін (стейкхолдерів). Між стейк-

холдерами також можуть існувати різні відносини, які не завжди носять хара-

ктер співробітництва, співпадіння інтересів, а можуть бути і конкурентними. 

Однак усіх стейкхолдерів можна розглядати як єдине суперечливе ціле, рівно-

діюча інтересів частин якого визначатиме траєкторію розвитку програми.  

В проекті поводженні з відходами існує три типи зацікавлених сторін 

(рис.1), кожна з яких має свої цілі та причини зацікавлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Стейкходери проекту 

Державні структури організовують збір, вивіз, утилізацію відходів, заго-

тівлю та переробку вторинної сировини, використання відходів, як альтерна-

тивного енергоносія, зменшення кількості відходів, та їх впливу на навколиш-

нє середовище, підвищення екологічної свідомості населення. Прикладом та-

ких структур є КП “Київкомунсервіс», Міністерство екології та природних ре-

сурсів України, Державна екологічна інспекція, Київвторресурси і т.д. 

 Бізнес-структури забезпечують та здійснюють збір відходів, їх вивіз, 

утилізацію, заготівлю та переробка вторинної сировини. Прикладом таких ор-

ганізацій є Грінко, Remondis, Сміттєспалювальний завод «Енергія» і т.д. 

Громадськість - підвищення екологічної свідомості населення, інформа-

ційно-просвітницька діяльність, агітаційна програма (наприклад, громадські 

громади, ініціативна група, заклади освіти і т.д.) 

Необхідність визначення спільних інтересів при впровадженні програми, 

розробки моделей та практичних рекомендацій щодо інтеграції комплексу за-

кономірностей, чинників в механізмі комунікації в проектах та програмах по-

водження з відходами зможе забезпечитти її результативність та ефективність.  

 

 

 

 

Держава 

Відходи 

Бізнес 

Громадськість 
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Д.М. Ітченко, М.С. Дорош 

Оперативне управління реалізацією програм регіонального  

розвитку 

Проблеми нестабільного положення системи в сучасних умовах, як пра-

вило, пов’язані з її розвитком у конкурентному середовищі. Однією з ознак 

наближення нестійкого положення системи можна вважати, наприклад, дося-

гнення проектом максимального значення, що відповідає стадії зростання 

життєвого циклу, на якій найбільш вірогідна поява прихованої кризи, оскільки 

в цей момент відбувається інверсія тенденції розвитку в протилежному на-

прямку. 

Однією з перешкод успішної реалізації проектів залишається незадовіль-

ний менеджмент, який не здатний оперативно спрямувати корегуючі дії на не-

гативні чинники, класифікуючи їх як незначні, не прагнучи вивчити та зрозу-

міти тенденції їх впливу, а відсутність необхідної інформації не дозволяє ефе-

ктивно застосовувати методи їх локалізації. 

Як правило, у такі моменти проект повинен довести свою життєздатність 

або завершитись. Нестійкій в стабільний час системі точок біфуркації не по-

долати. Вагомим протиставленням в подібних ситуаціях є методи організації 

управління проектами, що враховують ризики сучасності. Необхідна розробка 

моделей систем оперативного реагування, і для її створення потрібно задіяти 

весь існуючий інструментарій управління проектами. 

Досвід провідних держав світу показує, що для локалізації та нівеляції 

кризових явищ доцільно застосовувати проектний підхід, в результаті якого 

розробка та реалізація інноваційних та інвестиційних програм розвитку до-

зволяє досягти стабільності у сучасних конкурентних умовах. 

Ефективність реалізації програми на кожному її часовому проміжку мо-

жна оцінити, вивчивши періоди формування життєвого циклу, структуру ви-

трат, об’єми отриманих прибутків, змоделювавши можливі точки впливу (то-

чки біфуркації) на процес реалізації програми та визначивши їх характер дії. 

Так, на рисунку 1 наведена модель реалізації регіональної програми роз-

витку, на якій зображено життєвий цикл з можливими точками впливу, дія 

яких може бути визначена за допомогою механізму зворотних зв’язків. 

 
Рис. 1. Модель життєвого циклу реалізації програми розвитку 
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Виходячи з загального об’єму функції витрат Z = φ(T) та функції прибут-

ку P = f(T), які визначені на часовому відрізку життєвого циклу T ∈ [0;Tn], 

ефективність ∆ реалізації програми можна визначити так:  
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Розглянувши умови, в яких приймемо за керуючий вплив один з параме-

трів ξ(t), наприклад, інноваційний процес, який пов'язаний лише зі зміною од-

нієї з технологій, що відпрацьовується на часовому інтервалі Т, та задамо в 

ролі механізму впливу цієї інновації на процес реалізації регіональної програ-

ми за допомогою функціонально-динамічної моделі представленої на кривій 

життєвого циклу реалізації програми (рис. 1). 

Враховуючи, що вектором   (t) будуть вхідні ресурси у вигляді інформа-

ційних потоків у проміжок часу t, а y(t) – деякий результат реалізації програ-

ми, то дія оператора Ф на виконання програми відбуватиметься за допомогою 

узагальненого техніко-економічного показника ξ(t), що зв’язаний з відносни-

ми темпами традиційних показників розвитку програми. Тоді за допомогою 

наступного диференціального рівняння розвитку системи можемо отримати 

вихідне значення y(t): 

 ),()()()()( 2

11 tyttytty    (2) 

Таким чином, об’єднавши дане диференційне рівняння розвитку з раніше 

отриманими показниками загального об’єму витрат та прибутку ∆Z і ∆P відпо-

відно, загальний показник ефективності реалізації програми можна предста-

вити наступним чином: 
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Дану функціонально-динамічну модель не складно адаптувати в разі не-

обхідності аналізу дії декількох факторів що, можуть одночасно впливати на 

процес реалізації програми. 

Користуючись запропонованою економіко-математичною моделлю оцін-

ки ефективності життєвого циклу реалізації програми та спираючись на про-

гнози реалізації продукції, можна об’єктивно оцінювати ефективність конкре-

тного проекту, визначити тип майбутнього проекту (прибутковий, беззбитко-

вий чи збитковий) та порівнювати декілька проектів і визначити оптимальний. 

 

В.В. Калюжний 

Унікальність продукту проекту як об’єкт управління  

Протягом життєвого циклу продукту 

Постановка проблеми. Однією з суттєвих причин невдачі проектів є ро-

зробка продукту проекту, на який надглядається дуже повільний попит з боку 

споживачів, чи взагалі його немає, або продукт проекту швидко сходить з ри-

нку, так і не встигши окупити витрати, які були понесені розробниками на йо-

го створення. 

Тому питання прогнозування попиту на майбутній проект проекту є ак-

туальним, тим паче в умовах економічної кризи, коли кожна помилка може 
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стати фатальною для розробника, підштовхнувши його до банкрутства. Щоб 

цього запобігти, треба чітко визначати яку потребу продукт має задовольняти, 

наскільки вона для споживачі загострена, оскільки під час кризи, через поміт-

не зниження купівельної здатності, вони витрачатимуть гроші тільки лише на 

необхідні товари. 

Слід зазначити, що сьогодні покупець, придбаючи товар, приділяє увагу 

не тільки його споживчим властивостям, але й зовнішньому вигляду, тобто 

його привабливості, яка, в свою чергу, визначається у абсолютній більшості 

рівнем унікальності. Рівень унікальності може опинитися занадто високим, 

що робить продукт не зрозумілим. Для споживача він ніби музейний експо-

нат: подивитися гарно, але купувати – ризикувати будуть лише одиниці. Інша 

крайність – товар звичайний, з відсутньою унікальністю, – також малоприваб-

ливий. 

Нагадаємо, унікальність продукту проекту закладається на стадії його 

розробки. І якщо цим процесом не управляти, з точки зору придання продукту 

певної унікальності, то може статися, що при кінці він виявиться з таким рів-

нем унікальності, що буде непривабливим, навіть відштовхувати. Проте, в ме-

тодології управління проектами, управління унікальністю продукту проекту 

відсутнє як таке, що, безумовно, слід вважати проблемою, тим паче актуаль-

ною, оскільки кількість невдалих проектів через «нікчемних» їхніх продуктів 

залишається досить високою. 

Невирішена частина проблеми. Останніми роками питання про необ-

хідність управління продуктом проекту неодноразово підіймалося, але мова 

йшла про управління лише над передінвестиційній фазі проекту. До того ж, 

яку мету та завдання таке управління переслідує – не розглядалося. А про 

управління унікальністю продукту проекту протягом всього життєвого циклу 

продукту, вже, як товару, навіть, не згадувалося. Хоча кожна річ завжди має 

певний рівень унікальності, яка з часом змінюється, переважно, зменшується 

(хоча і не обов’язково, навпаки, може посилюватися). Отже, питання управ-

ління унікальністю продукту проекту протягом всього життєвого циклу поки-

що залишається відкритим, що і складає невирішену частину проблеми, що 

розглядається. 

Метою роботи є спроба сформулювати мету та основні завдання управ-

ління унікальністю продукту проекту на всіх ключових етапах його життєвого 

циклу, починаючи від народження проектної ідеї до повної утилізації продук-

ту як такого на завершенні його життєвого циклу. 

Основні результати досліджень. Головною метою управління унікаль-

ністю продукту проекту, на нашу думку, є максимальне збільшення тривалос-

ті його життєвого циклу, починаючи із започаткування помірної унікальності 

та її підтримання з часом шляхом внесення своєчасних відповідних змін у 

продукт для забезпечення гарантованого попиту з боку споживачів протягом 

всього життєвого циклу, навіть до останнього етапу – утилізації. 

Якщо мета залишається постійною до кінця існування продукту, то за-

вдання управління його унікальністю постійно змінюються в залежності від 

конкретного етапу його життєвого циклу. 

Так, на стадії висування проектної ідеї, яку буде покладено у майбутній 

продукт проекту, через прийняття управлінських рішень ставиться задача за-
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дати певну унікальність у майбутній продукт, а не покладатися на розробника, 

який, в силу своєї креативності може запропонувати будь-що. Рекомендовано 

його технічну пропозицію перевірити, наприклад, по патентній документації, 

на предмет відхилення від тренду, який утворює більшість патентів. Чим бі-

льше таке відхилення, тим вище унікальність. 

На стадії реалізації проекту, скоріше, ставиться задача забезпечити уні-

кальну ціну на продукт проекту через застосування найекономніших та ресур-

созберігаючих технологій, використання дешевих та доступних матеріалів, 

використання уніфікованих вузлів тощо. Максимальне здешевлення продукції 

без погіршення споживчих властивостей, природно, робить її привабливою 

для споживачів. 

На стадії серійного випуску продукції треба подбати про відходи. Їх та-

кож можна зробити унікальною сировиною. Наприклад, відходи деревооброб-

ної промисловості – тирсу, стружку, – можна використовувати у якості вихід-

ної сировини для виробництва екологічно чистих паливних брикетів. 

На завершальній стадії проекту слід потурбуватися про ефективну утилі-

зацію «побічних» та «проміжних» продуктів. Мова йде про проекті ідеї, прое-

кту документацію, тематичні добірки патентної та іншої технічної документа-

ції, звіти про результати маркетингових досліджень тощо – все це треба розг-

лядати як товар, а якщо є товар, то покупець завжди знайдеться залишається 

лише відшуканим або підкреслити у зазначених «відходах» їхню унікальність.  

На стадії виходу на ринок доцільно надбати права інтелектуальної влас-

ності на продукт проекту, та відображати це у рекламі, на виробах чи упаков-

ках, підкреслюючи унікальність та оригінальність розробки. Такий психологі-

чний прийом впливу на покупців широко використовується у сучасній торгів-

лі. 

Під час реалізації на ринку підтримання унікальності продукції забезпе-

чується шляхом внесення невеличких змін у відповідності до моди, придання 

додаткових властивостей та зручностей, зміни зовнішнього вигляду, які разом 

не змінюють продукт, але він стає для покупця ніби новим, а тому й приваб-

ливим. 

На прикінцеві життєвого циклу, тобто стадії утилізації, треба не тільки 

зберегти ресурси на це, а, навпаки, пошукати з цього вигоду, зокрема, спробу-

вати відшукати нові ринки збуту, використати продукт за іншим призначен-

ням, деякі вузли та деталі використовувати для виробництва іншої продукції 

тощо. 

Висновки: Цей невеличкий огляд дій, які треба застосовувати, природно, 

збільшать строк корисного використання продукту, наочно показує, що такий 

результат можна отримати лише за умови управління унікальністю продукту 

проекту і, дали, товару протягом всього його життєвого циклу.  

 

В.В. Калюжний, Н.В. Єрьоміна  

Методика попередньої оцінки привабливості  

продукту проекту на ринку інновацій 

Будь-яку економічну кризу можна охарактеризувати в цілому, принайм-

ні, двома найважливішими факторами: різке зменшення обсягів збуту продук-
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ції з боку виробників, та зниження покупної здатності з боку споживачів. 

Останні, природно, зменшують асортимент продукції та становляться дуже 

вимогливими. Проте, у скрутних умовах споживачі все однак купують проду-

кцію, але за умови, що вона повною мірою задовольняє їхні потреби. З цього 

виходить, що виробникам треба випускати лише таку продукцію, яка макси-

мально здатна задовольняти потреби споживачів. Тільки на таку продукцію 

буде гарантований попит.  

Тому, при розробці продуктів проектів, особливо під час економічної 

кризи, украй важливим є прогнозування успішності на певний продукт проек-

ту через чітке з’ясування саме загострених потреб споживачів. 

Як відомо, потреби споживачів вивчаються під час польових маркетин-

гових досліджень, які є невід’ємною компонентою проектного аналізу. Але, 

щоб результати таких досліджень не виявилися помилковими, треби чітко ро-

зуміти, яку інформацію про майбутній продукт проекту треба збирати марке-

тологам під час анкетування, опитування чи інтерв’ювання споживачів. Вра-

ховуючі, що на сьогодні за даними статистики біля 40% продуктів проектів 

виявляються повністю чи частково невдалими, можна зробити висновок, про 

деяку невдосконаленість методик маркетингового аналізу ринку та його про-

гнозування.  

В умовах кризи, помилка у розробці продукту проекту може стати фата-

льною для виробника, тобто привести до краху суб’єкта господарської діяль-

ності. Тому отримання достовірної інформації, щодо привабливості (успішно-

сті) майбутнього продукту проекту слід вважати, безумовно, проблемою. 

Якщо мова йде про продуктові проекти, де у якості продукту проекту ви-

ступають нові об’єкти техніки, є сенс розширити коло досліджуваних джерел 

інформації, що дозволить отримати статистично доведені та науково обґрун-

товані прогнози, щодо успішності продукту проекту на майбутнє. Маркетоло-

ги під час кабінетних досліджень, зазвичай використовують традиційні дже-

рела інформації, причому, свої висновки вони роблять, по-перше, суб’єктивно, 

по-друге, окремо за кожним видом джерела, ігноруючи їх системне поєднан-

ня. Це заважає отримати цілісну картину, що і є помилковим в такій обробці 

отриманих даних. Які саме джерела та яку з них інформацію треба вилучати 

для отримання нових прагматичних знань щодо оцінки успішності продукту 

проекту поки ще не відомо, що і складає невирішену частину проблеми, про 

яку йде мова.  

Метою роботи є розробка методики попередньої оцінки привабливості 

продукту проекту на ринку інновацій на підставі комплексної обробки мега-

масивів різноманітної інформації. 

Для оцінки привабливості продукту проекту, насамперед треба мати ви-

хідні відомості про новий об’єкт техніки. У якості таких даних може виступа-

ти проектна ідея, у вигляді «літературного опису» параметричних, морфологі-

чних та функціональних властивостей об’єкта техніки та схематичне його зо-

браження – зоровий образ, які разом складають технічний профіль майбутньо-

го продукту проекту. Чи відповідає він потребам споживачів (та на скільки) 

чи ні, можна дізнатися під час їх анкетування чи опитування у процесі прове-

дення польових маркетингових досліджень, привертаючи їхню увагу саме до 

вже наявного технічного профілю. За результатами таких досліджень можна 
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своєчасно скоригувати властивості продукту проекту, намагаючись максима-

льно наблизити його до бажань споживачів.  

Оскільки, мова йде про новий об’єкт техніки, то наступним кроком буде 

проведення патентно-кон’юнктурних досліджень. Патенти на винаходи та ко-

рисні моделі дозволять дізнатися про наявні морфологічні та функціональні 

властивості об’єктів в певній галузі знань, патенти на промислові зразки – про 

зорові образи, які взагалі можна надати майбутньому продукту проекту. Порі-

вняльний аналіз отриманих нових знань з наявним технічним профілем про-

дукту проекту, дозволить ще точніше скорегувати властивості останнього. 

Наступним кроком рекомендується провести контент-аналітичні дослі-

дження інформації, щонайменше з реферативних та профільних журналів. Під 

час проведення таких досліджень можна отримати нові прагматичні знання 

щодо якісного ступеню розвитку певної галузі знань: чи є серйозні проблеми, 

та на якій фазі знаходиться їх вирішення, чи ще тривають теоретичні дослі-

дження, чи вже перейдено у практичну фазу. Це дозволить оцінити технічні 

перешкоди та труднощі, які зустрінуться на шляху перетворення проектної 

ідеї у продукт проекту. 

Такий симбіоз двох підходів до дослідження технічного профілю проду-

кту проекту дає змогу чітко визначити та скорегувати всі властивості майбут-

нього об’єкту техніки та розробити вже конкретне технічне завдання на його 

розробку.  

Але зазначені дослідження будуть неповними, якщо не провести еконо-

метрічні дослідження певного сектора економічної діяльності. Під час таких 

досліджень статистичної інформації, отриманої зі звітів Держкомстату та ін-

ших джерел, можна з’ясувати, чи є взагалі змога втілити у життя (особливо 

під час кризи) проектну ідею, а побудова економетрічної відповідної моделі, у 

поєднанні з раніше отриманою технічною інформацією, дозволить спрогнозу-

вати ймовірний попит на певний продукт проекту на ринку. 

Під час проведення комплексної методики нові прагматичні знання, 

отримуються у вигляді набору конкретних кількісних та якісних показників 

які загалом характеризують майбутній продукт проекту.  

Підсумковим результатом проведення комплексної методики перевірки 

показників є визначення оцінки привабливості майбутнього продукту проекту 

для споживачів. Для її отримання треба скористатися, наприклад, крітеріаль-

ними шкалами, або за 100-бальною, двобальною, шкалою Харінгтона. Якщо 

підсумкова оцінка виявиться досить високою (за 80 % і більше), є сенс продо-

вжити проекту діяльність щодо втілення у життя проектного задуму, якщо 

«ні» - треба шукати нову проекту ідею. 

 

В.В.Каплиенко 

Комплексная оценка качества жизни населения региона 

В последнее время в Украине все большее распространение получает со-

циальное проектирование – комплексное развитие отдельных территорий на 

основе использования научной методологии управления проектами. В каче-

стве критерия оценки уровня развития того или иного региона используется 

показатель «качество жизни» - социологическая категория, отражающая сте-
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пень удовлетворения физиологических, материальных, духовных, интеллекту-

альных, культурных, эстетических, этических и других потребностей людей. 

Другими словами, качество жизни - это определённая социальная реальность, 

существующая в конкретно-историческом времени, в рамках данной обще-

ственно-экономической формации и проявляющаяся в повседневной жизнеде-

ятельности социальных классов, слоёв, групп, отдельных индивидов.  

Многие учёные выделяют два подхода к изучению термина «качество 

жизни»: объективный и субъективный. Суть объективного подхода состоит в 

том, что он определяет степень удовлетворения научно обоснованных потреб-

ностей и интересов, В то время как субъективный подход определяет степень 

удовлетворённости жизнью того или иного человека. Субъективные индика-

торы качества жизни дополняют объективные, поскольку, во-первых, они мо-

гут отражать различия того, как разные люди «взвешивают» внешние соци-

альные переменные; во-вторых, индивиды могут по-разному реагировать на 

одни и те же внешние обстоятельства в зависимости от их ценностей, ожида-

ний и желаний.  

В рамках исследования разработаны методы определения объективной и 

субъективной составляющей качества жизни. Заключительные данные мето-

дики комплексной оценки качества жизни должны установить соотношение 

объективных статистических данных и субъективных оценок, полученных с 

помощью социологического опроса (см. таблицу). 
 Субъективная оценка 

Хорошо Плохо 

Объективная оценка Хорошо Высокий уровень каче-

ства жизни 

Диссонанс 

Плохо Адаптация Депривация     

Поле «высокий уровень качества жизни» говорит в целом об удовлетво-

ренности населения качеством своей жизни. Сочетание хороших объективных 

условий жизни с позитивными субъективными оценками свидетельствует о 

наличии стабильной общественной обстановки и благоприятных перспекти-

вах для поступательного социального развития региона. 

Поле «адаптация» означает, что население региона приспособилось к 

имеющимся плохим условиям жизни. В реальности «адаптация» подразумева-

ет различные состояния. Она может представлять собой бессилие и социаль-

ное отступление и перерасти в активные формы социального протеста. Такое 

состояние является пограничным и переходным. 

Поле «депривация» означает такое состояние общества, возникновение 

которого обусловлено жизнедеятельностью личности в условиях продолжи-

тельного лишения или существенного ограничения возможностей удовлетво-

рения жизненно важных потребностей. Состояние общественной депривации 

представляет собой классическое поле деятельности для проведения политики 

социальной защиты, деятельности общественных фондов и благотворитель-

ных организаций. 

Поле «диссонанс» характеризуется столкновением в сознании населения 

противоречивых убеждений и поведенческих установок, что является источ-

ником реального протеста и говорит о необходимости незамедлительных со-
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циальных изменений. Сочетание хороших объективных условий с плохой их 

субъективной оценкой говорит о том, что индивидуальная оценка жизни до-

минирует над реальными жизненными условиями. На этом уровне наиболее 

ярко просматривается необходимость в методике реализации исследования 

субъективной оценки. 

Предложенные уровни качества жизни представляют собой своего рода 

идеальные типы и могут выявлять лишь ведущие тенденции, характерные для 

текущего состояния объекта. 

Таким образом, сочетая объективную оценку качества каждой из регио-

нальных сфер жизни с субъективной оценкой удовлетворенности человека, 

можно комплексно обследовать качество жизни населения региона. 

Данные, полученные в результате описанной процедуры, могут способ-

ствовать решению ряда научно-практических задач: осуществлению диагно-

стики состояния региональных сфер жизнедеятельности; выяснению влияния 

каждой из сфер жизни региона на его поступательное развитие; выявлению 

степени соответствия объективных региональных показателей общероссий-

ским социальным стандартам качества жизни; определению наиболее про-

блемных, по мнению жителей региона, областей жизни; сравнению качества 

жизни различных регионов. Обследование качества жизни региона с помощью 

предложенной методики помогает получить наиболее достоверную информа-

цию, которая может быть использована при разработке управленческих реше-

ний и стратегии развития региона. 

А.Г. Картавий 

Оцінка життєвого циклу регіональних програм поводження з відходами 

Аналіз регіональних програм поводження з відходами показав, що ос-

новна увага в них приділяється питанням аналізу і контролю існуючого стану 

або ліквідації наслідків зараження ґрунтів, атмосфери, водоймищ звалищами 

або полігонами. Завдання регіональних програм передбачає проведення ком-

плексної інвентаризації та паспортизації місць зберігання відходів, створення 

та впровадження обласних експертних автоматизованих інформаційно-

аналітичних систем контролю за проведенням операцій поводження з відхо-

дами, ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих місць їх накопичення. 

Такий підхід дозволяє вирішувати поточні проблеми, але не передбачає усу-

нення причин наявних проблем. Проектний підхід до управління програмами 

поводження з відходами дозволяє, на основі формування стратегічних завдань 

і їх декомпозиції, вирішувати не тільки існуючі гострі проблеми, пов'язані з 

відходами, але й ліквідувати причини, що призводять до цих появи цих про-

блем.   

Ефективність управління програмою фактично зумовлюється процесом 

формування життєвого циклу програми. Ідея створення програми повинна ба-

зуватися на концепції побудови місії програм, яка характеризується багато-

векторністю і різноманітністю контексту, на відміну від того, що визначається 

моделлю або, принаймні, очевидного змісту окремого проекту. Основною 

концепцією, місією програми є формування системи поводження з відходами 

регіону, реалізація комплексу проектів щодо запобігання або зменшення обся-

гу утворення відходів, максимальної їх утилізації, забезпечення екологічно 
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безпечного видалення відходів, впровадження ресурсозберігаючих технологій 

з метою відвернення негативного впливу на довкілля та здоров’я людей. 

Система програмних заходів повинна передбачити вирішення наступних 

задач: визначення методів управління відходами, що утворюються на окремих 

територіях та в промислових зонах; розробка оптимальної схеми поетапного 

управління поводження з відходами, спрямованої на екологічно безпечне зби-

рання, зберігання відходів та на максимально повне їх використання в якості 

вторинних ресурсів; створення системи економічних механізмів, орієнтованих 

на розвиток регіонального ринку вторинних ресурсів; організація нових виро-

бничих потужностей з утилізації та переробки відходів; мінімізація утворення 

”кінцевих відходів” з послідуючим їх екологічно безпечним захороненням; 

проведення рекультивації та санації територій, зайнятих відпрацьованими 

звалищами. 

Для вирішення цих задач програма поводження з відходами регіону 

включають проекти пов'язані з підвищенням ефективності систем збирання, 

перевезення, зберігання, утилізації, знешкодження, видалення відходів, а про-

екти підвищення рівня культури населення в питаннях поводження з відхода-

ми. Кожен проект може бути охарактеризований тривалістю – проміжком ча-

су від формування задуму проекту до завершення проекту; а також власною 

моделлю життєвого циклу.  

Життєвий цикл (ЖЦ) регіональної програми поводження з відходами бу-

дується «згори – донизу», оскільки основним ініціатором впровадження про-

грами є органи місцевого самоврядування регіону. Тому ЖЦ програми на ста-

дії виконання є об'єднанням ЖЦ проектів, з яких складається програма. Проте 

окремі частини програми можуть будуватися «знизу-вгору». Це стосується, в 

першу чергу, проектів підвищення рівня культури населення в питаннях по-

водження з відходами. Ці проекти в загальній програмі ініціюються громадсь-

кими організаціями, закладами освіти, ініціативними групами населення. ЖЦ 

окремих проектів, в цьому випадку,  будуються «знизу-вгору», їх часто важко 

пристосувати до вимог місії програми щодо створення цінності, а також при-

в'язати до обмежень програми за часом і ресурсами. Тому ЖЦ кожного проек-

ту має розроблятися спільно з ЖЦ програми [3]. 

Таким чином, на першій стадії ЖЦ регіональної програми поводження з 

відходами (ініціація і становлення програми) органи місцевого самовряду-

вання здійснюють вибір або генерування таких проектних ідей, які можуть за-

безпечити виконання місії програми. На цій стадії слід визначити перелік усіх 

можливих ідей, які на подальших стадіях ЖЦ програми можуть бути предста-

влені у вигляді окремих проектів,  з метою остаточного визначення тієї комбі-

нації заходів, що найкращим чином забезпечить досягнення цілей програми. 

Проекти, відібрані на стадії становлення, повинні забезпечувати розв'язок 

найбільш гострих і актуальних задач регіону, наприклад, проведення компле-

ксної інвентаризації та паспортизації місць зберігання відходів; закриття небе-

зпечного сміттєзвалища, побудова системи екологічного захисту полігону 

ТПВ або реалізація системи безпечного видалення відходів тощо. Стадія зро-

стання передбачає розробку та впровадження проектів, спрямованих на фор-

мування оптимальної системи поводження з відходами. Це проекти, пов'язані 

із вибором перевізника відходів; побудовою сміттєсортувальних або сміттєс-
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палювальних підприємств; запровадження системи збору біогазу полігонів 

ТПВ тощо. Зрілість програми поводження з відходами визначає реалізацію 

проектів, спрямованих на впровадження заходів зменшення кількості утворе-

них відходів або  проектів використання відходів як вторинної сировини. На 

цій стадії до реалізації програми, яка будується «згори – донизу», долучають-

ся проекти, що формують культуру населення з питань поводження з відхода-

ми. Проекти поширення інформованості населення з питань роздільного збору 

ТПВ, найчастіше ініціюються «знизу-вгору», що потребує координації їх жит-

тєвого циклу з іншими проектами програми. Низька ефективність заходів, збі-

льшення кількості утворюваних відходів або низький рівень використання ві-

дходів як вторинної сировини свідчить про старіння програми і є сигналом 

для її відродження з врахуванням всіх одержаних результатів. 

С.В. Кириченко 

Календарно-сетевой график – как инструмент урегулирования претензий 

(споров) Подрядчика и Заказчика 

График с план-фактным отставанием проекта является важным инстру-

ментом в ходе переговоров Заказчика и Подрядчика. Целью переговоров яв-

ляется определение вины за многочисленные задержки в ходе реализации 

проекта со стороны обеих сторон. Календарно-сетевой график служит осно-

вой для определения даты завершения работ и в дальнейшем является не 

только инструментом планирования проекта, а также инструментом урегули-

рования споров сторон Подрядчика и Заказчика, при условии если это преду-

смотрено условиями Контракта подряда. 

Когда дата завершения работ смещается в сторону увеличения длитель-

ности периода реализации проекта, каждая из сторон, согласно требованиям 

условий контракта, имеет полное право на возмещение убытков связанных с 

продлением сроков реализации проекта. Продление срока реализации кон-

тракта есть событие неблагоприятное как для Подрядчика так и для Заказчика. 

Это связано с инвестиционной привлекательностью проекта. С каждым днем 

задержки даты завершения работ, рентабельность проекта падает. Поэтому 

каждая из сторон заинтересована в компенсации дополнительных затрат свя-

занных с увеличением срока реализации проекта. 

Таким образом, при подготовке анализа проекта, очень важно, чтобы в 

план-фактном графике было указано полное описание событий с необходимой 

детализацией. В качестве примера рассмотрим отставание по работам, кото-

рые относятся к разработке, рассмотрению и согласованию проектов-

производства работ (ППР). По данным работам необходимо включать деталь-

ное описание того, что было не так с ППР, те есть, включить, но не ограничи-

ваясь, замечания от разрешительных органов, отобразить, что конкретно было 

не верно в ППР, кто несет ответственность за допущенные ошибки в ППР. 

При завершении работ, в графике должны быть установлены фактические да-

ты. В графике фиксируется, когда ППР был передан от Подрядчика Заказчику, 

от Заказчика Разрешительным органам, от Заказчика Подрядчику на доработ-

ку ППРа, затем обратно направлено Подрядчиком на повторное рассмотрение 
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Заказчику и т.д. до того момента, когда Подрядчик получит ППР в производ-

ство работ. 

Особое внимание должно быть обращено на то, что работы с план-

фактным отклонениями в календарно-сетевом графике должны быть выделе-

ны разными цветами для каждой из ответственных сторон. Работы с отстава-

нием по вине Подрядчика отображаются одним цветом, а работы по вине За-

казчика отображаются другим цветом. В программном обеспечении Primavera 

реализован данный инструмент. Это можно реализовать через команды «Ли-

нии» и «Фильтры». 

В графике все работы, которые имеют план-фактные отклонения, долж-

ны быть сгруппированы таким образом, чтобы отображался критический путь. 

Для этого, нужно отобразить колонку «Полного резерва», которая указывает 

на отставание длительности в днях, и применить команду «Фильтр» для 

оставшихся работ. 

Основанием для установления действительных фактических дат в графи-

ке, которые имеют юридическую силу, является официальная переписка меж-

ду Заказчиком, Подрядчиком и другими участниками проекта, к примеру Раз-

решительными органами, а также другая документация, такая как акты-

допуски, которые подтверждают факт выхода персонала на площадку для вы-

полнения физических работ, акты индивидуальных и комплексных испытаний 

систем, акт ввода в эксплуатацию, прочие. 

После проведенного анализа графика, можно достаточно просто опреде-

лить ответственность сторон по отклонению критического пути с указанием 

количества дней отставания для каждой из сторон. Данный анализ служит ос-

нованием для разрешения споров и претензий сторон с целью определения 

и/или урегулирования сумм компенсации Заказчика Подрядчику или сумм за-

ранее оцененных убытков вычитаемых Заказчиком из платежей, причитаю-

щихся Подрядчику. 

Е.И. Клюев  

Об одном подходе формирования требований к проекту 

В основе предлагаемого подхода формирования требований к проекту 

лежит методика, позволяющая обрабатывать экспертные высказывания, пред-

ставляемые в виде информации, не имеющей определенного характера.   

Примерами проектов, в которых могут быть использованы методы об-

работки неточной или нечеткой логики  могут быть: разработка нового про-

дукта или услуги; проектирование нового программного продукта; разработка 

информационной системы принятия решений.  

Для описания объекта исследования и формирования требований к  его 

параметрам  используется аппарат теории нечетких множеств. На основе это-

го аппарата разработана процедура принятия решений при формировании 

значений, определяющих требования к параметрам проекта.  

Предлагаемый подход предоставляет возможность экспертам формули-

ровать  цели и  ограничения к параметрам проекта в виде расплывчатых мно-

жеств.  

Разработанный метод формирования требований к параметрам проекта 

предоставляет возможность представления  расплывчатых целей Gi (i=1,n) и 

   mn CCCGGGD ...... 2121
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расплывчатых ограничений  Cj (j=1,m), как расплывчатых множеств в про-

странстве альтернатив X  с функциями принадлежности )(x
iG  и )(x

jC , со-

ответственно. При этом подходе под решением понимается расплывчатое 

множество вида: функция принадлежности которого определяется соотноше-

нием: 

)(...)()()(...)()()(
2121

xxxxxxx
mСССGnGGD   . 

Оптимальное решение, если оно существует, определяется как субнормальное 

подмножество DDm   , задаваемое условием: 

В настоящее время разработана информационная система формирова-

ния требования к параметрам проектируемого объекта на основе аппарата не-

четкой логики. Структура интеллектуальной информационной системы вклю-

чают в себя следующие основные элементы: базу данных, модели обработки 

экспертных данных и интерфейс пользователей. 

 

Е.В. Колосова, К.А. Сухачев 

Инновационные методы планирования и управления строительными  

проектами 

На V Всероссийском съезде СРО Национального объединения строите-

лей министр регионального развития РФ Виктор Басаргин сообщил, что поло-

вину инвестиций в экономику России в 2011 г. составили вложения в строи-

тельную отрасль. Объемы строительства выросли в 70 регионах. При этом он 

напомнил, что одно рабочее место в строительной отрасли обеспечивает за-

груженность 10 сотрудников из смежных областей, что, безусловно, сказыва-

ется на общем экономическом развитии страны. 

К сожалению, для многих строительных проектов сегодня характерно 

наличие существенных задержек по срокам ввода объектов капитального 

строительства в эксплуатацию и превышение фактических затрат над перво-

начально выделенным бюджетом. Причин сложившейся ситуации много. В 

рамках доклада обсудим только вопросы, касающиеся организации строи-

тельного производства.   

Остановимся сначала на правовом аспекте. На протяжении последних 

десятилетий идет изменение нормативной базы в строительстве, в частности, 

СНиПов, касающихся организации строительного производства. В России 

взамен СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» вышел 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», а в 2011 году вошел в дей-

ствие СП 48.13330.2010 (актуализированная версия СНиП 12-01-2004). Даже 

поверхностный анализ этих документов показывает кардинальное изменение 

основных акцентов. «Советский» СНиП 3.01.01-85 в качестве основной задачи 

разработки организационно-технологических решений определял целенаправ-

ленность всех организационных, технических и технологических решений на 
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достижение конечного результата — ввода в действие объекта с необходимым 

качеством и в установленные сроки. СНиП 12-01-2004 целевую установку 

трактует иначе: Организационно-технологические решения следует ориенти-

ровать на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными 

работами населению. Соответственно меняется и содержание документов. Ес-

ли СНиП 3.01.01-85 детально прописывал требования к содержанию, структу-

ре и формам ПОС и ППР, календарно-сетевым графикам, организации мате-

риально-технического снабжения и диспетчерского управления на площадке, 

то в последующих документах эти темы либо отсутствуют полностью, либо 

упоминаются без фиксации требований. Как это влияет на сроки и стоимость 

строительства, достаточно очевидно: все заранее не продуманные и не прора-

ботанные решения приводят к авралам, дополнительным временным и финан-

совым издержкам на строительных площадках. Кроме того, все затраты на ор-

ганизационно-технические решения, не проработанные на уровне ПОС и, сле-

довательно, не учтенные в сводном сметном расчете, занижают базовую сто-

имость строительства по сравнению с реально требуемой. 

Отдельные отрасли, понимая создавшуюся ситуацию, решают пробле-

му, используя механизм саморегулирования в строительстве. В частности, се-

годня в СРО атомной отрасли действуют разработанные силами компании К4 

и утвержденные на общем собрании стандарты, определяющие требования к 

ПОС, ППР, организации деятельности генерального проектировщика. В 

настоящий момент разрабатываются и другие стандарты. Аналогичным путем 

идут и другие саморегулируемые организации. 

Второй аспект проблемы качественной разработки организационно-

технологических решений заключается в потере профессиональной компетен-

ции технологов, специалистов отделов ПОС проектных организаций. Причин 

этому много. Они заключаются и в большом перерыве в строительстве за по-

следние 20 лет, вызвавшем отсутствие преемственности поколений и физиче-

скую потерю опытных специалистов, и в снижающемся качестве обучения в 

ВУЗах, в частности по строительным специальностям, и в снижении требова-

ний со стороны Застройщиков.  

Последние 10-15 лет на строительные площадки России возвращается 

практика применения календарно-сетевых графиков для управления строи-

тельством. Тем не менее, опыт показывает, что далеко не все специалисты 

умеют «читать» календарно-сетевые графики. Отсутствие профессиональных 

кадров, системы обучения и повышения квалификации в области организации 

и управления строительством как среди специалистов Застройщиков, так и 

подрядных и генподрядных организаций сокращают возможности практиче-

ского применения технологий календарно-сетевого планирования, превраща-

ют процесс управления, выявления проблем и принятия решений в формаль-

ный запрос/ответ о наличии графиков.  

Визуальные модели организации строительства (другие термины 4D, 

5D, 6D, Multi-D, BIM) частично могут помочь в сложившейся ситуации. На 

разных стадиях строительства визуальные модели способны не только помочь 

наглядно донести последовательность производства работ до каждого участ-

ника проекта, но и помочь выработать рациональные решения, и сократить 

ощутимую часть затрат на изменение решений «по месту». На стадии разра-
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ботки ПОС визуальные модели организации строительства применяются для 

,выработки основных организационно-технологических решений, сравнения 

вариантов и обоснования продолжительности строительства с учетом ограни-

чений площадки, строительной техники и применяемых технологий.,При раз-

работке ППР с помощью визуальных моделей проверяется выполнимость ра-

бочих операций с применением той или иной оснастки или траекторий пере-

мещения крупногабаритных грузов через оставленные проемы, возможность 

производства работ в стесненных условиях монтажа, проектируются потоки 

работ с учетом времени и пространства, устраняются пространственно-

временные коллизии. .  

Применение подобных технологий позволяет более точно оценивать 

продолжительность и стоимость строительства, предотвращать возникновение 

непредвиденных ситуаций. На модели удобно проигрывать различные вари-

анты организационных или технологических решений для выбора из них 

наиболее подходящего, что, в конечном счете, способствует существенному 

повышению эффективности отдельных строительных проектов, и, как след-

ствие, экономики страны в целом.   

В докладе будут рассмотрены примеры практического применения ви-

зуальных моделей организации строительства, реализованные с помощью 

программного обеспечения Synchro, на различных стадиях жизненного цикла 

строительных проектов из российской и зарубежной практики.  

 

И.В.Кононенко, М.Э.Колесник 

Математическое обеспечение оптимизации содержания проекта по  

критериям прибыль, сроки, стоимость, качество, риски 

Традиционно при управлении проектами рассматривают так называемый 

треугольник управления проектами, сторонами которого являются содержа-

ние проекта, время и стоимость. На наш взгляд более правильно рассматри-

вать пирамиду управления проектами, основанием которой является содержа-

ние проекта, а ребрами экономический, социально-политический, экологиче-

ский, технологический эффекты от проекта, качество продукта, время, стои-

мость и риски проекта. Только совокупность указанных характеристик дей-

ствительно определяет качество проекта на всех фазах его жизненного цикла с 

точки зрения заказчика и общества. 

Проведен анализ работ в области управления содержанием проекта. Су-

ществующие модели и методы оптимизации содержания проекта ограничи-

ваются в основном рассмотрением только времени и стоимости проекта, а 

также качества продукта проекта. 

В работе предложена математическая модель задачи структурной опти-

мизации содержания проекта, которая содержит пять целевых функций. Одна 

из функций отражает прибыль предприятия до налогообложения за все годы 

жизненного цикла проекта, другая – время его выполнения, которое рассчи-

тывается с помощью метода критического пути в сетевой модели или иного 

метода, третья – затраты на осуществление проекта, четвертая – значение 

обобщенного показателя качества продукта проекта, а пятая – представляет 

собой оценку рисков, связанных с реализацией проекта. Модель учитывает 
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ограничения на отсутствие финансовых задолженностей после завершения 

каждого этапа, на время выполнения проекта, на качество продуктов отдель-

ных этапов. 

Предполагается, что содержание проекта задано в виде сетевой модели с 

альтернативными вариантами выполнения работ. 

Предложенная модель является многокритериальной, динамической, с 

булевыми переменными, с алгоритмическими и аналитическими целевыми 

функциями и ограничениями. 

Для решения задачи предложен метод многокритериальной структурной 

оптимизации содержания проекта по прибыли, срокам, стоимости, качеству и 

рискам, при наличии ограничений, основанный на применении обобщённого 

критерия в сочетании с методом неявного перебора.  

В методе оптимизации содержания проекта по многим критериям ис-

пользуется значение прибыли предприятия до налогообложения за все года 

планового периода, которая получается в результате оптимизации содержания 

проекта только по критерию прибыль. Также используются аналогичные зна-

чения времени, стоимости, качества и рисков, полученные в результате реше-

ния однокритериальных задач оптимизации содержания.  

Разработана компьютерная программа для решения рассматриваемой за-

дачи. 

В.В. Концевич  

Моделирование, прогнозирование и оптимизация количественных  

показателей качества проекта 

Управление проектами — это приложение знаний, опыта, методов и 

средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к 

проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить этим требо-

ваниям и ожиданиям, необходимо найти оптимальное сочетание между целя-

ми, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта. 

Конечно же, у любого проекта обязательно имеется цель, которая должна 

быть достигнута для успешного выполнения проекта. 

Достижение целей проекта может быть реализовано различными спосо-

бами. Для сравнения этих способов необходимы критерии успешности дости-

жения поставленных целей. Обычно в число основных критериев оценки раз-

личных вариантов исполнения проекта входят сроки и стоимость достижения 

результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат ос-

новными ограничениями при рассмотрении и оценке различных вариантов. 

Конечно, возможно использование и других критериев и ограничений, в част-

ности ресурсных. 

Однако в последнее время требования заказчиков все возрастают и уже 

необходимо не просто достижение поставленной цели, а достижение наилуч-

шего результата при заданных целях, возможностях и ограничениях, т.е. обес-

печение наивысшего качества проекта. Таким образом, в управлении проек-

тами возникает задача оптимизации. 

Реализация данной задачи была разбита на этапы: 

1. Задача имитации для целевой функции через управляющие пере-

менные.  
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2. Задача имитации для ограничений через управляющие перемен-

ные. 

3. Задача имитации для временных рядов переменных, выбранных в 

качестве управляющих переменных. 

4. Задача прогнозирования значений для управляющих переменных 

и ограничений. 

5. Задача оптимизации для целевой функции: нахождение макси-

мального или минимального значения заданного критерия качества проекта 

при заданных ограничениях. 

Эффективно решить данную задачу удалось при помощи временных ря-

дов. Для этого нужна была лишь статистическая информация о различных по-

казателях похожих проектов или же заданного проекта за какой-то промежу-

ток времени. 

Анализ временных рядов позволяет сделать более качественную оценку 

влияния тех или иных факторов на успешную реализацию проекта и вырабо-

тать стратегию управлениями ресурсами на будущее.  

Временной ряд представляет собой статические данные некоторого пока-

зателя (одномерный временной ряд) или группы показателей (панельные дан-

ные) во времени. Цель анализа временного ряда состоит в построении модели, 

которая адекватно описывает поведение исследуемой характеристики. Глав-

ным образом построение модели заключается в определении неслучайных 

функций, которые описывают поведение неслучайных факторов (долговре-

менные (тренд), сезонные, циклические, календарные и т.д.).  

Таким образом, при помощи временных рядов была построена модель 

проекта, на основе которой выполнено прогнозирование значений для ограни-

чений.  

В зависимости от заданных ограничений и входного набора данных для 

решения задачи оптимизации используется один из следующих методов: ис-

следования функций классического анализа, методы, основанные на исполь-

зовании неопределенных множителей Лагранжа, вариационное исчисление, 

динамическое программирование, принцип максимума, линейное программи-

рование, нелинейное программирование.  

В работе использовался метод множителей Лагранжа из-за небольшого 

числа ограничений, заданных в виде равенства. В результате была решена за-

дача оптимизация, которая ответила на вопрос какими факторами и как нужно 

управлять, чтобы при заданных ограничениях достичь наилучшего качества 

проекта. 

Таким образом, достичь наивысшего показателя качества проекта можно 

решив задачу оптимизации. Эффективный результат при этом дает использо-

вание временных рядов для построения моделей и получения качественного 

прогнозирования. Для этого используется несложный математический аппа-

рат, что позволяет использовать данный метод в широкой сфере управления. 

И.А. Корхина 

Выбор оптимального портфеля проектов в условиях  

неопределенности 

1. Основные положения 
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Одним из следствий финансового кризиса является острая нехватка 

средств для реализации инновационных проектов. В условиях финансового 

кризиса также усиливается роль неопределенности в оценки эффективности 

проектов. 

В настоящем докладе рассматривается решение задача выбора опти-

мального портфеля проектов развития предприятия с учетом финансовой не-

определенности.  

В основу разработанной модели положены следующие положения. 

1. Оптимальный портфель проектов формируется как некоторое под-

множество заданного множества проектов  .  

2. Выбор оптимального портфеля проектов производится на основе 

анализа динамики реализации проектов за достаточно большой интервал вре-

мени I .  

3. Расчет характеристик каждого проекта, входящего в множество    

производится с помощью MS Project.  

4. Цены на сырье и готовую продукцию на интервале времени I  

определяется с помощью статистических методов. При этом определяется по-

грешность прогноза: вычисляются среднеквадратические ошибки прогнозов и 

доверительные интервалы для прогнозируемых величин. Тем самым учитыва-

ется неопределенность в оценке эффективности каждого проекта в  .  

5. Объемы выпускаемой продукции по периодам времени, на кото-

рые разбит интервал I , определяются на основе технических характеристик 

оборудования, а также маркетинговых условиях. 

6. В результате расчетов согласно п.п. 4,5 определяются доходы и за-

траты для периода времени, принадлежащего интервалу I , по каждому про-

екту, входящему в множество  .  

7. В качестве источников финансирования проектов рассматриваются 

внешние кредиты и доход от деятельности самого предприятия, развитие ко-

торого должно происходить на основе реализации оптимального портфеля 

проектов.  Исходная информация о возможных внешних кредитах задается в 

виде некоторого множества вариантов кредитования K . Каждый элемент это-

го множества определяется процентной ставкой для данного кредита, графи-

ками выплаты долга и процентов по кредиту.  

8. Для сопоставления стоимостных характеристик проекта за разные 

периоды времени используется коэффициент дисконтирования. 

2. Описание математической модели  

В модели используются два вида искомых переменных: булевы и непре-

рывные.  

Булевы переменные: 



 


случае,противномв,0

,япринимаетспроектанногоинвестициовариантйесли,1 j
x j  
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где J - число проектов в множестве  , L  - число вариантов кредитова-

ния в  множестве K . 

Непрерывные переменные:  0

i ik t  - величина кредита по i -му варианту 

кредитования в период времени 
0

it  ( заданная величина); ( )is t - долг, который 

будет выплачен в t -м периоде времени  при условии принятия i -го варианта 

кредитования 
0

it t . Здесь  Li ,1 , Tt ,1 , T – длина интервала моделирова-

ния I .  

Функция цели – максимум  дисконтированной прибыли  от реализации 

портфеля проектов на интервале моделирования (в ценах первого года реали-

зации проекта). 

Ограничениями в задаче оптимизации являются балансовые соотноше-

ния, учитывающие доход от продажи продуктов проектов и затраты на их 

производство. 

Описанная модель является нелинейной, дискретно-непрерывной зада-

чей оптимизации. Она запрограммирована в кодах MS Excel. 

Для учета неопределенности в формировании оптимального портфеля 

проектов предлагается проводить три расчета по описанной модели: оптими-

стический, пессимистический и средний. В оптимистическом расчете берутся 

максимальные цены готовой продукции и минимальные цены сырья. В песси-

мистическом расчете наоборот - минимальные цены готовой продукции и 

максимальные цены сырья. В среднем расчете в качестве цен сырья и готовой 

продукции берутся их прогнозы. В качестве максимальных и минимальных 

цен берутся соответственно верхние и нижние границы доверительных интер-

валов для их прогнозов. 

М.В. Корчинская 

Системная модель управления проектными рисками 

в условиях неопределенности 

В настоящее время особенно остро стоит проблема разработки эффективных 

методов и инструментов управления проектными рисками в условиях неопре-

деленности. Даже в относительно стабильных экономических условиях, субъ-

екты хозяйствования уделяют пристальное внимание вопросам управления 

рисками.  

Следует отметить, что большая часть разработанных методов оценки 

проектных рисков, ориентированы, в основном, на работу предприятий в 

условиях стабильной экономики и устоявшейся законодательной базы. Одна-

ко они не могут быть полезны в условиях неопределенности. 

Рассмотрим некоторые вопросы разработки системной модели управле-

ния проектными рисками в условиях неопределенности. 

Системный подход является наиболее общим в современной науке, 

подходом к исследованию различных явлений и объектов. Он не связан с кон-

кретными свойствами изучаемого объекта и позволяет использовать единые 

принципы анализа для объектов и явлений различной природы.  

Системный подход в управлении проектными рисками рассматривает 

организацию, в процессе ее проектного развития, как целостную совокупность 
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различных видов деятельности и элементов, находящихся в противоречивом 

единстве и во взаимосвязи с внешней средой. Он предполагает учет влияния 

всех факторов, воздействующих на организацию, и акцентирует внимание на 

взаимосвязях между ее структурами. 

Под риском принято понимать вероятность потери организацией части 

своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных рас-

ходов в результате осуществления определенной производственной и финан-

совой деятельности.  

Системная модель управления проектными рисками может быть пред-

ставлена в виде модели управления, включающей в себя четыре составляю-

щие управления: субъекты, процессы, проекты и результаты.  

На рис. 1 представлена системная модель управления проектными рис-

ками, в которой кроме основных компонентов управления показаны дестаби-

лизирующие факторы, и возникающие в силу этого группы рисков. Риски 

возникают из-за того, что деятельность по управлению проектом может осу-

ществляться в условиях большой неопределенности, которые воздействуют на 

его различные составляющие. 

Под управлением рисками в процессе реализации проекта следует по-

нимать повторяющиеся на всём протяжении его жизненного цикла, последо-

вательность действий, способствующих сохранению устойчивости проекта к 

негативным действиям рискового характера. 

Субъектами в системной модели выступают исполнители, участники и 

заинтересованные лица проекта. 

Процессы – это взаимодействие субъектов в процессе реализации про-

ектов. 

Проект – это временная деятельность для создания ценностей, благода-

ря уникальному свойству продукта проекта в рамках достижение миссии со-

циально-экономической системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 – Системная модель управления проектными рисками 

 в условиях неопределенности  
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Под результатами понимается оценка ценности продукции реализации 

проекта и его эффективности (экономической, социальной, интеллектуальной, 

технической и.т.п.). 

Очень важным является правильно идентифицировать риски и найти 

соответствующие методы по управлению ими для осуществления эффектив-

ной и надежной координации проектом в условиях неопределенности. В даль-

нейшем предполагается рассмотреть с помощью экспертных и формально-

логических методов оценки влияния внешних и внутренних групп рисков с 

учетом их неопределенной вероятности и нечеткого характера на результаты 

проекта.  

 

В.Ю. Котетунов  

Удосконалення управління проектами в будівельних холдингах 

Економічна ситуація в Україні характеризується зростанням тиску на пі-

дприємства з боку місцевих та іноземних компаній. Це обумовлює  необхід-

ність нововведень в організаційні структури підприємств, так як існуючі 

управлінські служби не в змозі організовувати і реалізувати комплексне вико-

нання проекту від задуму до отримання продукції.  Тому потрібен пошук 

більш ідеальних організаційних моделей, які б об’єднали існуючі будівельні 

організації (сьогодні кожна з них збудована на принципах спеціалізації) і на їх 

основі створити будівельні холдинги. А це в свою чергу дає підстави для 

створення організаційної моделі холдингу з врахуванням потреб в професій-

ному управлінні проектами. Саме  необхідність вирішення цієї проблеми і є 

витоком впровадження моделей взаємовідносин між усіма учасниками проце-

су та взаємозв’язків органів управління, розміщених на різних щаблях ієрар-

хії. 

Згідно аналізу у всіх будівельних організаціях необхідно створювати 

спеціалізовані професійні структури управління проектами, так як існуючі (ще 

з радянських часів) управлінські служби не реалізують в повному  обсязі ви-

моги замовників по управлінню проектами. Але в той же час звертає увагу на 

те, що ефективність управління проектами багато в чому залежить від струк-

тури організації, яка виконує роботи по проекту. А як раз створення будівель-

них холдингів і вирішує поставлені проблеми. 

Структури які сьогодні використовуються в управлінні проектами і орга-

нізаціями не завжди бувають ідеальними. Одним із найважливіших завдань 

які реалізуються в умовах ринкових відносин є реорганізація існуючих буді-

вельних організацій (проектних, будівельних, проектно-будівельних, спеціалі-

зованих) в більш ефективні організаційні моделі будівельного холдингу. Вони 

повинні не тільки будувати дешево, якісно і швидко, але й організовувати всі 

процеси пов’язані з самим будівництвом.  Організовувати і реалізовувати 

комплексно, від задуму проекту, до здачі готових об’єктів. 

Виходячи із цього маємо наступні організаційні моделі управління прое-

ктами:  

 перша коли основні функції виконує замовник (тобто функції по 

управлінню проектами і усіма роботами по проекту виконуються в рамках од-

ного підприємства); 
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 друга коли основні функції виконує генеральний підрядник (тобто за-

мовник доручає управління проектами і всіма роботами по проекту генераль-

ному підряднику, який залучає до виконання окремих робіт підрядні, субпід-

рядні організації, і залишає за собою концепцію); 

 третя коли основні функції виконує управлінська організація, (тобто 

замовник доручає функції по управлінню проектами управлінській організа-

ції, яка спеціалізується виключно на управлінні проектами, при цьому не ви-

конує ніяких робіт по проекту, а передає їх підрядним і субпідрядним органі-

заціям). 

Офіс керівників проектів - це організаційна одиниця чи сутність, яка несе 

певну відповідальність щодо  централізованого і координованого управління 

тими проектами, які входять в її сферу відповідальності. Ступінь відповідаль-

ності офісу керівників проектів може варіюватися від надання підтримки 

управлінню проектом до прямого управління проектом. 

 

К.В. Кошкин, А.Ю.Гайда, Т.Т. Чубчик  

Оценка состояния проектов средствами искусственных нейронных сетей 

В управлении можно выделить три направления. К первому 

направлению относится управление системами на основе аналитически 

заданной функциональной зависимости выходных параметров от входных 

сигналов управления. Ко второму направлению — управление системами с 

неизвестной зависимостью выходных параметров системы от входных. Третье 

направление включает управление системами, для которых не только 

неизвестна зависимость выходных параметров системы от входных сигналов 

управления, но также имеет место значительная неопределенность измерения 

выходных параметров.  

Значительной неопределенностью состояния, в том числе, характеризуются 

проекты наукоемких производств, организационные проекты и некоторые 

другие.  Неопределенность их состояния определяется как природой самих 

проектов, так и спецификой окружения. Наличие среди таких проектов 

значительного числа неуспешных указывает, что в части управления и оценки 

состояния таких проектов имеется множество проблем. 

В качестве исходных данных для решения задач определения состояния 

выступают выборки значений параметров ограниченного объема. При этом 

задача определения состояния может рассматриваться как задача 

классификации. Формальная постановка задачи классификации следующая. 

Пусть дано некоторое множество V разбитое на n непересекающихся 

подмножеств: 

V={v1, v2, . .. ,vn} , где       (1) 

v1, v2, .. . ,vn - классы, 

i∈ℕ {1,2, .. . ,n} - номер элемента класса. 

 Пусть явно заданы непересекающиеся конечные подмножества: 

y i⊂{v1, v2, . .. ,vn} , где       (2) 

 y i - выборка, которую необходимо классифицировать. 
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 Требуется найти такие механизмы, которые определяли бы для любого 

элемента v пространства V принадлежность его одному и только одному 

классу, т. е., задача сводится к построению функции χ(y,V), которая 

отображает множество V на множество целых чисел — номеров классов 

принадлежности. 

 Применительно к управлению проектами задача классификации чаще 

всего решается на уровне экспертных советов, но в связи с тем, что 

классификация состояния проекта может быть выполнена путем сравнения 

его параметров с ранее выполнеными проектами, имеет смысл использовать 

нейронную сеть, обучаемую с учителем. Наиболее широко используемыми 

искусственными нейронными сетями подобного рода являются сети с 

обратным распространением ошибки (“back propagation”), которые, в том 

числе, применяют для решения задач классификации и распознавания 

образов. 

 В простейшем случае — для однослойной сети — ее выход Y может 

быть представлен через вектор входных сигналов x и вектор коэффициетов k 

как: 

Y=∑
i=0

n

x
i
∗ k

i          (3) 

 С целью проверки возможностей классификации состояния проектов была 

построена 3-х слойная искусственная нейронная сеть (2 скрытых слоя, 1 

выходной), на вход которой был подан обучающий набор данных, 

представляющий собой четыре вида функциональной зависимости между 

предполагаемым состоянием проекта и его измеримыми параметрами: 

пропорциональная зависимость; обратно-пропорциональная зависимость; 

экспоненциальная зависимость; синусоидальная зависимость. В качестве 

измеримых параметров использовалась информация об исполнителях, 

освоенном объеме, стадии проекта. 

 Полученные при моделировании нейросетевого классификатора 

состояний проектов результаты показали, что классификация состояния 

проектов может быть выполнена с высокой надежностью. При этом особое 

внимание необходимо уделить вопросу выбора топологии сети и 

оптимального числа нейронов, что позволит получить наименьшую ошибку 

классификации при приемлемом времени обучения. 

 ВЫВОДЫ. Введение классификатора состояний в систему управления 

проектами со значительной неопределенностью состояния позволит повысить 

качество управления за счет возможности получения более точной 

информации о состоянии проекта как объекта управления и применять для 

управления такими проектами соответствующие и известные методы и 

механизмы. 

 

 

 

 

М.В. Кравченко 
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Стратегическое управление программами диверсификации на основе 

анализа компетенций 

Стратегическое управление программами диверсификации на предприя-

тии должно быть основано на внутренних и внешних компетенциях, предпо-

лагающих взаимосвязанный набор знаний, навыков, способностей и техноло-

гий которые придают уникальность деятельности промышленного предприя-

тия и позволяют добиться устойчивого конкурентного преимущества на рын-

ке, что дает возможность предприятию наилучшим образом использовать 

свой интеллектуальный потенциал и новые технологии. Таким образом, кон-

курентные преимущества определяются не только технологией промышлен-

ного производства и прочими составляющими, но и способностью предприя-

тия мобилизовать и использовать дефицитные сейчас квалифицированные че-

ловеческие ресурсы. Для этого необходимо задействовать механизмы управ-

ления, развития и трансфера компетенций, которые позволят перейти от ди-

версификации в ее базовом варианте к варианту с учетом компетенций. Раз-

личные механизмы, реализуемые в процессе управления компетенциями 

(например, обучение недостающим компетенциям, трансфер сотрудников, 

технологий, репутации и др.) позволяют достичь положительных синергети-

ческих эффектов, а основными преимуществами управления компетенциями 

при реализации стратегии диверсификации становятся следующие: знание 

предприятием своих компетенций позволяет наиболее точным образом вы-

брать направления диверсификации с наибольшей эффективностью и при-

быльностью; компетенции дают возможность получить прогнозируемое клю-

чевое поведение предприятия при осуществлении диверсификации, что явля-

ется особенно важным. 

Центральным звеном при этом является репозиторий, включающий мо-

дели компетенций – перечень компетенций с конкретными показателями их 

проявлений в профессиональной деятельности. В модель обычно включаются 

компетенции, наиболее важные для компании на этом этапе ее развития или 

необходимые для проекта. Для оценки компетенций подбираются соответ-

ствующие различные методы и инструменты. Благодаря модели компетенций 

создается четко описанные ожидания от кандидата на определенную долж-

ность или позицию в проекте. Поэтому при подборе персонала для проектов 

можно максимально точно оценить соответствие личного профиля кандидата 

профилю компетенций. При этом модель компетенций должна быть динами-

ческой, развиваемой в соответствии с изменениями корпоративной стратегии 

компании, предполагающей реализацию проектов диверсификации. 

Применение таких моделей позволяет последовательно проводить ана-

лиз проектов с целью выявления возможности их реализации на конкретном 

предприятии с учетом компетенций, согласовывать план реализации портфеля 

проектов с планами предприятия, отбирать наиболее перспективные проекты 

к реализации в соответствие с определенной стратегией развития. 

 

 

 

С.А. Крамской 
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Модели и методы формирования команд управления проектами 

В последние годы в управлении проектами значительное внимание уде-

ляется оптимизации состава и структуры проектных команд, как одного из 

основных условий успешной реализации проекта.           

Команда управления проектом - организационная структура проекта, 

включающая тех членов команд проектов, которые непосредственно вовлече-

ны в управление проектом, в том числе - представителей некоторых участни-

ков проекта и технический персонал.      

Команда управления проектом должна выявить как внутренних, так и 

внешних заинтересованных сторон проекта, чтобы определить требования, 

предъявляемые к проекту, и ожидания всех вовлеченных сторон. Кроме того, 

менеджер проекта должен управлять влиянием различных заинтересованных 

сторон проекта в связи с требованиями, предъявляемыми к проекту, чтобы 

обеспечить успешное получение результата. Заинтересованные стороны про-

екта – это лица или организации (например, заказчики, спонсоры, исполняю-

щая организация или общественность), которые активно участвуют в проекте 

или интересы которых могут быть затронуты как положительно, так и отрица-

тельно в ходе исполнения или в результате завершения проекта. Заинтересо-

ванные стороны проекта также могут оказывать влияние на проект, его ре-

зультаты и на членов команды проекта[1].  

В зависимости от используемого аппарата моделирования можно вы-

делить несколько направлений исследований для количественной оптими-

зации: 

      - задачи о назначении, использующие, в основном, аппарат оптими-

зации для решения задач формирования состава команд, распределения ролей 

и объемов работ; 

          Распределив функции и объёмы работ, можно приступать к форми-

рованию оптимального состава команды, задав целевую функцию. 

N0 – множество агентов – претендентов на включение в состав команды, 

|N0| = n0; N – состав команды (вариант решения задачи формирования соста-

ва), |N| = n ≤ n0; Ф(N) – функционал эффективности, ставящий в соответствие 

каждому возможному составу N € N0 действительное число. 

Формально задача формирования команды заключается в нахождении её 

состава N*, обладающего максимальной эффективностью: 

 

 

          

Помимо ко-

личественного состава, не меньшая роль в функционировании проекта отво-

дится и качественному уровню подготовки членов проектной команды. Нема-

ловажным фактором при формировании проектных команд является компе-

тентность и квалификация участников. Применительно к проектным коман-

дам, в соответствии с основами профессиональных знаний и систем оценки 

компетентности проектных менеджеров (NCB UA Version 4.0) определении 

компетенции члена команды включает в себя: 
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- выявление уровня теоретической подготовки, как проявление наличия 

основополагающих знаний, с помощью обычного тестирования (соответству-

ет характеристике знаний на уровне – понимать, называть, давать определе-

ние, воспроизводить и т.д.); 

- определение личной позиции, мнения, как проявление системности и 

упорядоченности его знаний, (соответствует характеристике знаний на уровне 

– применять, использовать, находить решение, истолковывать, подтверждать 

и т.д.);  

       Согласно (NCB UA Version 4.0) разработаны для осуществления со-

вокупной профессиональной оценки лиц и разбиты на три группы: 

1)технические компетенции; 

 2) поведенческие компетенции; 

 3) контекстуальные компетенции. 

Данный показатель определяется как отношение числа членов коман-

ды, выполняющих при оптимальном распределении функций какие-либо 

функции, к общему числу членов команды n. 

        

 

 

 

- неоднородность команды – нормированное значение суммы различий эф-

фективностей агентов: 

 

  

 

- специализация команды, характеризующая наличие в ней для каждой 

функции агентов, специализирующихся именно на реализации данной 

функции. 

Дальнейшее формирование проектной команды предлагается произво-

дить с помощью метода (теста-опросника личности) на основании анализа ха-

рактеристик личности членов команды проекта, чтобы напряженность между 

ними на координатной плоскости как по величине вертности (V), так и по ве-

личине нейротизма (N) была минимальной. Такой подход позволит макси-

мально избежать конфликтов среди состава команды в ходе реализации про-

екта. 

На практике данную цель можно реализовать следующим образом: 

- определяем суммарную вертность и нейротизм всех участников груп-

пы, кроме последнего: 
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- из состава команды, обладающего необходимыми техническими компе-

тенциями выбираем того, параметры темперамента которого наиболее близки 

оптимальным значениям. 

На основании анализа различных моделей формирования команды 

управления проектами доказана целесообразность использования модели 

имитационного моделирования при решении задач формирования неоднород-

ных команд проекта. 

 

Ивета Краукле 

Возможности интернационализации высшего образования Латвии 

В современном мире происходят стремительные изменения, которые 

влияют как на повседневную жизнь человека в профессиональной и личной 

степени, так и на государство в целом. Образование в Европе на сегодняшний 

день рассматривается наравне с разнообразием  равенства общества, экономи-

ческих и социальных прав людей,  прав человека, равенства и пола. 

Образование сегодня это не только преподавание и обучение, оно также 

включает обучение на протяжении всей жизни, мобильность, интеграцию, са-

мооценку. При создании современного демократического образовательного 

пространства в Европе, создается потребность в публичной отчетности, соци-

альной сплоченности, способности меняться и расти. В то время, когда вопрос 

развития интернационализации высшего образования играет важную роль как 

в Европе так и в масштабах мира, важно чтобы Латвия не отставала от этого 

процесса и могла быть конкурентноспособной наряду с другими странами. 

С момента вступления Латвии в Европейский союз, государству стали 

доступны средства Европейских структурных фондов - Европейского Cоци-

ального фонда и фонда Регионального развития Европы, которые предназна-

чены для экономического и социального развития.  

Деятельность Латвийских высших учебных заведений полагается на 

внешнюю финансовую поддержку различных фондов и международных про-

грамм, разрабатывая и реализуя проекты. Цель исследования заключалась в 

изучении различных фондов и программ, правил, руководящих принципов и 

других обязательных документов, а также рассмотреть программы и приори-

тетные мероприятия, которые могут быть использованы для дальнейшего раз-

вития высших учебных заведений. 

Финансы Европейского союза не связаны напрямую с реализацией учеб-

ного процесса. Чаще они используются в качестве дополнительных ресурсов 

для развития высшего образования, например для восстановления академиче-

ских и научных кадров (дополнительные стипендии для докторантов и маги-

странтов), для  обновления и модернизации инфрастуктуры высших учебных 

заведений. 

В данный момент в Латвии нет единого, на государственном уровне раз-

работанного документа планирования для повышения экспорта высшего обра-

зования и привлечения иностранных студентов.  

Тем не менее, Министерство Образования и науки создало план действий 

и необходимых реформ в области высшего образования и науки для 2010 - 

2012 годов. 
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В Латвийском законодательстве существует множество преград для 

успешного процесса интернационализации высшего образования. Частично 

решена проблема с иммиграцией, разрешением на работу и проживанием ино-

странных студентов и преподавателей. Как существенный недостаток можно 

указать недостаточное финансирование государственных ВУЗов; а также пре-

грады языковые, например преподавание отдельных курсов на иностранном 

языке, написание и защита дипломной работы происходит только на государ-

ственном языке, как и невозможность создания учебных программ на ино-

странном языке. 

При финансовой поддержке Европейского союза международным про-

граммам, высшие учебные заведения Латвии могут стремиться открыться ми-

ру с целью улучшения конкурентоспособности на международном и нацио-

нальном уровне, т.е. к интернационализации. Для этого ВУЗы Латвии активно 

используют ERASMUS программу обмена студентами и преподавателями, а 

также другие международные программы сотрудничества. 

 

А.М. Кульжанова 

Риск менеджмент в проектах электроэнергетики Казахстана 

В период жесткой конкурентной борьбы успех проекта и выгодность ин-

вестиций становятся все более критичными для стабильности бизнеса. На се-

годняшний день, многие проекты по-прежнему сопровождаются задержками в 

сроках, превышением бюджета и даже провалами. Данная статья рассматри-

вает систематический риск проектов в индустрии электроэнергетики Казах-

стана.  

Модернизация и реновация электроэнергетической индустрии сопряжена 

с большими рисками. С одной стороны, инвестиции в новые технологии и ин-

новационные проекты, как правило, грозят большими потерями, но с другой 

стороны, при успешной реализации проекта можно получить возмещение, 

уровнем выше среднего. Таким образом, управление рисками проекта приоб-

ретает центральную роль. Прежде всего, сконцентрироваться стоит на выяв-

лении рисков проекта на стадии его инициации.  

Модернизация индустрии электроэнергетики тем более актуальна, что в 

последние годы она находится под пристальным вниманием государства, а 

средства, затраченные на ее улучшение, превышают сумму в 350 миллионов 

долларов США. Также, в электроэнергетической индустрии задействованы 

более чем 142 тысячи человек. Количество задействованных трудовых ресур-

сов будет возрастать в связи с тем, что к 2020 году планируется ввести в про-

изводство три новые станции электропередач. Очевидно, что запуск таких 

проектов будет ассоциироваться с высокими рисками. Если взять в расчет 

глубоко укоренившийся подход многих менеджеров концентрироваться на 

финансовых рисках, а также прибавить к этому новизну технологий, внедряе-

мых впервые, становится ясным, что уровень рисков, связанных с этими про-

ектами огромен.  

В большинстве текущих проектов существует разделение рисков на фи-

нансовые, которые управляются руководством компании, и на риски проекта, 

которые управляются проектной командой. Такое разделение может дать свои 
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положительные результаты, потому как сотрудники финансового сектора 

компании имеют дело с финансовой частью, тогда как команда проекта зани-

мается ежедневными операциями. Но в таком случае, разделение рисков по 

принципу финансовых и всех остальных не может быть вполне эффективным, 

потому как менеджмент компании в первую очередь должен быть партнером 

проекта, который также заинтересован в успехе проекта. Следовательно, для 

менеджмента компаний электроэнергетической индустрии очень важно быть 

вовлеченными во все аспекты управления рисками, так как основное влияние 

рисков приходится на них.  

В Казахстане наблюдается недостаток профессиональной компетентно-

сти в сфере управления рисками электроэнергетических проектов. Одной из 

возможных причин такой некомпетентности может быть относительная не-

сформированность сектора. Политические трансформации в Казахстане, свя-

занные с обретением суверенитета внесли свои изменения в развитие и функ-

ционирование всей электроэнергетической отрасли. Для дальнейшего ее здо-

рового формирования несомненным условием должен стать рост профессио-

нализма среди менеджеров.  

Существует гипотеза, что чем более высок уровень управления рисками 

проекта на стадии инициации, тем более велики шансы на успешность исхода 

проекта в целом. Эта идея описывается в многочисленных работах западных 

авторов. Важным фактором, способствующим успешной реализации проекта 

является тщательный анализ рисков, ведь риски могут иметь не только нега-

тивный, но и позитивный эффект. Риски, выявленные на ранней стадии в ком-

бинации с тщательно проведенным анализом, могут быть вознаграждены 

успешной реализацией проекта, и, как следствие, финансовой прибылью в бу-

дущем. Важно найти баланс, при котором риск и вознаграждение будут урав-

новешены, т.е., брать только те риски, последствия которых были точно про-

считаны и существуют возможности их миновать.   

Не существует способа просчитать и избежать всех рисков, связанных с 

проектом, но тщательный анализ, в особенности, проведенный на стадии ини-

циации и планирования, может помочь избежать многих из них. 

Для успешной реализации проекта необходимо понимать целостность и 

взаимосвязанность жизненного цикла проекта, всех его процессов и фаз. В 

связи с тем, что в проекты электроэнергетического сектора в Казахстане во-

влечены как местные, так и международные стороны, координация рисков на 

всех его стадиях становится затруднительной. Чаще всего, менеджмент ком-

пании ответственен за анализ процесса, субподрядчики – за строительство и 

инженерные работы, а мониторинг и управление закреплены за сторонними 

организациями. Вследствие этого, разные участники проекта отвечают за от-

дельные части жизненного цикла проекта и в результате, каждый участник 

озадачен только рисками собственной части проекта, не соотнося их с риска-

ми остальных частей, равно как и проекта в целом. Также, определившись, 

что будет являться риском какого-либо события в ходе реализации проекта, а 

что будет являться риском всего проекта (комбинация всех рисков и неопре-

деленностей), можно составить план соответствующих действий по их управ-

лению. 
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Из всего вышеперечисленного становится очевидным, что выявление, 

распределение и управление рисками проекта с самого начала при активном 

содействии всех участников проекта влияет на положительный исход. Таким 

образом, реализация дорогостоящих проектов в секторе электроэнергетики 

должна предусматривать качественный анализ всех рисков на стадии инициа-

ции и планирования, тем самым увеличивая возможности для эффективного 

управления проектом. 

О.М. Курілко 

Цілеорієнтація в управлінні інформаційними взаємодіями в проекті 

в умовах глобальної фінансової кризи 

Перш за все, необхідно відмітити, що глобальна світова фінансова та 

економічна криза позначилась руйнуючими наслідками для національних 

економік, підприємств та людських ресурсів у розвинутих країнах та країнах, 

що розвиваються. Під впливом глобальної фінансової кризи, нестабільності у 

політиці і економіці значно знизились темпи зростання обсягів виробництва, 

скоротились види діяльності, сповільнились і припинилися інвестиційні про-

цеси, що поставило під сумнів можливість досягнення прибутковості багатьма 

підприємствами.  

У кризовий період основною задачею для будь-якого підприємства пос-

тає адаптація до нових, досить складних і жорстких умов господарювання. 

Збереження й успішний розвиток підприємства стає головним змістом або 

вищою метою підприємства з погляду всіх зацікавлених груп, які тим самим 

одержують шанс на реалізацію своїх індивідуальних цілей. 

Кожна організація прагне до максимізації дисконтованого доходу та мак-

симізації прибутку, і тому більша частка проектів будь-якого підприємства 

спрямована на досягнення цієї мети. Для реалізації такого завдання необхідно 

передусім проведення цілеорієнтації в управлінні інформаційними взаємодія-

ми в проекті.  

Як відомо, кожне підприємство прагне задовольнити всю сукупність ма-

теріальних, вартісних та соціальних цілей, оскільки  його розвиток та досяг-

нення власне цілей підприємства значною мірою залежить від досягнення 

працівниками своїх індивідуальних цілей. Проте в умовах глобальної кризи, 

коли підприємства стикаються з розбалансованістю, обмеженістю можливос-

тей впливу керівництва на фінансові відносини, втратою платоспроможності, 

нестійким фінансовим станом зовнішнього оточення, неспроможністю підп-

риємства до самофінансування, та зменшенням прибутку, досягнення всього 

спектру цілей компанії стає неможливим. В цьому випадку вище керівництво 

змушене здійснювати переаранжування цілей організації відповідно до стану 

підприємства та впливу зовнішнього оточення на нього. Важливе місце в 

управлінні проектами підприємства та швидкому реагуванні на зміну ситуації 

посідає цілеорієнтація.  

Вплив зовнішніх факторів кризи, як правило, має стратегічний характер. 

Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент поми-

лково або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня система раннього 

попередження та реагування, система функціонує недосконало. В період гло-

бальної фінансової кризи кожне підприємство визначає, яким цілям необхідно 
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надати пріоритет, відповідно до зовнішнього середовища, і на досягнення 

яких переорієнтувати ресурси.   

В доповіді надається аналіз процесу цілеорієнтації в управлінні інформа-

ційними взаємодіями в проекті з точки зору теорії несилової взаємодії, а саме: 

виявлення і аналіз тенденцій, які спостерігаються в зовнішньому оточенні 

проекту, переорієнтація цілей для проекту та організації в цілому, побудову 

ієрархії цілей, встановлення індивідуальних цілей та визначення можливих 

наслідків і впливів на проект.   

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 зацікавле-

них сторін. Стабільне зростання і укріплення позицій значною мірою зале-

жить від поєднання ціннісного підходу з системою накопичення знань в орга-

нізації. Знання стали основним джерелом конкурентних переваг для будь-якої 

організації. Тому процеси управління знаннями, за допомогою яких організа-

ції прагнуть працювати зі знаннями і створювати нові цінності, набувають ве-

ликого значення серед науковців.  

Управління цінністю це структурований підхід до визначення елементів 

цінності для організації проекту. Це процеси, які визначають потреби, про-

блеми і можливості, що дозволяють покращити початкові цілі, визначити під-

ходи 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 остан-

ніх років, і воно починає відігравати важливу роль як частина організаційних 

заходів, щоб створювати цінність. Як організаційне управління і ділова актив-

ність 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 розподіли-

ти знання, які були притаманні індивідам; 2) створити систему, яка б розподі-

ляла знання відповідно і продуктивно.  
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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 відбува-

ється 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 чи проектна. 

Знання і досвід – цінні джерела, оскільки вони служать у якості основи, коли 

підприємство створює продукт чи послугу, що забезпечує клієнтів новою цін-

ністю. 

Але разом з тим, щоб зробити знання цінним джерелом, необхідна схема, 

щоб вони визнавались у якості цінності і свідомо накопичувались, розподіля-

лись і ефективно використовувались багаторазово. Ось тут і виникає зв'язок з 

процесами управління знаннями. Управління знаннями буквально означає ме-

тоди, що управляють знаннями і досвідом у багаторазово використаній формі. 

Створення цінності проектом потребує, щоб був накопичений досвід і в пода-

льшому вдалося забезпечити синергію під час створення цінності програм ро-

звитку. 

Управління знаннями має відношення до діяльності з використання ін-

формації 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.  

 

Л.В. Лагутина, А.Н. Чередниченко  

Планирование качества продукта в проектах по разработке и внедрению 

нтегрированной системы риск-менеджмента в банковском секторе 

Финансовый кризис в очередной раз заставил обратить внимание на 

необходимость внедрения эффективной системы риск-менеджмента в дея-
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тельность каждой организации. Особено значимым данный вопрос стал для 

компаний финансового сектора, которые оказались наиболее уязвимыми к 

кризисным явлениям: посредническая функция в денежном обороте, а также 

отсутствие комплексного подхода к управлению рисками и единой стратегии 

в части формирования риск-аппетита, спровоцировали критическую убыточ-

ность и потерю доверия со стороны клиентов. Поскольку кризис существенно 

повлиял на предпочтения участников финансового сектора, появилась по-

требность в обновлении / формировании новых подходов к управлению рис-

ками для усовершенствования механизмов достижения стратегических целей 

организации, повышения имиджа и стоимости компании. Соответствующая 

диагностика систем риск-менеджмента украинских банков указывала на нали-

чие следующих проблем: 

 несогласованность подходов к управлению рисками и стратегии ор-

ганизации; 

 несоответствие методологии требованиям регулятора / несоблюде-

ние законодательных норм; 

 незадокументированный процесс управления рисками; 

 конфликты интересов как в методах управления рисками (инстру-

менты принятия решений, KPI и т.п.), так и в построении самой системы в 

рамках организационной структуры; 

 ограничение функционала системы управления рисками по причине 

несовершенства организационной структуры; 

 низкая технологическая оснащенность процессов управления риска-

ми, которая влияет на скорость и качество обработки данных; 

 отсутствие системы обучения и повышения квалификации; 

 низкая степень коммуникаций (цели и инструментарий управления 

рисками доводятся до персонала хаотично, вследствие чего риск-менеджмент 

воспринимается преимущественно как функционал специализированных под-

разделений без интеграции во все уровни организационной структуры) 

Опыт передовых компаний в части управления рисками показал наиболее 

эффективным интегрированный подход к организации системы риск-

менеджмента, который, в частности, пропагандируется международными 

стандартами (ISO:31000, COSO Enterprise Risk Management, FERMA и пр.), 

Базельским комитетом по банковскому надзору, а также Национальным Бан-

ком Украины. 

Поскольку основной задачей управления рисками является защита инте-

ресов собственников и клиентов одновременно с обеспечением максимальной 

экономической эффективности, модель риск-менеджмента должна не только 

учитывать лучший опыт, соответствовать требованиям регуляторов, стратегии 

организации, отраслевой специфике, но и быть частью корпоративной культу-

ры. Таким образом, качество продукта в проектах по внедрению интегриро-

ванной системы риск-менеджмента должно базироваться на взаимосвязи тре-

бований / интересов потребителей (реализация стратегии, повышение стоимо-

сти бизнеса, мотивация участников действовать в рамках установленного 

риск-аппетита и т.п) и структурных элементов продукта (модель OBS, процес-

сы, методология и пр.)  
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Успешное воплощение качественных характеристик продукта позволит 

вывести функционал риск-менеджмента за пределы  обособленного подразде-

ления банка и внедрить единый формализованный подход к управлению рис-

ками на всех уровнях организации при управлении портфелями и программа-

ми проектов в поддержку стратегического развития финансового учреждения.  

 

И.А. Лапкина, Т.В. Радионова 

Перспективы государственно-частного партнерства 

 для развития морской транспортировки грузов 

Несмотря на нестабильную текущую экономическую ситуацию в мире, 

международные торговые организации прогнозируют не менее 2%  годового 

роста объема мировой торговли, значительная часть которой обеспечивается 

морским флотом. 

Украина занимает не лидирующее, но устойчивое положение по экспор-

ту продукции металлургической, химической промышленности и агропро-

мышленного комплекса. Однако, несовершенство национальной транспорт-

ной системы, ее несоответствие международным требованиям по сохранности 

грузов, безопасности, стоимости услуг, скорости и непрерывности перевозок 

приводит к вытеснению украинских перевозчиков с международных рынков 

транспортных услуг не только транзитных грузов, но и экспортируемой про-

дукции. В любой стране наличие собственного флота означает экономию рас-

ходов на фрахт, а значит, снижение доли транспортных издержек в цене экс-

портируемой продукции. Следовательно, отечественная продукция может 

быть более привлекательной на мировом торговом рынке или позволит полу-

чить дополнительную прибыль производителю. Конкурентоспособный флот 

может обеспечить также экспорт транспортных услуг. Поэтому, поддерживая 

необходимость совершенствования всей транспортной системы, считаем, что 

к числу важнейших задач относится создание благоприятных условий для 

развития национального флота. При этом, с одной стороны, следует создать 

заинтересованность в инвестировании постройки новых судов, с другой, – 

обеспечить удовлетворение возникающего спроса путем поддержки на зако-

нодательном уровне схем финансирования постройки судов, выгодных для 

всех участников этого процесса (судовладелец, судостроительное предприя-

тие, банк, государство).  

Несмотря на высокую капиталоемкость и степень риска судоходство и 

судостроение обеспечат положительные тенденции не только в транспортной 

отрасли, но и в экономике страны в целом. С осознанием этого разрабатыва-

ются  различные нормативные акты: стратегии и программы развития. Но в 

большинстве случаев они  не реализуются и, прежде всего, из-за недостаточ-

ности государственного финансирования. 

Привлечение частного капитала обеспечивает механизм государственно-

частного партнерства (ГЧП), получивший распространение во всем мире и за-

крепленный в Украине в июле 2010 года Законом «О государственно-частном 

партнерстве» N 2404-VI. Этот закон регулирует взаимоотношения государства 

и частного предприятия при заключении договоров концессии, совместной 

деятельности, распределения продукции и др. относительно объектов госу-
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дарственной собственности. Некоторые формы ГЧП  были  ранее утверждены 

законодательно (в Законах Украины: «Об аренде государственного и комму-

нального имущества» N 2269-XII 1992 г.;  «О финансовом лизинге» N 723/97- 

ВР 1997 г.; «О концессиях» N 997-XIV 1999 г.; «Об управлении объектами 

государственной собственности» N 185-V 2006 г.) и существовали еще  до 

принятия этого закона. В таблице основные модели ГЧП, которые расположе-

ны по мере возрастания степени участия частного сектора. 
Модель Собствен-ность Инвестиции Эксплуатация и 

содержание 

Коммерчес-кий 

риск 

Срок, 

годы 

Договор оказания 

услуг 

Государственная Государствен-

ные 

Государствен-

ные/частные 

Государствен-

ный 

1-3 

Договор 

управления 

Государственная Государствен-

ные 

Частные Государствен-

ный 

2-5 

Договор аренды Государственная Государствен-

ные/частные 

Частные Государствен-

ный/частный 

10-15 

Концессия Государствен-

ная/частная 

Частные Частные Частный 25-30 

Контракт строи-

тельство/ эксплуа-

тация/ 

передача 

Государствен-

ная/частная 

Частные Частные Частный 20-30 

Кабинет министров Украины утвердил перечень инфраструктурных 

проектов в сфере транспорта и план реализации этих проектов (распоряжение 

Правительства №1329-р от 28 ноября 2011 г). Общая стоимость плана реали-

зации инфраструктурных проектов в сфере транспорта составляет 42,713 

млрд. грн. (в том числе: 5,98 млрд. – средства госбюджета, 4,129 млрд. – соб-

ственные средства предприятий, 15,969 млрд. – кредитные средства междуна-

родных финансовых организаций или средства, предоставленные под госга-

рантии, 2,402 млрд. – другие кредитные средства, 14,231 млрд.  – средства 

частных инвесторов).  

В сфере морского транспорта запланировано создание глубоководного 

порта в акватории госпредприятия Морской торговый порт «Южный»  (2012-

2015 гг.) стоимостью 2 млрд. грн. (в том числе: 501,3 млн.  – собственных 

средств предприятия, 1,502 млрд. – кредитных средств);  развитие карантин-

ного мола в Одесском морском торговом порту (2009-2012 гг.) стоимостью 

4,033 млрд. грн. (в том числе  930,1 млн. – собственных средств предприятия, 

900 млн. – кредитных средств, 2203,8 млн. - средств частных инвесторов). Ре-

ализуется целый ряд инфраструктурных проектов в сфере обслуживания гру-

зопотоков и  транспортных средств. Так, на территории Одесской области 

осуществляются проекты: «Сухой порт» ООО «Евротерминал», зерновой тер-

минал ООО «Бонтруп Терминал»,  комплекс по перевалке сухих грузов 

«Ньюэнерджи» исключительно за счет средств  английских, голландских и 

украинских инвесторов.  

Однако, помимо развития портовой, логистической  инфраструктуры и 

дорог следует предусмотреть создание конкурентоспособного флота. Реализа-

ция соответствующих программ и проектов должна осуществляться на основе 

моделей ГЧП, в которых роль государства состоит в  разработке стратегии 

развития каждой из отраслей хозяйствования и обеспечении реализации этой 

стратегии с привлечением средств частных инвесторов в интересах всего об-

щества. 
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Е.И. Левина 

Оценка возможности применения селевого метода к задачам  

распределения ресурсов при управлении портфелем образователь-

ных проектов  

Современная высшая школа Украины столкнулась с множеством про-

блем, которые во временном аспекте переплелись в единый клубок. На него 

целесообразно смотреть как на проблематику в контексте ресурсного обеспе-

чения деятельности высших учебных заведений (ВУЗ), в частности, обеспече-

ния площадями. Данный контекст попадает в поле управления проектами при 

условии, что деятельность вуза, и в первую очередь образовательная, рас-

сматривается как деятельность по управлению портфелем образовательных 

проектов. Под портфелем образовательных проектов рассматривается набор 

проектов подготовки по направлениям и специальностям, прием студентов на 

которые был осуществлен в определенный год. Тогда вуз ранга университета 

как минимум одновременно реализует 5-6 портфелей проектов. Первые 4 свя-

заны с подготовкой бакалавров, остальные 2 – с подготовкой специалистов и 

магистров по одно- или двухгодичным программам.  

Изменение демографической ситуации, последствия экономического 

кризиса, открытие новых направлений и специальностей подготовки приводит 

к тому, что эти портфели могут быть идентичными только на качественном 

уровне. А по количественным показателям они всегда разные (количество 

групп, количество студентов в группах и др.). Поэтому возникает вопрос о до-

статочности (нехватке или излишестве) аудиторного фонда. В одном случае 

возникает проблема невозможности качественно ресурсно обеспечить реали-

зацию портфеля образовательных проектов, во втором – нерационального ис-

пользования ресурсов, которые «подвязаны» к учебным площадям (отопле-

ние, освещение, уборка помещений и др.).  

В предыдущих работах был предложен метод расчета достаточности 

учебных площадей, исходя из условий выполнения санитарных норм и пра-

вил, которые изложены в ДБН В2.2-3-97. Однако метод не дает возможность 

решать задачи рационального использования аудиторного фонда с позиции 

ресурсного обеспечения реализуемых портфелей проектов и портфелей, кото-

рые планируется сформировать в определенный год набора. Следует отме-

тить, что это не задача построения расписания. Это задача распределения 

аудиторного фонда между портфелями проектов. Она находится между зада-

чей определения выполнения требований ДБН и задачей построения расписа-

ния. Для ее решений предлагается использовать теорию сетевых потоков, ко-

торая рассматривает методы вычисления детерминированных потоков в сетях. 

В качестве сетевой модели предполагается использовать модель описания 

аудиторного фонда как системы. Потоком в этой модели будут выступать 

конкретные образовательные проекты в виде последовательности реализации 

укрупненных (а не детальных, как при построении расписания) учебных пла-

нов. Отличительной особенностью решения данной задачи будет являться то, 

что первоначально сеть не будет задана, а будет строиться по мере движения 

потока от начала к концу (от начала учебного процесса к его завершению). 
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Элементы сети (дуги или узлы в зависимости от выбранного типа сети) будут 

выбираться из списка аудиторного фонда с учетом его пропускной способно-

сти, возможности трансформации и дополнительных ограничений (наличие 

лабораторного или другого специального оборудования). Предполагается, что 

в качестве одного из показателей потока будет использоваться его мощность в 

виде набора аудиторных кредитов (часов) по дисциплинам учебного плана.  

Преимуществом предложенного подхода по сравнению, например, с 

возможностью поставленной задачи как задачи о ранце, является возможность 

отслеживания и управления динамикой потока по разным путям, которые со-

стоят из разного набора аудиторий. Кроме того, предлагаемый метод позволит 

решать задачи минимизации затраты на ресурсное обеспечение конкретного 

портфеля и конкретных проектов. Это может стать основой обоснования раз-

ной стоимости обучения по разным специальностям (проектам) в разные годы 

набора.  

С.Н. Леонова 

Особенности управления программами с использованием корпора-

тивного офиса 

В современной науке управления проектами и программами достаточно 

много внимания уделено раскрытию понятия проект. Под проектом обычно 

понимается временное предприятие, направленное на получение нового (уни-

кального) продукта или услуги, выполняемое в рамках ограниченных ресур-

сов. В отличие от проекта программой называется ряд связанных друг с дру-

гом проектов, управление которыми координируется для достижения пре-

имуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по от-

дельности. Программы могут содержать элементы работ, имеющих к ним от-

ношение, но лежащих за пределами содержания отдельных проектов про-

граммы.  

Программы, реализуемые в различных областях, разными специалистами 

имеют значительные различия между собой. Поэтому для выбора того или 

иного подхода к управлению конкретной программой предварительно необ-

ходимо разобраться с особенностями именно данного типа или вида програм-

мы. Вопросы определения типов и видов программ частично раскрыты в ра-

ботах. Классификация программ может быть проведена по различным осно-

ваниям. Некоторые авторы , к примеру, классифицируют программ по следу-

ющим признакам: территориальная принадлежность, функциональная ориен-

тация, содержание решаемых проблем, масштабность программной задачи, 

отраслевая локализация, характер возникновения проблем и др. 

В таблице 1 предложен вариант классификации программ по наиболее 

значимым признакам. 

Таблица 1 Классификация программ 

Признаки классификации Виды программ 

По характеру взаимосвязей состав-

ляющих проектов и заинтересован-

ных сторон 

Программа операционного типа,  

программа создания или программа преобразования. 

По содержанию решаемых проблем 

Экономические, социальные, социально-экономические, 

научно-технические, научно-исследовательские, организа-

ционно-экономические, производственно-хозяйственные; 
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комплексные. 

Уровень разработки и применения 

Международные, государственные, региональные (мест-

ные), локальные, городские программы предприятий, 

учреждений. 

Отраслевая локализация Отраслевые, межотраслевые, комплексные. 

Срок реализации программы 
Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, текущие 

или оперативные. 

Таким образом, проведя анализ и классификацию программ, можно от-

метить, что программы отличаются от других объектов управления (портфе-

лей, проектов, мультипроектов и др.) наличием взаимосвязи и взаимозависи-

мости между составляющими ее проектами. Это значительно усложняет про-

цесс управления. В результате чего, на сегодняшний день в Украине наблюда-

ется ситуация, когда ежегодно разрабатывается десятки государственных, от-

раслевых, региональных, целевых и др. программ на различных уровнях, од-

нако их реализация затормаживается или не происходит вовсе. 

Зачастую в программу включено большое количество участников и заин-

тересованных сторон с конфликтующими целями и запросами. Для сбаланси-

рованного управления программой необходимо создание специализированной 

организации – корпоративного офиса управления программой. Введение кор-

поративных механизмов имеет целью наиболее полно учесть и согласовать 

интересы разных групп людей, тем или иным способом участвующих в про-

грамме. 

Офис управления программой (Program management office, PgMO) – это 

подразделение, осуществляющее централизацию и координацию управления 

взаимосвязей проектов в программе. Основными задачами офиса управления 

программой являются: 

- учет и уравновешивание корпоративных интересов всех участников 

программы; 

- согласование целей отдельных проектов в рамках единой миссии про-

граммы обеспечивающих синергетический эффект (суммирующий эффект 

взаимодействия проектов в программе, характеризующееся тем, что ценность 

программы существенно превосходит ценность каждого отдельного компо-

нента в виде их простой суммы); 

- уравнивание и /или устранение дисбаланса ценностей проектов для всех 

заинтересованных сторон. 

Н.С. Литвинова  

Новое качество управления и оценки эффективности государствен-

но-частного партнерства как решающий фактор преодоления  

инфраструктурной проблемы в Украине 

Из-за финансового кризиса, охватившего экономики многих стран, во 

второй половине 2008 г., сегодня бюджетная система Украины находится в 

состоянии неустойчивого равновесия и остро нуждается в оптимизации рас-

ходов. С другой стороны, накопленный за предыдущие годы огромный груз 

социально-экономических обязательств государства требует инвентаризации 

и сокращения. Потенциально возможным  решением данной проблемы могло 

бы стать создание и модернизация объектов государственной инфраструктуры 

путем привлечения инвестиций в форме государственно-частного партнер-
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ства. Несмотря на серьезные финансовые потрясения, модель ГЧП в мире 

держит свои позиции лучше других схем финансирования, потому что ее ба-

зовые принципы выгодны как государству, так и частному сектору. Во-

первых, в условиях кризиса проекты ГЧП представляют собой сравнительно 

стабильный актив, генерирующий в большинстве случаев предсказуемые де-

нежные потоки и зачастую подкрепляемый гарантиями государства. Во-

вторых, развитие инфраструктуры — основной сферы применения ГЧП — яв-

ляется признанным драйвером поддержания и стимулирования экономическо-

го роста, что делает осуществление проектов в данной области выгодным для 

государства. 

Одним из главных препятствий реализации проектов государственно-

частного партнерства в Украине является отсутствие понимания специфики 

управления и многокритериальности эффективности данной категории проек-

тов. Применяемая сегодня концепция управления и оценки партнерских про-

ектов аналогична в большей степени традиционным инвестиционным проек-

там и основана определенным образом на доминировании критериев финан-

сово-экономической эффективности. Такой подход не отражает многие прин-

ципиально важные особенности ГЧП, включая необходимость учёта сложного 

характера взаимоотношений сторон, особо крупные масштабы, большую дли-

тельность действия многих партнерских соглашений и принципиальную зна-

чимость качественных критериев интегрального социально-экономического 

характера.   

В аспекте рассматриваемых проблем, методологически важно подчерк-

нуть инициативную роль государства. Именно государственные цели и зада-

чи, проблемы и сложности, порождаемые обязательствами перед обществом и 

возрастающими потребностями населения, лежат в основе партнерских ини-

циатив государства. Сегодня необходимы принципиальные изменения харак-

тера функциональной деятельности соответствующих государственных 

структур: из области прямого участия в создании и содержании объектов ин-

фраструктуры - в область контроля качества, объемов и других, в общем-то, 

традиционных для административной деятельности нормативно контролиру-

емых организационно-финансовых показателей. Названные изменения в по-

нимании проблематики государственного управления позволят конструиро-

вать принципиально новые механизмы эффективного привлечения частного 

капитала и менеджмента с гибко меняющимися в длительных процессах вза-

имодействий формами собственности относительно создаваемых, модернизи-

руемых и используемых объектов инфраструктуры. 

В соответствии с упомянутыми особенностями партнерства в новых под-

ходах к управлению и оценке эффективности применяемое ранее понятие 

строгой оптимизации необходимо трансформировать в многовариантный 

обобщающий анализ так называемой ценности партнерства (Value for Money, 

или VfM-анализ), являющийся существенно более сложным в сравнении тра-

диционными подходами. Методология Value for Money, разработанная орга-

низациями Европейского Союза, расширяет представления о первостепенно-

сти минимизация затрат или максимизация доходных потоков при выборе ва-

риантов форм взаимодействий и параметров проекта.  
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Необходимо подчеркнуть, что при всей значимости упоминаемых каче-

ственных компонентов VfM-оценки эффективности партнерских проектов, 

поиск и анализ ее количественной меры требует применения вполне конкрет-

ного расчетного инструментария. В качестве инструментальной базы для про-

ведения количественной оценки эффективности предлагается использование 

(на методологической базе VfM-оценки) известных пакетов прикладных про-

грамм инвестиционного анализа, таких, как CAMFAR. 

Принципиальным требованием к программно-техническим средствам в 

методологии VfM-оценки является обеспечение для пользователя возможно-

стей работать в диалоговом режиме. Значимость этого требования состоит в 

том, что основным пользователем этих средств должны стать государствен-

ные структуры, которые инициируют партнерство. Они должны самостоя-

тельно, активно и регулярно, именно в режиме мониторинга работать с этими 

средствами в прямом диалоге, анализировать и прогнозировать ход проекта, 

динамику и тенденции его показателей и ожидаемых результатов, оценивать 

динамику показателей эффективности и варианты возможных решений по 

стабильному обеспечению ее желаемого уровня. 

В заключение необходимо отметить, что в связи со сложившейся инфра-

структурной проблемой, Украина в лице уполномоченных госструктур прово-

дит активную законотворческую и образовательную политику, направленную 

на реализацию проектов ГЧП. При этом государство как инициатор партнер-

ства, заинтересованное, в первую очередь, в конечном достижении социально 

значимых результатов, вынуждено сегодня изменить подходы управления и 

применять современную методологию в области рассматриваемых взаимо-

действий. 

А.А. Литвинченко 

Финансы в управлении проектами и программами 

Финансовый, а точнее экономический, кризис «открыл» тему системных 

рисков для институциональных единиц как финансового, так и нефинансового 

сектора, включая государственный сектор и домохозяйства. Под системным 

риском в финансовой практике понимается риск, связанный с неспособностью 

одного из участников выполнить свои обязательства, и как следствие, приво-

дящий к нарушению функционирования других участников. Поскольку про-

ект представляет собой сложную открытую систему, то следует признать, что 

проект является тем самым носителем системного риска. Природа этого риска 

сложнее, чем объяснение с позиции уникальности и инновационности проекта 

и тем более программы. Финансовая модель проекта в идеале должна отра-

жать процессы, анализ которых даст возможность определить результатив-

ность и эффективность управления.    

Проект, равно как и управление проектами, не является отдельным ви-

дом экономической деятельности. Поэтому финансовые процессы, сопровож-

дающие проект на протяжении его жизненного цикла, имеют особенности: 

организационные и методологические. В данном случае имеются в виду про-

ектные финансы как отношения по поводу формирования и использования 

фондов денежных средств проекта. В банковской практике используется тер-

мин «проектные финансы» (project finance), но чаще «проектное финансиро-
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вание» (project financing). Поскольку банк выступает как инвестор, то трак-

товка проектного финансирования (проектных финансов) как нересурсного 

или лимитированного финансирования. Создание для финансирования инфра-

структурного проекта специального предприятия (SPE/SPV) и выведение на 

забалансовый счет инвестиции являются способом передачи финансовых рис-

ков. Объект инвестирования при этом не является рискованным, как обычно 

понимают. Рискованным в данной операции является существование в рамках 

системы, каковой является банк (инвестор), на протяжении всего периода ин-

вестирования компонента с характеристиками, не соответствующими требо-

ванию однородности элементов совокупности (активы инвестора). Именно 

поэтому в финансовом менеджменте наряду с корпоративными и структури-

рованными финансами выделяется особый тип – проектные финансы. Это 

способ инвестора снизить системный риск, который классифицируется как 

финансовый,  является финансовым институтом, и воздействие на него будет 

оказано через финансовые потоки, генерируемые в проекте. 

С точки зрения организации система «проект» функционирует как вре-

менное предприятие и находится в сфере (секторе) продукта проекта. В ре-

зультате чего система учета (финансового учета) соответствует «базовой» 

технологии – технологии получения продукта проекта. Определение стоимо-

сти продукта проекта основано на технологическом процессе: затраты опре-

деляются через оценку потребляемых ресурсов в производственном цикле, 

поэтому система учета и планирования переменных и доли постоянных затрат 

не определяется процессами управления проектом. Структура затрат и, соот-

ветственно, пропорции между компонентами затрат отражают скорость по-

требления ресурсов в проекте и перенесения их стоимости на продукт проек-

та. Таким образом формируется стоимостная компонента цели проекта (ито-

говой ценности) и происходит процесс использования фондов денежных 

средств проекта, напрямую связанный с понятием «успешность проекта». 

Формирование и использование фондов проекта опосредуется различ-

ными  финансовыми инструментами (контрактами), составляющими совокуп-

ность требований и обязательств – своего рода финансовую среду (простран-

ство) проекта, тесным образом переплетающуюся с юридическими аспектами. 

Что отражено в NCB v3.0 в связях между контекстуальными, техническими и 

поведенческими компетентностями, взаимодействующими с элементом 4.3.10 

«Финансы». Однако в основных связях элемента «Финансы» отсутствует эле-

мент 4.3.02 «Программно-ориентированное управление». Что с точки зрения 

принципов финансирования довольно странно, т.к. принцип целевого исполь-

зования (или целевой направленности) предполагает наличие цели для фор-

мирование и использования фонда денежных средств с соответствующей си-

стемой контроля. Таким образом, программное управление должно необходи-

мо для понимания места и роли категории «финансы» в методологии управле-

ния проектами и программами. 

 

А.А. Литвинченко, Ф. Факуаде 

Проблемы управления проектами в программах сферы здравоохра-

нения Нигерии 
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Продвижение здравоохранения через программное управление проек-

тами в сфере здравоохранения Нигерии включает три принципа: предупре-

ждение плохого состояния здоровья, устранение медицинского риска и про-

движение грамотности в области здравоохранения. Чтобы достичь осуще-

ствить  эти принципы, необходимо объединить посредством программного 

управления проекты и действия государства в различных секторах: секторе 

здравоохранения и других значимых секторах в Нигерии - сельском хозяй-

стве, пищевой промышленности, промышленности, образовании, жилищном 

обеспечение и средствах связи. 

Управление проектами и программами – развивающаяся дисциплина в 

Нигерии, в том числе для сектора здравоохранения. Приведенные выше прин-

ципы развития здравоохранения могут быть реализованы посредством разви-

тия функциональной грамотности населения Нигерии, экономической эффек-

тивности деятельности организаций системы здравоохранения. Только коор-

динация одновременных усилий в рамках единой государственной программы 

борьбы с нищетой сделает жизнеспособными результаты, получаемые в рам-

ках проектов в программах развития здравоохранения Нигерии. 

Представляется возможным реализовать развитие сектора здравоохра-

нения Нигерии через аспекты программы, которые определят содержание 

входящих в нее проектов через цели, ограничения, допущения, исключения и, 

как следствие, идентифицируют основные группы рисков в управлении про-

граммами проектов в здравоохранении Нигерии. Месторасположение: во мно-

гих случаях отдаленные сельские районы испытывают существенные пробле-

мы в оказании медицинской помощи населению. Опасность для здоровья: за-

бота об обеспечении безопасности здоровья, включая высокую стоимость ме-

дицинских материалов, высокую материнскую и детскую смертность и пока-

затели заболеваемости. Грамотность: недостаток или отсутствие формального 

школьного образования. Окружающая среда: обеспечение чистой водой, кон-

троль за состоянием окружающей среды. 

Сектор здравоохранения – большая и сложная сфера, поэтому необхо-

дима помощь эксперта в области управления проектами. Для этого целесооб-

разно выполнить шаги, которые могут быть осуществлены над деформиро-

ванным сектором здравоохранения Нигерии: определение программной стра-

тегии, установление природы и масштаба межсекторного действия, которые 

принимают на себя бедные сельские общины, подготовка планов действия для 

проектного компонента, наконец, документирование и распространение ре-

зультатов программы, и формулирование новой политики здравоохранения и 

программирование сектора здравоохранения. Существует несколько задач, 

которые должно решить программное управление для сектора здравоохране-

ния: необходимо развивать инструменты и методологии для оценки ключевых 

проблем, связанных с охраной здоровья; проводить базовую оценку в уязви-

мых районах, которые являются бедными сельскими районами; поднимать 

функциональную грамотность и медицинские знания; 

интегрировать проектные виды деятельности в существующую систе-

му, работающую сейчас. 

Примером настоящих программ, действующих в Нигерии, являются 

программы продвигающие культуру здоровья среди женщин, программы 
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функциональной грамотности и межсекторные действия, которые включают 

выдачу займов уязвимым группам населения, особенно женщинам, что сдела-

ло возможным создание кооперативных фирм, которые помогли бы народно-

му хозяйству. Подобные программы проводятся в Нигерии с 1998 года. Ос-

новными проблемами, с которыми столкнулась Нигерия в реализации про-

грамм здравоохранения: недостаток управленческой экспертизы; недостаточ-

ная капитализация, которая сдерживает уровень прибыли; недостаток фондов 

и поддержки правительства. 

Вовлечение методологии управления проектами в управление системой 

здравоохранения Нигерии должно способствовать комплексному управлению 

разрозненных на сегодняшний день направлений здравоохранения, таких как, 

охват иммунизацией, безопасность питьевой воды и санитария, общее здраво-

охранение и лекарственные препараты первой необходимости. 

 

А.О. Литвинчук  

Ключові принципи управління податковими важелями задля 

забезпечення сталого розвитку України 

«Будь-яка зміна, яка нікому не приносить збитків, 

а деяким людям приносить користь (за їх  

власною оцінкою), є поліпшенням» 

Вільфредо Парето 

 

Концепція сталого розвитку (англ., sustainable development) була 

сформульована у другій половині XX сторіччя (перші засідання Римського 

клубу, конференції у Ріо-де-Жанейро та Йоханесбурзі). Основний зміст її 

полягає у формуванні таких національних та світових механізмів органічного 

функціонування економіки та суспільства, які дозволяють вирішити проблему 

зменшення тиску людини на природні ресурси та управління демографічними 

процесами в масштабах усього світу. 

Україна є державою, що має всі необхідні передумови для забезпечення 

сталого розвитку. Практика управління економікою останніх десятиліть спри-

яла збільшенню антропогенного і техногенного навантаження на природно-

ресурсний потенціал, що призвело до деградації багатьох його складових. 

 
Рис 1. Ключові принципи управління податковими важелями задля за-

безпечення сталого розвитку України 

Задля ефективного управління перебудовою податкової системи слід ви-

користовувати два критерії – це екологічний критерій та критерій часової Па-
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рето-оптимальності податкової системи. Сутність екологічного критерію поля-

гає в тому, що держава повинна формувати та перерозподіляти податковий тя-

гар таким чином, щоб екологозберігаючі технології отримували підтримку з 

боку держави. Сутність критерію Парето-оптимальності полягає в тому, що всі 

рішення про підтримку того чи іншого виду діяльності повинні прийматися з 

урахуванням майбутніх вигод та витрат. Умова часової Парето-ефективності 

означає, що дії та їх вплив на стан системи у теперішньому часі не повинні 

призводити до погіршення стану соціально-економічної системи у майбутнь-

ому. 

З огляду на необхідність дотримання податковою системою в нових 

економічних умовах вимог сталого розвитку особливу увагу треба надати пи-

танню регулятивного механізму державної підтримки, зокрема на два принци-

пово відмінних інструменти державної підтримки – субсидії та податкові піль-

ги. Економічний ефект при застосуванні субсидій у більшості випадків дося-

гається значно швидше. Проте субсидії в більшій мірі призводять до негатив-

них екстерналій, ніж податкові пільги, оскільки вони дискримінують не лише 

діяльність одних економічних агентів на користь інших, а й в динаміці більше 

спотворюють базу оподаткування. Якщо у випадку застосування податкових 

пільг умова часового Парето-оптимуму виконується, то з практикою запро-

вадження субсидій добробут одних економічних агентів безпосередньо поліп-

шується за рахунок погіршення добробуту інших (умова Парето-

оптимальності не виконується). Тому державі не залишається іншого вибору 

як використовувати систему податкових пільг для дотримання вимог сталого 

розвитку. 

В новому Податковому кодексі України (від 02.12.2010  № 2755-VI) Ро-

зділ VIII присвячений саме екологічному податку.[1, розділ 1, ст.14.1.57.] Фа-

ктично ж екологічні податки в Україні слугують переважно джерелом попов-

нення бюджету, а не інструментом створення екологічної безпеки, та джере-

лом нейтралізації забруднень, що, безумовно йде в розріз із забезпеченням 

сталого розвитку. Зацікавленість господарюючих суб’єктів у впровадженні 

маловідходних і ресурсозберігаючих технологій, у випуску екологічно чистих 

товарів та поширенні екологічного менеджменту має постійно стимулюватися 

з боку держави. Нині ж податковий механізм природокористування є таким, 

що національним підприємствам вигідніше сплачувати екологічні платежі, 

ніж витрачатися на природоохоронні заходи, що значно перевищують 

обов’язкові платежі. 

Існує об’єктивна необхідність створення системи фіскального моніто-

рингу, який має здійснюватись за трьома основними напрямами. Перший – це 

дослідження процесів розподілу податкового тягаря між споживачами та ви-

робниками в результаті введення податків. Другий напрям – оцінка ефектив-

ності використання коштів бюджету, отриманих від введення податків. І наре-

шті третій напрям – це аналіз динаміки податкових надходжень по кожному 

податку в залежності від його специфікації (механізм справляння, відшкоду-

вання, ставки податку, податкові пільги та кредити тощо). 

За рахунок ряду послідовних кроків в управлінні зміною податкової та 

бюджетної систем Україна зможе наблизитись до вимог суспільства «сталого 

розвитку», а саме: збільшити рівень заробітної плати, залучати інвестиції в 
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технологічні інновації, зменшити обсяги використання енергоносіїв та інших 

ресурсів, здійснити ефективну структурну перебудову промисловості, змен-

шити шкідливі викиди і забруднення природного довкілля. 

О.В. Лукутін 

Управління інформаційними потоками у проектах продажів 

У ринкових умовах, особливо на ринку B2B, торгівельна компанія зав-

жди взаємодіє з професійними покупцями. Тому типові методики здійснення 

продажів, які використовуються на ринках товарів широкого вжитку, не зав-

жди прийнятні. Продажі на ринку В2В завжди є складними та проектними. 

Під проектною продажею слід розуміти потенційну продаж, яка потребує 

здійснення декількох різнорідних та пов’язаних між собою послідовних дій на 

протязі певного терміну часу та закінчується бажаним результатом. Таким чи-

ном є край необхідним створити ефективну систему управління проектам 

продажу для досягнення як певного результату так й всієї стратегії продажів 

торгівельної компанії. 

Необхідність нових підходів при здійсненні діяльності торгівельної ор-

ганізації при побудові системи проектних продажів була описана у попередніх 

роботах. Була запропонована модель проектного управління діяльністю торгі-

вельною організацією, яка потребує створення системи координованого 

управління інформаційними потоками при проведенні як окремої продажі, так 

й пов’язаних між собою продажів партій товарів. Менеджер продажів відіграє, 

згідно цієї моделі, роль менеджеру проекту поставки партії товару. 

На фазі ініціалізації проекту продажу менеджер продажів на основі пот-

реб існуючих та нових клієнтів формує потенційну партію товарів, викорис-

товуючи перелік наявної продукції на складі торгівельної організації та дос-

тупних товарів на зовнішньому ринку. При цьому менеджер продажу викори-

стовує товари зі свого внутрішнього віртуального складу, який формується на 

основі заявок, які він формує як до загального складу торгівельної організації, 

так і до віртуальних складів інших менеджерів продажу. При цьому вартість 

товару на складі формується виходячи з ринкового попиту на товар та його 

наявності на складах. Менеджер з продажу має контролювати інформаційні 

потоки щодо формування складів та бази даних клієнтів. 

На фазі планування проекту продажу менеджер формує замовлення ви-

користовуючи бази даних товарів та планує термін виконання замовлення та 

постачання продукту проекту. При цьому менеджер продажу може вести декі-

лька проектів з різними замовниками, об’єднуючи ці проекти у портфель про-

ектів продажу. Це дозволяє оптимізувати наявні ресурси товару як на віртуа-

льному складі менеджеру продажів так і всього складу торгівельної організа-

ції. 

На фазі реалізації проекту менеджер продажів, отримуючи оплату або 

передплату від замовника, формує оплату за товари зовнішніх постачальників, 

а також здійснює внутрішню оплату за товари, що знаходяться на реальному 

складі організації або на віртуальних складах інших менеджерів продажів. 

Менеджер продажів відслідковує постачання сплаченого товару на склад тор-

гівельної організації та відвантаження товару замовнику. 
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Передбачено що для ведення інформації щодо клієнтів, товарів та фінан-

сів тогівельної організації може буди використана будь-яка система бухгал-

терського обліку, наприклад 1С:Підприємство. Але, звичайно, бухгалтерські 

системи не дозволяють вести торгівельну діяльність як проектну. Таким чи-

ном необхідно розробити систему підтримки прийняття рішення та монітори-

нгу як для менеджерів продажів, так й для власника торгівельної компанії, 

якому необхідно контролювати перш за все рух та наявність необхідних това-

рів на складі підприємства, а також здійснювати керівництво портфелями 

проектів менеджерів продажів. Система моніторингу повинна допомогти вла-

снику підприємства на своєму рівні управління: 

1) аналізувати показники успішності проводжуваних проектів за якістю, 

часом та фінансами шляхом корекції планів продажів; 

2) управляти залишками на фізичному складі торгівельної організації та 

віртуальних складах менеджерів продажів; 

3) формувати структуру замовлення як на зовнішньому ринку так й на 

внутрішньому ринку самої організації. 

 

Д.В. Лук’янов, К.В. Колеснікова, В.Д. Гогунський 

Метод структурного аналізу компетенцій NCB  

За стандартом NCB галузь знань управління проектами охоплює три на-

прямки компетенцій: технічні - 20 елементів, поведінкові - 15 елементів та 

контекстуальні - 11 елементів . Всі елементи вказаної множини компетенцій 

мають складні взаємозв’язки і фактично утворюють у сукупності простір 

знань проектного управління, який є предметом для підготовки менеджерів. 

Структурні відношення між елементами будь-якої множини S описують-

ся матрицею суміжності [сij]A = [i, j], рядки і стовпці якої відповідають верши-

нам орієнтованого графа, а її елементи сij=1 відображають зв'язок по дузі від 

вершини Si до вершини Sj. У разі відсутності такого зв'язку сij = 0. 

Матриця суміжності має специфічні властивості . Якщо її послідовно 

зводити до ступенів 2, 3 ..., n, то елемент сij n-го ступеня показує зв'язок між i-

ю та j-ю вершинами через n дуг. Якщо при цьому деякі діагональні елементи 

матриці стають відмінними від нуля, то це означає існування зв'язку з i-ї в i-у 

вершину графа. Такий зв'язок може бути тільки в замкнутому контурі. При 

множенні матриць застосовується звичайне правило, згідно з яким  
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де n = 1, 2 … m – 1; m  загальна кількість вершин у графі.  

Для аналізу структур має значення тільки відмінність елемента матриці 

[сij] від нуля, тому при формуванні цієї матриці застосовується булева алгебра. 

Метод структурного аналізу, що пропонується, містить такі етапи: фор-

мування матриці суміжності ijс  – обчислення ступенів матриці 
n

ijс – форму-

вання матриці досяжності для всіх ступенів n
n

ij Rс  – транспонування мат-

риці досяжності Тnn RR )(  – суперпозиція Тnnn RRW )( . Ненульові елеме-

нти отриманої матриці суперпозиції W
n
 визначають сукупності елементів, які 
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входять до замкнених контурів, що утворюють ядра знань на графі компетен-

цій. 

Запропонований метод аналізу множини компетенцій, що представлені 

пласкими графами, є основою для формування навчальної траєкторії та сис-

теми сертифікації проектних менеджерів.  

 

И.В. Лютенко, М.А. Гринченко, О.Ю. Чередниченко 

Управление развитием ресурсной базы ВУЗа 

В современном обществе система высшего образования занимает особое 

место, обеспечивая устойчивое развитие экономической, социальной, полити-

ческой, духовной, культурной сфер жизни. Являясь одной из основных дви-

жущих сил развития общества и государства, высшее образование, с другой 

стороны, зависимо от экономико-политической ситуации в стране, проецируя 

современные тенденции в жизни общества на будущие поколения. Поэтому не 

вызывает сомнений актуальность задач управления развитием ресурсного 

обеспечения в высшем учебном заведении. 

Для обеспечения учебного процесса используются различные виды ре-

сурсов (кадровое, методическое, материальное, информационное, программ-

ное обеспечение). Государство регулирует уровень обеспеченности ресурсами 

через законодательную базу (лицензирование, аккредитация). С другой сторо-

ны, сформировавшаяся конкурентная среда требует от администрации совре-

менного ВУЗа уделять внимание развитию ресурсной базы. Главным критери-

ем управления в образовательных учреждениях является качество, что обу-

славливает развитие ресурсов, обеспечивающих учебный процесс, с точки 

зрения повышения их уровня качества. Основной проблемой успешного раз-

вития ВУЗов и высшего образования в целом является ограниченность финан-

совых ресурсов. Привлечение внешних инвестиций предполагает обоснование 

объемов финансирования, ценности ожидаемых результатов и оценку эффек-

тивности. Учитывая неэкономические цели инвестирования, важной научно-

практической задачей является разработка технологии управления развитием 

ресурсной базы ВУЗа на основе модели комплексного оценивания. 

Процесс управления развитием предполагается рассматривать в несколь-

ко этапов (рис. 1). Ресурсное обеспечение учебного процесса может рассмат-

риваться как совокупность отдельных ресурсных элементов, объединенных с 

точки зрения учебных планов и программ, кафедр и факультетов, специально-

стей и квалификационных уровней подготовки. Поэтому первым этапом тех-

нологии является индивидуальное оценивание. Основная цель этого этапа – 

отбраковка отдельных элементов с точки зрения нормативно-законодательной 

базы, в том числе условий лицензирования и аккредитации. Для ресурсных 

элементов, удовлетворяющих нормативным ограничениям, производится 

оценка качества. Для этого разрабатываются типовые методики оценки каче-

ства на основе принципов теоретической квалиметрии и, используя эксперт-

ные оценки, формируются индивидуальные оценки качества ресурсных эле-

ментов в шкале отношений. 

Для принятия решений необходимо наличие не только частных оценок 

качества отдельных элементов, но и комплексных, агрегированных оценок, 
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которые позволяют судить о состоянии ресурсной базы в целом. Поэтому на 

втором этапе (рис. 1) предполагается использовать методологию сетевого 

комплексного оценивания, которая позволяет построить свертку частных оце-

нок и при этом предоставляет гибкий инструментарий для анализа различных 

направлений группировки ресурсов.  

 
Рисунок 1. Обобщенная схема управления развитием ресурсной базы 

учебного процесса 

Комплексная оценка, с одной стороны, позволяет проверить выполнение 

нормативных требований процедуры лицензирования и аккредитации, а с дру-

гой – дает возможность оценить «узкие места» в системе обеспечения учебно-

го процесса на основе анализа сети комплексного оценивания. 

На третьем этапе решается задача структурно-параметрической иденти-

фикации структуры ресурсной базы с точки зрения критерия качества. На ос-

нове решения обратной задачи комплексного оценивания формируются вари-

анты развития ресурсной базы, из которых затем выбирается наилучший с 

точки зрения качества обеспечения учебного процесса в условиях ограничен-

ных финансовых средств. 

Таким образом, предлагаемая технология управления развитием ресурс-

ной базы учебного процесса позволит обосновывать решения об инвестирова-

нии, а также предоставит механизм обеспечения качества ресурсов. 

 

В.В. Малый, А.Н. Завгородняя  

Модель оценки соответсвия проектов компании ее компетенциям 

Как свидетельствует  статистика из общего количества инновационных 

проектов, связанных с разработкой и выведением на рынок новой продукции, 

около 40% терпят крах. Компания иногда несознательно ограничивает инно-

вационные возможности, которые она рассматривает или выбирает, принимая 

слишком узкий диапазон возможностей, которые могли бы «подойти» компа-

нии, то есть, которые находятся в сфере ее компетенции. 

Предлагается следующая математическая модель оценки степени соот-

ветствия проектов компании ее компетентности. Пусть: 
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 1 2, , nX x x x  - множество проектов;  

 1 2, ,..., pY y y y  - множество характеристик продукта; 

 1 2, ,..., mZ z z z  - множество требований к продукту со стороны потребите-

лей; 

 1 2, ,..., nIN in in in - множество инноваций предприятия, которые предприя-

тие планирует внедрить; 

 1 2, ,..., nK k k k  - множество компетенций компании . 

Тогда  : 0,1R X Y    - функция принадлежности нечеткого отношения R ( 

в матричной форме - ( , )R x y ). Для всех x X  и всех y Y  функция ( , )R x y  - 

степень значимости выполнения определенной работы для реализации соответ-

ствующей характеристики продукта проекта. Пусть  : 0,1Y Z    есть функция 

принадлежности нечеткого отношения S . Для всех y Y  и всех z Z   ,s y z  -  

мера принадлежности или степень совместимости характеристик продукта с по-

требительскими требованиями к данному продукту. В матричной форме это от-

ношение -  ,S y z .  Теперь элементы отношения  : 0,1T X Z   с учетом 

введения ограничений связанных с нечеткими отношениями, определяются сле-

дующей функцией принадлежности  

      , sup , ,Ai i R s i
y Y

x z x y y z 


    для всех , ,x X y Y z Z                              (1) 

В матричной форме это отношение -  ,A x z . 

Таким образом, отношение 
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A I

x z

x z









,                                                           (2) 

определяет возможности организации реализовать ожидания потребителей по 

данному продукту, то есть, определяет качество продукта для данного потребителя. 

 ,
iA I

x z - рассчитывается по формуле  

      , sup , ,Ai i R S iI I I
y Y

x z x y y z 


    для всех , ,x X y Y z Z   ,            (3) 

где значения  ( , ) maxR x y   и  , maxs y z  . 

И   : 0,1P Z IN    есть функция нечеткого  отношения  P  (в матричной 

форме  ( , )PN z in ).  Для всех  z Z и in IN ( , )PN z in - мера принадлежности  или 

степень совместимости требований потребителей и инноваций предприятия, кото-

рые компания планирует внедрить. Пусть   : 0,1U IN K   - функция нечеткого 

отношения U  (в матричной форме ( , )U in k ). Для всех  in IN и k K  ( , )U in k  - 

степень принадлежности инноваций к компетенциям организации. Тогда элемен-

ты отношения  : 0,1D Z K   с учетом введения ограничений связанных с не-

четкими отношениями, определяются следующей функцией принадлежности  

   , sup ( , ) ( , )Bi P U
in IN

z k N z in in k


   для всех , ,in IN z Z k K                              (4) 

В матричной форме это отношение -  ,B z k . 
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Таким образом, отношение 
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,                                                           (5) 

определяет возможности организации реализовать ожидания потребителей по 

данному продукту, то есть, определяет качество продукта для данного потребителя. 

 ,
iB I

z k - рассчитывается по формуле  

   , sup ( , ) ( , )Bi P I U II
in IN

z k N z in in k


   для всех , ,in IN z Z k K              (6) 

где значения  ( , ) maxPN z in   и ( , ) maxU in k  .  

Тогда  : 0,1L X K  , как степень соответствия проектов организации и ее 

компетенций, с учетом введения ограничений связанных с нечеткими отношения-

ми, определяется следующей функцией принадлежности  

      , sup , ,Ci A B
z Z

x k x z z k  


   для всех , ,x X z Z k K                              (7) 

В матричной форме это отношение -  ,C x k . 

Таким образом, отношение 
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,                                                           (8) 

определяет возможности организации реализовать ожидания потребителей по 

данному продукту, то есть, определяет качество продукта для данного потребителя. 

 ,
iC I

x k - рассчитывается по формуле  

      , sup , ,Ci A BI I I
z Z

x k x z z k  


   для всех , ,x X z Z k K            (9) 

Разработана модель  определения степени соответствия проектов компа-

нии уровню ее компетентности (что мы можем делать лучше всего), через по-

требности рынка (какой продукт на рынке будет пользоваться максимальным 

спросом) и инновации (новые технологии, услуги, характеристики продукта), 

которые компания  планирует реализовать.   

 

А.В. Мандра 

Технологическая зрелость предприятия во взаимодействии с его инфор-

мационным ресурсом 

Введение. В большинстве случаев большинство компаний не уделяют 

особого внимания состоянию собственного информационного ресурса, поэто-

му терпят убытки и теряют важных финансовых партнеров, часто не понимая, 

где допустили ошибку. В наше время эта проблема стоит перед предприятия-

ми как никогда остро Информационный ресурс предприятия представляет со-

бой совокупность различных средств (аппаратных,  программных, техниче-

ских), процессов и механизмов, объединенных в единую информационную 

систему, а также отношения между звеньями (факторами) внутри этой ИС. 

Для эффективного функционирования ресурса, предприятию необходимо ре-

гулярно проводить оптимизацию всех протекающих бизнес-процессов.  

Известны разные модели зрелости: 
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 SW СММ (Capability Maturity Model for Software), 1993 г. (появился в 

результате взаимодействия министерства обороны США и института 

Software Engineering Institute — SEI); 

 модель ОРМЗ, 2003 г. (от сообщества PMI): определяет уровень зрело-

сти по направлению управление проектами; существуют и иные моде-

ли, оценивающие зрелость в управлении проектами; 

 частично идеи зрелости содержатся в стандарте ИСО 9000 в версии 

2000 года; 

 модель SPICE (Software Process Improvement and Capability determina-

tion); 

 стандарт ISO 15504; 

 CMMI интегрированная модель технологической зрелости; 

 модели зрелости консалтинговых фирм. 

Большинство моделей используют систему, имеющую 5 уровней града-

ций. В каждой пятиуровневой модели используется своя бизнес-

терминология. 

Цель работы. При выполнении проекта, любое конкурентоспособное 

предприятие последовательно должно проходит большинство уровней зрело-

сти. При правильном понимании причин неэффективной работы отдельных 

видов ресурсов предприятие за коротких срок способно улучшить свое эко-

номическое и технологическое состояние. Но по одним направлениям пред-

приятие может продвинуться дальше, по другим, наоборот, в лучшем случае 

останется на том же уровне или потерпит убытки. В любой компании насту-

пает момент, когда нужно синхронизировать рост и адаптировать исполнение 

всех бизнес-процессов. 

Технологическая зрелость отдельно взятой конкурентоспособной ком-

пании зависит от очень многих факторов, главными из которых являются со-

стояние мощностей предприятия, уровень развития технологий на предприя-

тии, уровень подготовки специалистов, возможность внедрения новой техно-

логии и др. Для достижения высоких показателей производства, контроля ка-

чества производимой продукции, повышения уровня конкурентоспособности 

и обеспечения постоянного контроля рисков необходимо поддерживать взаи-

модействие всех звеньев информационной системы предприятия.  

Измерение уровня технологической зрелости конкретной компа-

нии. Технологическая зрелость предприятия, как и любой другой вид зрело-

сти организации, представляет собой четко отлаженный механизм, который 

должен обеспечивать надежность функционирования и непрерывную работы 

своих звеньев в пределах информационной системы предприятия. Анализ 

уровня зрелости компании проводится на основании изучения технологиче-

ского, информационного, финансового состояния компании, необходимо так-

же провести анкетирование с кадрами. Необходимо также постепенно адапти-

ровать оценку зрелости к особенностям украинских компаний. 

Следует подобрать не меньше 10 экспертов из произвольной компании, 

предложить им дать анонимно оценку компании по пятибалльной системе. 

Найденная средняя количественная экспертная оценка позволит определить 

среднюю качественную оценку. 
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Анализ организационной и информационной зрелости. Каждая орга-

низация в своем жизненном цикле проходит определенные этапы, характери-

зующиеся различной миссией, стратегией, технологиями, организационной 

структурой, уровнем подготовки сотрудников различных звеньев и другими 

количественными и качественными показателями.  

Переход на более высокий уровень развития, делает организацию более 

конкурентоспособной, динамично реагирующей на требования рынка и опти-

мально использующей все виды своих внутренних ресурсов.  

Выводы  

1. Проанализировано состояние современных моделей технологической 

зрелости. 

2. Рассмотрены особенности функционирования информационного ресур-

са предприятия. 

3. Предложены методики и механизмы по улучшению уровня информа-

ционной зрелости предприятия. 

 

Султан Масауд 

Проектные сети лечебных проектов: правила построения и 

 представления 

На сегодня в лечебной практике методология управления проектами еще 

не нашла своего широкого применения. Требуется разработка подходов, кото-

рые учитывали бы особенности лечебной практики как проектной деятельно-

сти. В этом направлении автором статьи предложена модель жизненного цик-

ла из которой следует следует, что применение управления проектами к ле-

чебной практике: меняет подход врача к процессу организации лечения; 

предусматривает, что пациент должен принимать активное осознанное уча-

стие в выборе вариантов лечения, исходя из своего понимания ценности здо-

ровья (качества лечения) и имеющихся временных и финансовых ограниче-

ний; врач одновременно должен выполнять две функции: врача-управленца и 

врача-исполнителя спланированного им же курса лечения. Сегодня в литера-

туре отсутствует информация о наличии методов планирования лечебных 

проектов.  

На основании проведенного анализа установлено, что проектную сеть 

следует рассматривать как единственно возможный инструмент, который 

объединяет в единую команду врача и пациента в вопросах планирования ле-

чения. Для визуализации возможных путей лечения пациента на одной про-

ектной сети к основным правилам развития проектных сетей предложено до-

бавить новое правило: вариант пути следующего этапа лечебной деятельности 

должен выбираться в зависимости от результата связанными с ним закончен-

ными предыдущими этапами лечения или другими ограничениями по времени 

и/или финансовым параметрам. Для этого к стандартным блокам («работа» и 

«связь») введен новый дополнительный блок «выбор» в виде ромбического 

символа.  

Для фиксации показателей качества и согласованной между врачом и па-

циентом степенью удовлетворенности результатами лечения вводится допол-
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нительный блок «данные о качестве», который изображается в виде паралле-

лепипеда, фигуры, используемой в блок-схеме для изображения данных.  

Наличие нескольких вариантов лечения (деятельности) изображается в 

проектной сети параллельно. Но их нельзя рассматривать как параллельные 

работы в традиционном смысле этого термина. Это альтернативные пакеты 

работ, которые имеют свою внутреннюю логику взаимосвязи, определенную 

длительность их выполнения и соответствующие затраты. Для отражения в 

проектной сети этой информации предлагается использовать еще один допол-

нительный блок «данные о проекте» в виде круга. Он должен располагаться в 

конце каждого из вариантов лечения после блока «данные о качестве» после 

завершения этапа лечения. Такое расположение данных о проекте и качестве 

лечения позволяет каждый этап рассматривать как мини-проект. Поэтому 

предложенные дополнительные блоки целесообразно располагать на стрелках, 

соединяющих между собой две последовательно (или параллельно) выполня-

емые работы. 

Несмотря на наличие различных путей лечения, все они в любом случае 

должны приводить к последней деятельности лечебного проекта – работе по 

подготовке эпикриза пациента. Поэтому все возможные пути лечения должны 

сводиться к этой или последовательно предыдущим ей другим работам.  

После последней, финишной работы нужно также приводить полный пе-

речень возможных исходов по всему курсу лечения и необходимые для этого 

временные рамки и финансовые затраты. Это в терминах методологии управ-

ления проектами называется «показатели по завершению проекта». Их необ-

ходимо оценивать с позиции того, в каком состоянии пациент поступил на ле-

чение, т.е. с данными о качестве на входе лечебного проекта. А это показатели 

старта лечебного проекта. Поэтому указанные блоки необходимо должны вы-

деляться по сравнению с аналогичными блоками на промежуточных этапах 

проекта.  

На рис. 1 приведена проектная сеть гипотетического лечебного проекта, 

на которой изображены практически все основные возможные комбинации 

сочетания блоков. 

Введение новых блоков («выбор», «данные по качеству», «данные по 

проекту») в графическое изображение проектной сети, построенной по методу 

деятельности по узлам и разработанные правила их сопряжения с базовыми 

блоками «работа» и «связь» дают возможность отобразить лечебный проект, 

который обладает отличительными особенностями, связанными с наличием 

альтернативных вариантов лечения на определенных этапах проекта в виде 

проектной сети. 

 

О.М. Медведєва  

Оцінка прояву зацікавлених сторін на основі інтроформаційної моделі 

теорії несилової взаємодії  

В умовах переходу до економіки знань спостерігається суттєве підвищен-

ня «м’якості» проектів: успішність, ефективність реалізації проектів та вико-

ристання їх продуктів стало у переважній мірі залежати від різноманіття цін-

ностей та інтересів зацікавлених сторін (м’якого компоненту) протягом жит-
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тєвого циклу проекту. Формалізація та оцінка прояву зацікавлених сторін 

сьогодні є актуальною проблемою, розв’язання якої вимагає теоретико-

методологічного обґрунтування та розробки специфічного інструментарію.  

Теоретичну базу розв’язання проблеми становлять, перш за все, теорії  не-

силової взаємодії та нечітких множин. В термінах теорії несилової взаємодії 

зацікавлена сторона (ЗС) проекту розглядається як інформований елемент 

простору, який представлений особистістю і не тільки створює і сприймає, а і 

передає несилові впливи (інтроформацію). Тому вона повинна враховувати 

стан середовища, в якому відбувається ця передача, і іменуватись «інтелекту-

альним інформованим елементом середовища». Її інтроформація буде 

змінюватись не тільки від прояву інших сторін по відношенню до проекту 

(пропонуємого варіанту вирішення проблеми тощо), а і від стану середовища, 

в якому вони знаходяться. Це середовище абстрактно можна представити спе-

цифічним інтелектуальним елементом середовища - СІЕС, який виконує 

функцію підсилювача або послаблювача одночасно інтроформації усіх ЗС, які 

знаходяться в ньому. Тоді, в термінах теорії несилової взаємодії, СІЕС можна 

розглядати як істину, по відношенню до якої проявляють себе ЗС, а прояв ЗС 

в конкретній ситуації - як результат прийнятого елементарного рішення (так 

чи ні, згоден чи не згоден). Стани ЗС визначають стани середовища взаємодії 

проекту, формалізація якого передбачає визначення ставлення зацікавлених 

сторін до проекту та до ставлення інших зацікавлених сторін як окремих еле-

ментів середовища, так і середовища в цілому. 

Сьогодні більшість видів діяльності залежать від активності (прояву) ЗС, 

які приймають в них участь. Від того, наскільки їх прояв співпадає (не співпа-

дає) між собою залежить ефективність і безпечність діяльності.  

Коли два ІЕС в ситуації не взаємодіють і не впливають на стан одне одно-

го (тобто відсутня відносність), тоді незгода між елементами відносно ситуа-

ції визначається через їх прояв по відношенню до істини, яку представляє 

СІЕС. Її можна трактувати як незгоду одного елементу з проявом іншого еле-

менту до істини в ситуаціях. В реальних ситуаціях кожна з ЗС може визначити 

своє ставлення до СІЕС за допомогою багатокритеріальної шкали та функцій 

приналежності.  

Для випадку, коли між елементами ЗС1 та ЗС2 існує взаємодія, прояв ЗС1 в 

ситуації залежить не тільки від його власного відношення до СІЕС, а і від від-

ношення до прояву ЗС2 до СІЕС. Тоді опис  ситуації, яка визначається про-

явом СІЕС доповнюється характеристиками відношенням ЗС1 до прояву ЗС2, 

та відношенням ЗС2 до прояву ЗС1.  

Коли відношення ЗС1 до ЗС2 відрізняється від відношення ЗС2 до ЗС1 , та-

кий стан вважається проміжним і в процесі взаємодії повинні бути сформовані 

однакові відношення. Для задач економічної безпеки та управління середови-

щем проектів (програм) саме така проміжна ситуація представляє найбільший 

інтерес. Застосування для її опису дає можливість перейти від дуальної шкали 

оцінок відношень («так» або «ні») до шкали з п’ятьма нечіткими судженнями. 

Питання про відмінність виникають, отже, і задача їх розрахунку виникають 

при будь-якій комбінації нечітких суджень. 

Для можливості оцінки невідповідності станів ЗС в умовах статистичної 

залежності доцільно ввести коефіцієнт лояльності ставлення. Його розрахунок 
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дозволяє визначати невідповідність незгоди ЗС з проявом інших ЗС та навпа-

ки. 

Аналіз зацікавлених сторін проекту як інтелектуальних інформованих 

елементів середовища діяльності за відсутності та за наявності інформації про 

їх прояв до істини дозволяє реалізувати оцінку їх прояву на основі інтрофор-

маційної моделі теорії несилової взаємодії. Отримані результати розширюють 

область застосування теорії несилової взаємодії для випадків, коли неможливо 

мати інформацію про прояв ЗС в однакових ситуаціях.  

 

О.М. Медведєва, Ю.О. Гавришева  

Концептуальні положення проектів створення спільнот практик для ви-

конання задач громадських організацій 

Однією з основних функцій громадських організацій є контроль діяль-

ності осіб та установ - представників влади. При цьому, самі громадські ор-

ганізації на владу не претендують. В цьому світлі головна задача громадських 

організацій полягає не просто у всебічному інформуванні громадськості про 

стан речей, але організація інформаційної взаємодії всіх зацікавлених сторін 

за певними напрямами, проблемними ситуаціями тощо.  

Так, наприклад, ситуація з втіленням доступу громадськості до інфор-

мації, участі в прийнятті екологічно важливих рішень та доступу до правосуд-

дя з питань довкілля в Україні в цілому і у Луганській області зокрема, є до-

волі суперечливою. Непогане за світовими стандартами екологічне законодав-

ство фактично не застосовується для захисту прав громадян та їх об’єднань. 

Стаття 34 Конституції України дає право на отримання інформації, але на 

практиці отримати необхідну інформацію у передбачені законом терміни пе-

ресічному громадянину не під силу. Втім практика інших країн доводить, що 

доступ громадськості до окремих типів екологічної інформації сприяє покра-

щенню дотримання суб’єктами виробничої діяльності вимог екологічного за-

конодавства. Тобто, громадський контроль за дотриманням підприємствами 

екологічних стандартів або їх антропогенним впливом на довкілля, є відчут-

ною мотивацією для підприємств покращити дотримання екологічних норм, 

що сприятиме покращанню здоров’я та довголіття населення області, залу-

ченню інвестицій. 

Для вирішення цієї задачі запропоновано використати один з сучасних 

найпотужніших методів управління знаннями – спільноту практики. Спільно-

та практики – це група особистостей, які на основі спільних інтересів та 

взаємної довіри добровільно об'єднуються для вирішення проблемних ситу-

ацій за рахунок спільного конструювання знань. Аналіз особливостей 

взаємодії учасників спільноти в її інтерактивному електронному ко-

мунікаційному середовищі дозволяє стверджувати, що спільноті практики 

властиві всі ознаки проекту, а створення спільноти практики пов’язано зі 

створенням її специфічного комунікаційного середовища. При цьому, основ-

ними принципами успішного функціонування спільноти є взаєморозуміння та 

довіра, а до головних компетенцій її учасників належать креативні (конструю-

вання знань), телекомунікаційні (обмін знаннями) та емоційні (емоційна ком-

петентність). З цих позицій. 
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Головним посиланням створення даного проекту в м. Луганську стало 

інтернет-опитування громадян на тему «Чи є на Луганщині вільним доступ до 

екологічної інформації?». За його результатами, 70,1% опитаних вважають 

для себе актуальною інформацію про стан навколишнього середовища. 51,1% 

опитаних бажають отримувати щомісячний звіт про викиди підприємств 

регіону. 59,7% респондентів не мають доступу до інформації, що їх цікавить. 

Більшість людей, що взяли участь у опитуванні (47,0%) отримують інфор-

мацію даного характеру зі ЗМІ. Окрім того, у ході дослідження організацій, 

що займаються розкриттям подібних питань, зіткнулися з відсутністю інфор-

мації про такі. Навіть на офіційному сайті Луганської обласної державної 

адміністрації жодної інформації, що стосується екологічної ситуації області 

віднайдено не було. Єдине, що вдалося відшукати – «Порядок доступу до 

публічної інформації» та шаблони форм для подання запиту на отримання 

публічної інформації. Таким чином, виявлено, що у Луганській області немає 

організацій, які займаються публічним доступом до екологічної інформації, 

або їх діяльність недостатньо висвітлено. Проект створення спільноти практик 

«Еко-платформа-2012» націлено саме на об’єднання подібних організації, 

спрямування їх ді й у єдиному напрямку. Розглянемо концептуальні поло-

ження проекту з урахуванням інтересів його зацікавлених сторін. 

Оптимальною формою організації проекту є саме створення ініціатив-

ної групи, оскільки запропоновані методи реалізації проекту (випуск бюлете-

ню, проведення тренінгів, конференцій, он-лайн спілкування на сайті) ре-

алізовуватимуться шляхом безпосередньої взаємодії між учасниками проекту 

та органами влади. Члени ініціативної групи виступатимуть «зв’язуючою лан-

кою». Попит на продукт проекту (ініціативна група) мають не тільки зацікав-

лені громадські організації, а й підприємства та інвестори, які зацікавлені у 

володінні інформацією щодо інформаційної  відкритості та екологічної спри-

ятливості на інвестиційно привабливих територіях Луганщини. Враховуючи 

те, що головними ризиками проекту є недостатня кількість кваліфікованих 

тренерів та зміни у законодавстві, можна перестрахуватися шляхом навчання 

тренерів серед волонтерів (відбудеться затримка на 1 місяць з початком другої 

фази реалізації проекту) та поданням офіційних звернень до органів місцевої 

влади з пропозиціями щодо коректив законодавства на місцевих рівнях, у 

межах, встановлених законом. До цільових груп проекту належать громадські 

організації, навчальні заклади, соціально активні громадяни, потенційні інве-

стори, які зацікавлені у доступі до інформації екологічної направленості. 

Соціальні наслідки проекту є широкими та позитивними, оскільки проект 

направлено на створення та активізацію ініціативних груп серед організацій-

учасників проекту, які будуть продовжувати діяльність після завершення ос-

новної фази проекту. Налагодження доступності інформації позитивно впли-

ватиме на політичний імідж області, що зробить її більш привабливою для ін-

весторів. 

 

 

 

 

В.В.Мединцов 
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Влияние кросскультурного окружения на управление проектами 

Со времени обретения Украиной независимости основными донорами, 

прежде всего США, Канадой, Нидерландами, Великобританией, Швецией, 

Швейцарией, Японией, Европейским Союзом, ООН, выделено свыше 5 млрд. 

долларов США на реализацию проектов международной технической помощи 

(далее проекты МТП). Только в течение 2010-2011гг. Европейский Союз под-

держивал Украину, реализуя около 250 проектов. За этими цифрами стоят 

конкретные проектные команды специалистов, которые управляют проектами 

МТП. 

Зачастую в реализации проектов МТП, в том или ином качестве, участву-

ют иностранные компании. Как частный случай участия иностранных специа-

листов в реализации проектов МТП это выполнение функции Консультанта, 

на которого возлагаются определенные обязанности и ответственность по 

управлению проектом. Это приводит к необходимости организации совмест-

ной работы украинских и иностранных специалистов в рамках мультинацио-

нальных групп управления проектами. К сожалению, в большинстве случаев, 

гармоничная работа мультинациональных групп управления – скорее исклю-

чение, чем правило. 

Для менеджеров, которые ориентированы на достижение успеха в реали-

зации проектов с участием представителей чужой культуры, наличие или от-

сутствие серьезного кросскультурного менеджмента равноценно разнице 

между успехом и неудачей. 

Кросскультурный менеджмент при реализации проектов направлен на ре-

шение следующих задач: 

 помощь в управлении деловыми коммуникациями, возникающими в 

мультикультурной среде проектной команды; 

 регулирование межкультурных конфликтов в бизнес окружении про-

ектов; 

 развитие кросскультурной компетенции руководителей проектов, ко-

манды проекта. 

Национальная культура

Деловая/корпоративная культура

Профессиональная культура

Национальная культура
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К
р

о
сс

ку
л

ь
ту

р
н
ы

е
 б

а
р

ь
е

р
ы

Цели / МотивыЦели / Мотивы

 
 

Рис.1 Кросскультурное взаимодействие. 

На Рис.1 показана модель кросскультурного взаимодействия, где указаны 

поля кросскультурного взаимодействия, кросскультурные барьеры и созида-

тельные силы, направленные на преодоление кросскультурного взаимодей-

ствия (цели и мотивы). Существует несколько вариантов классификации крос-
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скультурного взаимодействия, в данной модели автор выделил следующие 

уровни: национальный, деловой/корпоративный, профессиональный. 

Особое внимание предлагается обратить на противоречия в профессио-

нальной культуре, которым, по мнению автора, незаслуженно мало уделяется 

внимания при анализе межкультурного взаимодействия, как во внутреннем, 

так и во внешнем проектном окружении. Как пример противоречий професси-

ональных культур можно привести процесс внедрения методологии проектно-

го управления в традиционной функциональной организационной структуре 

предприятия. Это происходит потому, что функциональные руководители и 

проектные менеджеры: 

 говорят «на разных языках»; 

 сопротивляются любым изменениям; 

 имеют разную систему ценностей, а значит ставят перед собой разные 

цели и по иному расставляют приоритеты; 

 поверхностно владеют методами и инструментами другой культуры, а 

значит не пользуются ими для достижения поставленных целей; 

 недостаточно мотивированы для принятия другой культуры; 

 не доверяют инструментам и методам другой культуры. 

Как правило, внедрение новой профессиональной культуры начинается с 

обучения, но, к сожалению, в большинстве случаев на этом и заканчивается. 

Внедрение новой культуры на предприятии/организации/отрасли только через 

обучение персонала на практике даёт очень скромные результаты. В данном 

случае логично выполнить следующий порядок действий: 

 анализ взаимодействующих сторон на макроуровне; 

 анализ взаимодействующих сторон на микроуровне; 

 определение кросскультурных барьеров, их количественная оценка; 

 выбор и применение метода/инструмента качественной оценки крос-

скультурного взаимодействия; 

 выбор стратегии и тактики по преодолению кросскультурных барье-

ров; 

 управление, мониторинг и обратная связь. 

Два основных вывода по организации эффективной работы кросскуль-

турных проектных команд: 

1. Культура накладывает серьезный отпечаток на стиль руковод-

ства, систему мотивации, манеру ведения переговоров, отношение к законам и 

нормативным актам, отношения с другими людьми в организации и т.п. 

2. Вопросами кросскультурных взаимодействий должны заниматься 

профессионалы. 

Ю.И. Мерзликина  

Формирование инновационного управления 

Внимание к инновационной деятельности в Украине с каждым годом повы-

шается, однако большая часть идей и технологий касается технологических инно-

ваций, в то время как сильное влияние оказывают как раз инновации в сфере 

управления.  

В зависимости от глубины вносимых изменений, кроме двух уровней: аб-

страктного (инновационные идеи, например, обучающиеся организации) и опера-
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ционного (управленческие практики, процессы управления, технологии управления 

и организационные структуры), существует и более глубокая дифференциация 

возможных инноваций осуществляется на основе опыта Pleon в проектах по внед-

рению изменений. Каждый тип подразумевает разные коммуникационные страте-

гии и стратегии управления: 

 Идейное изменение (ИИ): в организации внедряется новое видение, поли-

тика, миссия; 

 Кризисное изменение (КИ): организация находится в состоянии кризиса и 

нуждается в срочных переменах; 

 Ресурсное изменение (РИ): повышение эффективности деятельности орга-

низации за счет изменений в поведении сотрудников; 

 Процедурное изменение (ПИ): оптимизация отдельных процессов и струк-

тур; 

 Организационное изменение (ОИ): изменения спровоцированы слиянием 

или поглощением в отношении другой организации. 

Стоит отметить, что идейное и кризисное изменение на практике, в боль-

шинстве случаев, включают в себя ресурсные и процедурные изменения, а органи-

зационное изменение (в данной трактовке) может быть причиной или следствием 

идейного или кризисного изменения.  

Аналогично, в зависимости от степени новизны выделяются две противопо-

ложные точки зрения Абрахамсона (1996) и Кимберли (1981), определяющие 

инновации как «беспрецедентные в области применения» и «новые для организа-

ции». Нас интересуют изменения «новые для организации», внедрение которых 

рассматривается как отдельный проект, с соответствующими фазами: инициация, 

планирование, мониторинг и контроль, и закрытие проекта. Общая схема возник-

новения и мониторинга инноваций в сфере управления представлена на рис.1. 

Данная схема основана на концепции уникальности управленческих иннова-

ций и освещает четыре взаимосвязанных фазы процесса внедрения инновации и 

роли двух ключевых групп стейкхолдеров. Она может быть рассмотрена по гори-

зонтали и по вертикали. Представленные фазы могут быть соотнесены со стадиями 

проекта при горизонтальном рассмотрении схемы следующим образом: 

1. Мотивация (инициация проекта) связана с благоприятными и неблаго-

приятными факторами, которые вынуждают рассматривать вопрос о создании 

собственной инновационной стратегии управления; 

2. Разработка рассматривается как первоначальный акт эксперимента, в ре-

зультате которого появляется новая гипотетическая практика управления, что 

несколько отличается от стандартного проектного представления фазы планирова-

ния; 

3. Реализацией, в данном случае, является технический процесс определе-

ния ценности управленческой инновации в реальных условиях; 

4. Теоретизация и унификация – социальные процессы, посредством кото-

рых новая методика управления оценивается специалистами внутри и вне соб-

ственной организации, получая признание. Данный процесс может считаться 

завершением проекта. 

Проект, согласно PMBOK, включает мониторинг и контроль, которые в дан-

ном случае будет проводиться не только на этапах разработки и реализации, но и на 

стадии закрытия проекта, предполагающей окончательное оформление теории. 
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Схема определяет десять основных видов деятельности (двойными стрелка-

ми, сопровождаемыми текстом) и суть инноваций или их составляющих (номеро-

ванным текстом внутри ячеек). Она также отображает важную роль контекста 

(среды) в формировании управленческих инноваций, представляя его, как админи-

стративный и социальный механизм, которым могут манипулировать менеджеры 

для формирования поведения исполнителей в организации. 

В. М. Молоканова  

Управління проектами на основі еволюційної теорії цінностей  

Протягом останніх років відбувалося розширення об’єктної бази застосу-

вання  проектного підходу до сфер нематеріального виробництва і суспільної 

діяльності. Наслідком цього стало зростання складності системного описання 

зазначених категорій проектів за рахунок появи у них слабко формалізованих 

зв’язків, що викликає труднощі моделювання проекту як системи. Якщо в ре-

зультаті реалізації проекту створення, наприклад, заводу з’являється достат-

ньо легко описуваний з системних позицій матеріальний об’єкт, то результати 

реалізації великого регіонального проекту розвитку (наприклад, створення 

мережі екологічних поселень), хоча і можуть бути частково оцінені низкою 

відповідних показників, досить важко піддаються повному системному опису 

і врахуванню численних наслідків екологічного, соціального, економічного 

характеру. Найбільш значущим для проектів такого класу є певна «угода» за-

цікавлених сторін про загальний розвиток цілісної регіональної системи через 

проекти, що враховує інтереси численних стейкхолдерів і сягає рівня 

оцінювання суспільних цінностей –  а це радикально змінює уявлення про 

успіх проектів.  

Стандартні методи проектування, які мають місце у проектах з ма-

теріальними об'єктами, названі жорстким системним підходом (НSА), а 

м'яким системним підходом (SSA) названі методи, які застосовуються у 

випадках проектів соціальної спрямованості і стосуються досягнення голов-

них «місійних» цілей діяльності, загальнолюдських інтересів і цінностей. Об-

ласть найбільш ефективного застосування жорсткого системного підходу: 

вирішення завдань планування в умовах низького організаційного ризику та 

високого ступеня визначеності завдання; розробка критеріїв контролю ор-

ганізаційної діяльності при жорстко заданих обмеженнях, бажано виражених 

у чисельній формі. Область найбільш ефективного застосування м'якого си-

стемного підходу − розробка методик прийняття рішень на партисипативной 

основі, вирішення проблем організаційного дизайну та проектування змін у 

системі. 

Сучасне управління проектами має яскраво виражений інтегрований ха-

рактер, орієнтований на соціальну «зрілість» управлінців, і передбачає розви-

нуті знання і навички використання методів менеджменту на основі цінностей 

(management by value). При цьому під цінностями належить розуміти не зрос-

тання прибутків компаній та грошових компенсацій акціонерам, хоча, звичай-

но, ніхто не збирається ігнорувати економічні вигоди. Поняття управління на 

основі цінностей слід розуміти, перш за все, у контексті реалізації загальних 

людських цінностей. Система цінностей діє як невидима сила, що направляє 

наші думки, дії та емоції в будь-який момент життя. Тому сучасний менедж-
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мент більш націлений на забезпечення підтримки зв’язку проектів із досяг-

ненням результатів, які кореспондуються із загальновизнаними людськими 

цінностями. 

Модель еволюції цінностей К. Грейвза може стати дуже корисною для 

розуміння цінностей компанії. Інтегрована модель цінностей надає 

визначення еволюційних рівнів цінностей та їх вплив на стратегію розвитку 

компанії, а також стає ключовим поняттям у формуванні концепції сучасних 

проектів. Кожен рівень спіральної динаміки цінностей – це опис унікального 

світу. Очевидно, що загальний рівень цінностей компанії і визначає ступінь 

креативності, інноваційності проектів, їх спрямованість у майбутнє або 

застрягання на певному рівні застарілих догм. Від рівня розподіляємих 

цінностей залежить направленість проектів у майбутнє, пов’язане з 

підвищенням значущості нематеріальних активів та забезпеченням соціальної 

відповідальності, або спрямованість на підтримку застарілих структур 

(табл..1). Таким чином, сучасне управління проектами, спираючись на 

підвищення значущості «м’якого» фактору, дозволяє формувати систему 

нових способів мислення і генерації ідей, що створюють додаткову цінність 

проектів. 

Таблиця 1 

Зв'язок проектів із рівнем розподіляємих цінностей компанії 
Рівень цінностей Рівень проектів 

Бежевий Ремонт старої інфраструктури 

Фіолетовий Створення нових міфів, ідеологічні проекти 

Червоний Рейдерство, кризовий менеджмент 

Синій Побудова нових систем 

Помаранчевий Креативні проривні проекти 

Зелений Екологічні, соціально направлені проекти  

Жовтий Проекти у сфері інформаційних технологій 

Бірюзовий Синергетичні програми у різних сферах 

Відповідно до основних засад японського стандарту P2M узагальнене 

бачення цінностей програми окреслює її місія. Для процесу оцінювання про-

грами встановлюються індикатори досягнення цінностей, а також критерії для 

виміру прогресу програми. За допомогою процесу оцінювання визначається, 

наскільки реалізовані цінності програми на даний момент та, якщо необхідно, 

визначаються корегуючі дії, щоб спрямувати хід виконання програми в по-

трібному напрямку. Таким чином, зацікавлені сторони програми мають змогу 

оцінити очікувані результати за допомогою індикаторів і критеріїв, і, як 

наслідок, скласти повне уявлення про поточний стан програми.  

 

В.В. Морозов, С.И. Рудницкий 

Современные подходы к управлению конфигурацией в проектах 

Проведен анализ современных подходов к управлению интеграцией про-

екта на основе процесса управления конфигурацией в проектах с целью опре-

деления направлений дальнейших исследований в указанной сфере. 
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Постановка проблемы 

В ходе жизненного цикла (ЖЦ) проекта, в нем могут происходить изменения, 

которые отражают эволюцию проекта во времени. Из-за наличия связи между 

элементами проекта, изменения в одних элементах должны быть отражены в 

других элементах для поддержки интеграции проекта в течении его ЖЦ. Воз-

растающая сложность проектов затрудняет практическое осуществление про-

цесса контроля эволюции проектов. В сфере управления проектами эта задача 

решается процессом управления конфигурацией (УК) проекта [1, 3]. 

Анализ последних исследований 

Анализ современных исследований и публикаций показал, что основной ак-

цент делается на разработке подходов, моделей и инструментов для УК про-

дукта проекта и для реагирования на изменения в окружении проекта. Управ-

ление интеграцией самого проекта представлено только исследованиями про-

цесса общего управления изменениями [1]. Единого  взгляда на конфигура-

цию самого проекта связанного с конфигурациями продукта проекта и его 

окружения, а так же управление этой конфигурацией в течении ЖЦ проекта 

представлено не было. 

Формулирование цели статьи 

Целью статьи выступает обзорный анализ современных подходов к УК в про-

ектах, а так же определение направлений дальнейших исследований в сфере 

УК в проектах. 

Изложение основного материала 

В сфере управления проектами для целей процесса УК можно выделить три 

вида конфигурации: конфигурация продукта проекта, конфигурация проекта, 

конфигурация проектного окружения. При этом конфигурация проекта зави-

сит от требуемой конфигурации конечного продукта и конфигурации проект-

ного окружения. Целью процесса УК проекта является обеспечение целостно-

сти конечного продукта проекта . 

Так как в большинстве проектов их конечные продукты охватывают 

несколько различных предметных областей, часто имееющих свои 

собственные процедуры УК, то основной задачей менеджера проекта является 

планирование и реализация процесса УК проекта таким образом, чтобы 

протребности и требования процессов УК всех предметных областей 

вовлеченных в проект были гармонизированы между собой. 

В области УК можно выделить: стандарты, описывающие общий процесс УК 

и содержащие общую информацию полезную для понимания базовых кон-

цепций УК ; стандарты, описывающие принципы и процедуры процесса УК в 

конкретной предметной области ; и стандарты, описывающие процесс УК в 

проектах . И только в стандартах последней группы показана связь между 

конфигурацией проекта и продукта, что дает возможность понять влияние 

конфигурационного управления на ход выполнения и результат проекта. 

Анализ научных публикаций в сфере УК в проектах , показал, что исследуют-

ся, в основном, процессы УК продукта проекта и реагирования на изменения в 

окружении проекта. Однако, модели и методы для процесса УК самого проек-

та, рассмотрены только в одной работе и только для одного типа проектов. 
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Необходимо так же отметить несогласованное употребление некоторых тер-

минов в контексте работ по управлению конфигурацией в проектах. 

Выводы 

Проведенный анализ современных подходов к управлению конфигурацией в 

проектах показал наличие достаточно развитой концептуальной базы, моделей 

и инструментов для УК продукта проекта. Однако в области управления кон-

фигурации самого проекта проведенный анализ показал: отсутствие единой, 

развитой концептуальной базы, связывающей между собой конфигурацию 

продукта проекта, конфигурацию самого проекта и его окружения; отсутствие 

единой терминологической системы; и недостаточное для практического при-

менения развитие математических моделей. 

В.В. Морозов, Ю.В. Черненко 

Концептуальная модель системы организационного управления в реали-

зации стратегии инновационного развития проектно-ориентированных 

организаций 

Стратегия инновационного развития (рис.1) – доминирующая в деятель-

ности проектно-ориентированных организаций (ПОО), к которым, в частно-

сти, относятся компании фармацевтического сектора, наиболее отвечающая 

запросам современного рынка с его конкурентной политикой и борьбой за по-

требителя. 

Деятельность ПОО можно рассматривать в разрезе процессов, протека-

ющих по 2-м линиям: бизнес процессов основной деятельности и процессов 

по развитию (инновационных проектов и программ). 

Централизованная организационная структура, предназначенная для со-

вершенствования методов и результатов управления проектами, позволяющая 

максимально выгодно использовать ресурсы компании и накопленный опыт 

называется офисом управления проектами (ОУП). 

Задача правильной ориентации ОУП по управлению средой развития ин-

новационного мультипроекта подразумевает наличие сбалансированных об-

ратных связей между самим ОУП и стратегически важными для организации 

функциональными подразделениями. Функционально-матричные, комбини-

рованные и проектно - организационные структуры, занимающиеся управле-

нием проектами и портфелями проектов, и входящие в состав ОУП, постоян-

но взаимодействуют со стратегическими службами ПОО, что позволяет со-

здать возможность своевременной корректировки, как стратегии самой орга-

низации, так и приоритетов в проектах. 

В основу концепции замкнутой системы работы ОУП (рис.2) закладыва-

ются следующие основные принципы: 

 проекты и портфели проектов должны быть разработаны в соответ-

ствии со стратегией организации. 

 участие функциональных подразделений в разработке реализации про-

ектов должно быть скоординировано в соответствии со стратегией организа-

ции. 

 реализация проектов и портфелей проектов должна сопровождаться 

наличием постоянно действующих быстрых обратных связей через руководи-
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телей проектов и программ и, соответственно, руководителей функциональ-

ных подразделений, с управлением организации, осуществляющим контроль 

соблюдения стратегии. 

Скорость прохождения процессов по прямым и обратным связям, обо-

значенных на приведенном рисунке, по сути, задает главное конкурентное 

преимущество самой ПОО, поэтому ее повышение является приоритетной за-

дачей в разработке ОУП. 

Совет по 

управлению 

портфелями 

проектов

Совет по 

управлению 

проектами

Служба 

планирования

Финансовая 

служба

Служба 

контроля 

качества

Служба 

контроля 

стратегии

...

Офис управления проектами

Генеральный директор

Совет 

учредителей

Функциональные

службы

Информационные

потоки, 

проходящие в 

прямом и 

обратном 

направлениях

Совет по 

инновациям

Рис.2. Схема замкнутой системы работы ОУП. 

Перспективой развития данного направления исследований является оп-

тимизация прохождения информации между объектами проектно-

ориентированной организации за счет совершенствования бизнес процессов, 

разработка гибкого унифицированного ОУП, адаптированного к различным 

организационным структурам проектов, что позволит далее продвигать стра-

тегию инновационного развития на более высоком уровне. 

                                                                                                            А.С. Морозова 

Управление ресурсосберегающим проектом – пути повышения  

эффективности 

Основа развития любого государства – его энергетическая безопасность. 

Повышение эффективности, реализация мероприятий в области ресурсосбе-

режения – одна из гарантий такой безопасности и, как следствие, важнейший 

ресурс ускорения экономического роста. В Украине отсутствует четкая поли-

тика, направленная на повышение эффективности и внедрение ресурсосбере-

гающих технологий.  

В целях повышения эффективности, повышения качества ремонтного 

обслуживания оборудования, снижения издержек на ремонтное обслужива-

ние, а также создания наиболее благоприятных условий для успешного функ-

ционирования и дальнейшего развития требуется формирование конкурент-

ных действий в данной сфере деятельности. С этой целью целесообразно раз-

рабатывать и внедрять ресурсосберегающие проекты на предприятиях. 

Главная задача таких проектов – это замена старого оборудования но-

вым, производить модернизацию технологий. 
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Задачами модернизации являются:  

 поддержание оборудования в состоянии высокой эксплуатационной го-

товности; 

 сокращение длительности простоя оборудования в ремонте; 

 снижение затрат на ремонт при обеспечении высокого качества ремонт-

ных работ и повышение эксплуатационных показателей отремонтированного 

оборудования; 

 планирование сроков модернизации оборудования в ремонт и строгое 

соблюдение их;  

 обеспечение заблаговременной подготовки проведения работ по модер-

низации;  

 предупреждение преждевременного износа оборудования и полное 

устранение аварийных ремонтов. 

Под модернизацией понимается совокупность работ по поддержанию 

оборудования в состоянии эксплуатационной готовности и сохранению им 

нормального уровня производственной мощности и необходимых эксплуата-

ционных качеств. Ее сущность, заключается в сохранении и качественном 

восстановлении работоспособности путем замены или восстановления изно-

шенных механизмов и регулировки механизмов.  

Правительство Украины выделяет средства для модернизации, но этих 

средств недостаточно, Для реализации этих масштабных проектов нужны не 

просто деньги, нужны очень большие деньги – десятки, если не сотни милли-

ардов долларов. Таких денег сегодня в Украине нет, но их можно заработать 

или сэкономить. Несмотря на кажущуюся выгоду и простоту проектов ресур-

сосбережения, привести эти деньги в проект очень сложно – нужна кропотли-

вая и емкая профессиональная работа специалистов поэтому целесообразно 

разрабатывать и внедрять инновационно- инвестиционные самоокупающиеся 

ресурсосберегающие проекты.. Модернизация начинается с энергетического 

обследования, с выбора оптимальных вариантов проектов модернизации. 

Этими деньгами нужно эффективно управлять: после внедрения проекта 

процесс только начинается, проектный менеджмент, как инструмент постоян-

ной максимизации экономии финансовых и энергетических ресурсов, востре-

бован в большей мере после внедрения проекта. И этот менеджмент тоже со-

здается на этапе проведения энергетического анализа. 

И хотя сейчас довольно часто слышны жалобы на отсутствие денег для 

ресурсосбережения в Украине, на самом деле это не так. Деньги есть, их мно-

го, но нужно суметь их привлечь, получить и вернуть. 

Основополагающими задачами ресурсосбережения являются: 

- дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы; 

- внедрение перспективных ресурсосберегающих технологий; 

- внедрение нового ресурсосберегающего оборудования; 

а также другие мероприятия. 
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А.Ю. Москалюк, П.А. Тесленко 

Выбор значимых параметров в задачах инициации проектов по охране 

труда 

В основу общепринятой оценки опасности производственной среды за-

ложена традиционная модель «человек – среда», критерии частных локальных 

взаимодействий и критерии опасности состояний, на основе которых разрабо-

таны мероприятия, используемые на практике.  

Следствие неблагоприятных условий труда это: 

- состояние напряжения человеческого организма; 

- опасное неоправданное поведение человека; 

- заболеваемость (в том числе профессиональная); 

- производственный травматизм с различным исходом; 

- снижение производительности. 

При рассмотрении мероприятия по ОТ как проекта необходимо опреде-

лить что будет являться задачей проекта, его целью, ожидаемым результатом. 

Цель проекта — защита работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов и недопущению производственно–

обусловленных травм, недомоганий, заболеваний, инцидентов и тем более 

смертей. 

Предотвращенные несчастные случаи сказываются на многостороннем 

повышении прибыльности компании, которая возмещает не только расходы в 

связи с несчастными случаями (НС), т.к. НС это нарушения режима труда 

влекущее финансовые потери, но и теряет доходы от снижения производи-

тельности труда. 

Для достижения целей проекта необходимо воздействовать на множе-

ство параметров рабочего места. 

Необходимость воздействия на те или иные параметры рабочей среды 

указывает о переходе системы (производственной среды) в новое состояние, 

отличное от состояния нормального (безопасного) функционирования. 

При переходе системы из состояния нормального функционирования в 

новое необходимо принять решение о начале инициации проекта. 

Особенностями факторов процесса принятия решений о инициации 

проекта является: 

- многомерность информации; 

- неопределенность, которая связана с неполнотой знаний о предметной 

области; 

- неопределенность входной информации о новом состоянии системы; 

- неточность представления знаний экспертов из-за неоднозначности и 

неопределенности терминов; 

- неточности и противоречия, которые содержатся в нормативных до-

кументах (инструкциях, указаниях, планах и т.д.); 

- наличие большого количества количественных и качественных при-

знаков «особенного состояния системы» которые слабо подаются аналитиче-

ской обработке. 

- динамические условия осуществления деятельности службы ОТ; 

- психологическая нагрузка за принятые решения. 
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Использование руководящих документов при переходе системы в новое 

состояние не всегда возможно с должным эффектом т.к. в них необходимые 

процедуры прописаны в общем виде, без указания количественных значений. 

Поэтому предлагается использовать метод «нечеткого вывода».  

Попытка рассмотреть все возможные вопросы делает применение этого 

метода громоздким и неудобным в применении. Поэтому актуальной задачей 

является подбор наиболее значимых параметров при принятии решения об 

инициации проекта по ОТ. 

Метод «нечеткого вывода» содержит «нечеткую базу знаний» - т.е. базу 

знаний наиболее значимых параметров, влияющих на состояние системы 

наиболее сильно. 

Ниже приводится 4 наиболее значимые группы параметров которые бу-

дут характеризовать момент наступления инициации проекта на крупном 

наукоемком машиностроительном предприятии: 

- физические факторы (температура воздуха, влажность, скорость дви-

жения воздуха, запыленность, загазованность, шум, ЭМИ и т.д.) 

- психо-физиологические факторы (физическая статическая и динами-

ческая нагрузка, монотонность, эмоциональное напряжение, умственное 

напряжение и т.д.) 

- организационные факторы (организация безопасной деятельности 

персонала: обучение безопасным приемам работы, пропаганда безопасного 

типа поведения) 

- технические факторы (исправное оборудование снабженное ограничи-

телями, предохранителями и т.д.) 

Мероприятия по ОТ не только снижают уровень травматизма, но и спо-

собствуют повышению производительности предприятия, а значит и доход от 

операционной деятельности. Обоснованный выбор наиболее значимых пара-

метров в проектах ОТ позволяет: 

- определять оптимальную очередность выполнения работ при зависи-

мостях рекомендательного типа; 

- решать задачи оптимизации проекта по стоимости для инвесторов. 

О позволило построить логическую связь между мероприятиями по ОТ 

и экономическими результатами предприятия для инвесторов. 

 

С.В.Мурзабекова 

Развитие инновационных образовательных программ и проектов в  

Казахстане 

Образование и наука являются национальными приоритетами государ-

ственной политики Казахстана, что обусловлено их особым статусом – как 

инвестиций в будущее общества и государства. Это обусловлено несколькими 

причинами: во-первых, система образования - это одна из немногих отраслей 

экономики, которая затрагивает интересы всех членов общества, во-вторых, 

возрастает значение системы образования в развитии человеческого капитала 

как основного критерия уровня общественного развития страны и жизни об-

щества, в-третьих, система образования является важнейшим фактором роста 

экономического развития и национальной безопасности государства.  
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Проводится последовательная и системная работа по формированию эф-

фективной модели образования. Для реализации современной модели образо-

вания разработана Государственная программа развития образования в Рес-

публике Казахстан на 2011-2020 годы 

Проводимые преобразования данной программы позволяют сохранить 

образовательный потенциал республики и обеспечить его дальнейшее разви-

тие. Стратегическими и концептуальными ориентирами новой национальной 

конкурентоспособной модели образования являются: формирование интел-

лектуальной нации, переход на международные стандарты образования, инте-

грация в мировое образовательное пространство, повышение качества образо-

вательных услуг.  

Организационно-экономическим механизмом их реализации, на наш 

взгляд, является разработка, внедрение и распространение инновационных 

образовательных программ и проектов. Инновационное образование предпо-

лагает определенные инновации в своем содержании, новые подходы к обуче-

нию, инновационные формы и способы его организации, принципиально но-

вые технологии обеспечения всего образовательного процесса, а также инно-

вационные результаты и продукты. Одним из примеров инновационного обра-

зования является «Программа инновационных образовательных проектов 

Общественного Фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (ФОНН). 

В нее входят такие проекты, как «Международная школа Мирас-Астана», 

«Международная школа Мирас-Алматы», «Международная школа Алматы», 

«Военный специализированный лицей «Арстан». ФОНН является стейкхолде-

ром таких проектов в системе высшего образования как «Университет Меж-

дународного Бизнеса», «Международный Университет Информационных 

Технологий», «Казахстанско-Британский Университет». Включение того или 

иного проекта в Программу инновационного образования ФОНН зависит от 

цели проекта: она должна отвечать стратегическим ценностям миссии. В ста-

дии разработки находятся такие проекты, как «Детский сад Монтессори-

Алматы», «Детский сад-Атырау». 

Сущность инновационного обучения заключается в том, что оно, прежде 

всего, ориентирует человека на сознательный выбор альтернатив, на его 

быструю адаптацию к изменениям окружающего мира, на формирование ак-

тивной жизненной позиции и готовность взять на себя ответственность за все 

происходящее в его окружении, способствует развитию инновационного 

мышления через новые формы воображения.  

Инновационный процесс в образовательной сфере можно определить как  

процесс движения, концентрации, распределения и перераспределения всех 

ресурсов, их освоения и получения комплексного эффекта в связи с созданием 

социально значимых объектов, модернизацией и другими формами повыше-

ния степени удовлетворения образовательных потребностей. 

Целью инновационного процесса в образовании является решение точно 

сформулированной и конкретизированной в реальном инновационном проек-

те задачи, которое способствует дальнейшему совершенствованию и модерни-

зации системы образования в целом, а также требует  использования иннова-

ционных методов, способов и инструментов, максимально адекватных прак-

тическим условиям и заданным параметрам его протекания. Главным крите-
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рием достижения цели инновационного процесса в образовательной сфере яв-

ляется изменение степени удовлетворения потребности населения в данном 

виде услуг, которое может быть количественно измерено системой показате-

лей, соответствующих содержанию услуг, а локальным критерием - выполне-

ние требований инвесторов к результатам процесса. За более чем десятилет-

нюю историю достигнуты такие результаты, как: 

1. В «Закон об образовании» включено понятие «международная шко-

ла». 

2. Аккредитованы международные школы в городах Астана и Алматы 

Международными образовательными организациями.  

3. Авторизованы образовательные программы. 

4. Разработаны интегрированные программы, гармонизирующие Госу-

дарственные общеобязательные стандарты Казахстана и требования Между-

народного Бакалавриата. 

5. Сформирован педагог новой формации, конкурентоспособный на 

международном рынке. 

6. Сформирован профиль студента международной школы, разработа-

ны инновационные формы организации воспитательной работы с учетом 

международного студенческого коллектива. 

7. На основе использования методологии проектного управления сфор-

мированы новые модели организационного и финансово-хозяйственного 

управления, новая система мотивации персонала, разработаны политики и ре-

гуляции, новый уровень взаимоотношений с международными образователь-

ными организациями 

Таким образом, инновационные образовательные программы и проекты 

способствуют формированию новых критериев, принципов и подходов для 

модернизации всей системы образования, адаптации к конкретным условиям 

внутренней и внешней среды, соответствию международного статуса органи-

зации. 

 

В.В. Назимко, Е.В. Пономаренко, Л.Н. Захарова  

Анализ системы управления социальными проектами с использованием 

термодинамического метода  

Управление социальными проектами представляет собой сложный про-

цесс в силу большей по сравнению с другими проектами неопределенности 

внешней и внутренней среды, чувствительности к различного рода финансо-

вым кризисам, наличии большого количества групп людей, задействованных в 

разработке и осуществлении таких проектов, сложности определения эффекта 

от реализации и проч. С другой стороны, успешные социальные проекты ге-

нерируют эффекты, которые именуются сопутствующими, побочными или 

синергетическими, сверхэффектами, которые появляются вследствие косвен-

ного нелинейного взаимодействия факторов и процессов, протекающих в 

процессе их реализации. Поэтому эта сфера проектной деятельности требует 

разработки новых управленческих подходов, методов и инструментов, одним 

из которых является теория термодинамики. 
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С позиции термодинамики энтропия (S) определяет ту часть энергии си-

стемы, которая не может быть преобразована в работу. Ресурсы, используе-

мые в реализации проектами, а также продукты проектов чаще всего при про-

ведении проектного анализа рассматривают в натуральном или денежном вы-

ражении (объем инвестиций, численность персонала, количество материалов 

и т.д.). 

Существующие методы проектного анализа не позволяют отразить про-

цесс взаимодействия разных ресурсов в виде математической зависимости, в 

которой все ресурсы участвовали бы в качестве относительно равноправных 

компонентов. Кроме этого, проведение анализа социальных проектов обу-

словлена следующими особенностями: отсутствие явно выраженного эффек-

та, высокая неопределенность ожидаемого результата, трудности с проведе-

нием количественной оценки социальных последствий проекта и т.д.  

Теория термодинамики основана на хорошо известном и достаточно раз-

работанном математическом аппарате термодинамики необратимых процес-

сов. Согласно этого метода, основное термодинамическое соотношение запи-

сывается формулой : 

0  ii dcTdSPdVdU      (1) 

где U  внутренняя энергия системы (проекта); P – давление; V – объем 

среды или окружения, в которой реализуется проект; Т – температура; S – эн-

тропия; μ - термодинамический потенциал i-го ресурса проекта; с – концен-

трация i-го ресурса, участвующего в процессе; d - дифференциал соответ-

ствующего термодинамического параметра.  

Применение метода термодинамики необратимых процессов к управле-

нию проектами с учетом специфики этого вида деятельности позволяет рас-

сматривать в качестве внутренней энергии и давления их аналоги.  

В модели системы управления социальным проектом будем рассматри-

вать внутреннюю энергию некоторых элементов (например, персонал проекта, 

материалы и оборудование); в условиях кризиса (например, закрытия проекта) 

решение зависит от критической величины - энергии активации dU; объем 

среды или окружения V влияет на реализацию социального проекта (напри-

мер, инфраструктурных); аналогом переменной температуры Т (постоянных 

компонент, который незначительно влияет на выполнение самого проекта) - 

коэффициент интенсивности потоков проектных ресурсов и продуктов 

(например, инвестиционный климат - аналогично температуре в физике или 

химических реакций).  

Энтропия S является важнейшим параметром, универсальным и емким 

показателем, который характеризует информационный ресурс проекта и  от-

ражает степень упорядоченности, уровень качества управления проектом. Та-

ким образом, в качестве энтропии можно представить любой параметр проек-

та (ресурс или продукт). Параметр μ - весовой коэффициент - позволяет сопо-

ставить количественно разные i-е проектные ресурсы, параметр с - концен-

трация i-го ресурса проекта. Применение концентрации ресурса вместо его 

абсолютной величины существенно упрощает математическое моделирование 

системы управления проектом. Например, недостаток работников (числен-

ность персонала проекта) будет сказываться на задержке в осуществлении 

проекта, а в случае избытка – приведет к снижению интенсивности и произво-
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дительности, а значит эффективности деятельности. Поэтому при проведении 

балансировки проектных ресурсов необходимо уравнять количество взаимо-

действующих ресурсов с целью оптимизации их соотношения.  

Уравнение баланса проектных ресурсов и продуктов в общем виде имеет 

следующий вид: 

            

 (2) 

 

где  Res обозначает N ресурсов проекта, Out - M продуктов проекта.  

Определив все виды ресурсов проекта, получим следующее уравнение: 

 

(3) 

где Inv - инвестиции, Lab - персонал проекта, Inf – информационные ре-

сурсы проекта, Mat – материальные ресурсы, Team - ресурс управления в виде 

команды проекта, Tech – технологии, которые могут существенно усилить ре-

сурсную базу проекта; ν - весовые коэффициенты; Inc - параметры, формиру-

ющие выход проекта (продукт проекта).  

С помощью параметра ν можно сопоставить количественно разные ре-

сурсы проекта (финансовые, материальные, трудовые, информационные и 

т.п.). Для определения концентрации ресурса необходимо использовать прием 

нормирования. Важным показателем динамики использования проектных ре-

сурсов является скорость изменения их концентрации, которая определяется 

по формуле: 

 

     (4) 

где Vel – скорость процесса (например, строительства дорог, получения 

кредитов и т.п.); τ – текущее время выполнения процесса; k – коэффициент, 

характеризующий интенсивность процессов взаимодействия ресурсов проекта 

или их реакций между собою. Выбор величины весовых коэффициентов явля-

ется самостоятельной сложной проблемой, которая затрагивает, прежде всего, 

социальные, философские, и моральные устои общества , а также такие фун-

даментальные системы ценностей, как правила перераспределения богатства, 

заботу или пренебрежение судьбой будущих поколений и т.д. Изменяя вес 

(стехиометрический коэффициент) различных проектных ресурсов, можно 

увеличить/уменьшить эффективность. 

Проект может быть успешным, частично успешным или полностью про-

валиться, не достигнув цели. Метод термодинамики необратимых процессов 

дает возможность детально исследовать и степень выполнения проекта, и ход 

его реализации. Для определения эффективности проекта необходимо исполь-

зовать следующую зависимость: 

rSTS  )(  = 


iijj SS          (6) 

Первый член этой разности является суммой произведений стандартных 

энтропий продуктов реакции на соответствующие стехиометрические (весо-

вые) коэффициенты. Второй член – аналогичная сумма для исходных ресур-

сов проекта.  

Таким образом, обоснован новый метод количественной оценки эффек-

тивности проекта на основе термодинамики необратимых процессов, который 
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рассматривает процесс реализации проекта или программы через взаимодей-

ствие (реакцию) между ресурсами, в результате которого получают продукты 

проекта и достигают его конечную цель. Взаимодействие (реакция) между ре-

сурсами регулируется стехиометрическими (весовыми) коэффициентами. 

Преимуществом этого подхода является возможность сопоставить количе-

ственно все проектные ресурсы и продукты в одной математической модели, 

использовав при этом мощный хорошо разработанный аппарат термодинами-

ки необратимых процессов.  

И.И. Оберемок  

Управление проектами корпоративного развития в период кризиса 

 

 Мировой финансовый кризис оказал свое негативное влияние на укра-

инский бизнес и, в первую очередь, повлиял на процессы управления финан-

сами компаний. Проблемы компаний усугубляются тем, что данное влияние 

кризис оказал на основных клиентов компании, в связи этим, решение данных 

проблем единичными, не связанными изменениями, не приносят ожидаемого 

эффекта. Для решения данных проблем необходима перестройка структуры 

бизнеса и подходов к работе с основными клиентами компании. 

 Ссылаясь на нехватку средств многие компании, отказываются от про-

ектов развития больше придерживаясь стратегии сокращения затрат на трудо-

вые и материальные ресурсы. В краткосрочном периоде данная стратегия 

приносит временное облегчение, но в будущем это приводит к медленному 

сворачиванию любой деловой активности. Более выгодной в долгосрочной 

стратегии является стратегия корпоративного развития.  

 Особенность реализации проектов корпоративного развития в данных 

условиях состоит в том, что в начале развития продукт проекта очень сложен 

для описания. Мы можем точно ответить какие критерии оценки работы биз-

неса должны быть улучшены, но какие продукты и мероприятия помогут до-

биться качественного улучшения данных критериев довольно сложный во-

прос, на который может ответить только практика. Сложность выхода из кри-

зиса как раз и состоит в том, что классические рецепты и подходы не сраба-

тывают. Из-за отсутствия детального описания содержания проектов уровень 

уникальности, сложности и риска в данных проектах очень высок и его 

успешная реализация возможна только при условии использования методов 

управления инновационными проектами. 

 Для реализации данных проектов предлагается использовать гибкие ме-

тодики планирования и реализации, хорошо зарекомендовавшие себя при реа-

лизации проектов разработки программного обеспечения с неточным описа-

нием требований к продукту проекта. Данный подход позволит реализовать 

проекты корпоративного развития, итерационно подойдя к необходимому ре-

зультату, при этом отрабатывая на практике внедряемые изменения, коррек-

тируя их в процессе реализации. 

 Использование методик технологии гибкого управления проектами для 

управления проектами корпоративного развития требует адаптации, так как 

при своей разработке данные методы ориентировались на процесс создания 
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программных продуктов. Приведем перечень методик с описанием их воз-

можного применения: 

• Игра в планирование (planning game). Эта технология подразумевает 

группировку всех инициатив по изменению по приоритетам и пересмотр их в 

процессе реализации проекта. 

• Небольшие версии (small releases). Весь проект разбивается на этапы 

длительностью от месяца до трех и управления проводится в рамках данных 

этапов.  

• Метафора (metaphor). Все изменения разрабатываются в рамках об-

щей концепции, которая развивается в процессе реализации проекта. 

• Простой дизайн (simple design). При разработке продуктов проекта 

предпочтение отдается простым формам и решениям как наиболее эффектив-

ным. 

• Тестирование (testing). Тестирование продуктов проектов проводится 

в процессе реализации как неотъемлемая часть процессов реализации проекта. 

• Переработка (refactoring). Любые изменения проекта воспринимают-

ся не как результат возникновения рисковых событий, а как нормальный про-

цесс развития продукта проекта. 

• Программирование парами (pair programming). При разработке про-

дукта проекта любой ее элемент разрабатывается с участием как минимум 

двоих участников (зачастую ответственного сотрудника и консультанта). 

• Коллективное владение (collective ownership). Ко всем разработан-

ным продуктам проекта обеспечивается общий доступ, что позволяет разви-

вать общую корпоративную культуру компании в процессе реализации проек-

та. 

• Непрерывная интеграция (continuous integration). Любые изменения 

процессов, шаблонов и информационных систем постоянно внедряются, что 

позволяет получать своевременный отклик от их практического применения. 

• 40-часовая неделя (40-hour week). Так как данные проекты связаны с 

постоянным созданием новых идей и подходов рекомендуется работа проект-

ной группы не более 40 часов в неделю. 

• Заказчик на месте разработки (on-site customer). В процессе разработ-

ки заказчик принимает промежуточные этапы проекта постоянно (рекоменду-

ется еженедельно). 

• Стандарты кодирования (coding standards). При начале реализации 

проекта необходимо указать точные ограничения и стандарты, в рамках кото-

рых будет реализовываться проект. 

Период мирового экономического кризиса это период «испытания на гиб-

кость» бизнес структур и систем управления украинских компаний. Исполь-

зование методик гибкого управления проектами позволят эффективно реали-

зовать проекты корпоративного развития, и тем самым адаптировать украин-

ские компании, под новые экономические условия. 
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Т.М. Олех, К.В. Колесникова 

Сильная связность индикаторов 5 «Е» 2 «А» ценности проектов 

В современном проектном менеджменте широко используется понятие 

«ценность программы (проекта)». При этом «ценность» может выражаться 

различными показателями, в том числе и экономическими. С.Д. Бушуев опре-

деляет ценность как выгоду, получаемую от реализации проекта всеми заин-

тересованными сторонами. В.А. Рач в результате двух гармонизаций − страте-

гической цели организации, реализующей проект, и ценностей всех заинтере-

сованных сторон предлагает формировать «гармонизированную ценность» 

проекта или программы. P2M рассматривает управление программой как ос-

нову управления стратегией организаций с привлечением ключевых инвести-

ций, а также реализацией новых инициатив развития и увеличения добавлен-

ной ценности организации или её подразделений с целью гибкого реагирова-

ния на изменения в окружении.  

Для оценки ценности программ применяются такие индикаторы (крите-

рии и показатели): степень достижения миссии, решение задач, достижение 

целей, реализация функций продукта программы и ценности заинтересован-

ных сторон. Оценку необходимо проводить как при инициации программы, 

так и на основных вехах ее реализации, а также при завершении программы. 

Один из вариантов сбалансированной оценки представлен системой ин-

дикаторов 5 «Е» и 2 «А»: эффективность; экономичность (резуль-

тативность); освоенный объем (добавленная ценность); соблюде-

ние этичных норм; экологичность; адежность (подотчетность); 

допустимость (приемлемость). 

С учетом всех факторов влияния друг на друга индикаторов ценностей 

составим матрицу смежности (табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица смежности взаимной связи индикаторов 
        

  1 1 0 1 1 0 

 0  1 1 1 1 0 

 1 1  1 0 1 0 

 0 1 0  0 1 0 

 0 1 0 0  1 1 

 1 1 0 1 1  0 

 1 0 0 0 1 0  

Эти связи между индикаторами можно представить в виде ориентиро-

ванного графа G = (V, H), где V – конечное множество вершин графа (n=7), а 

H –множество пар вершин, т.е. подмножество множества V  V или бинарное 

отношение на V. 

Матрица сильной связности S( ) ориентированного графа G
*
— бинар-

ная матрица, содержащая информацию обо всех сильно связанных вершинах в 

ориентированном графе. Матрица сильной связности симметрична. У сильно 

связного графа такая матрица заполнена единицами. 

Построение матрицы сильной связности S( )  для графа достижимости 

G
*
 основано на использовании матрицы смежности AG графа G и булевых опе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%B2#.D0.A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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раций. S( )= – транспониро-

ванная матрица,  бинарное поэлементное умножение матриц. 

Положим , где In единичная матрица размера n n. Пусть 

,   В рассматриваемом случае получилась 

матрица AG размера 7 7 

AG = 

.

0010001

0011011

1100010

0100010

0101011

0111100

0110110





























 

Это представление позволяет легко проверять наличие ребер или связей 

между заданными парами вершин. 

Если G=(V,E) - ориентированный граф с n вершинами, а G
*
 - его граф до-

стижимости, то A_{G*} = . Таким образом, процедура построения матри-

цы смежности AG* графа достижимости для G сводится к возведению матрицы 

 в степень n-1.  

 

Это фактически и есть матрица сильной связности ориентированного 

графа S( ) — бинарная матрица, симметричная., заполненная единицами.  

Все семь индикаторов ценности объективно отображают успешность 

проекта/программы, поскольку каждый индикатор используется как основной 

для определенного типа проекта/программы. Результирующая матрица силь-

ной связности содержит все связи от вершины i к вершине j. Единичные эле-

менты матрицы иллюстрирует непосредственную связь между индикаторами.  

Это свидетельствует о том, что рассматривая любой индикатор ценности, 

а также их показатели или критерии, можно сделать вывод об успешности 

миссии проекта. 

Р.В. Олійник., А.І. Риль  

Управління екологічною безпекою транспортних потоків міста 

Темпи зростання автомобільного парку суттєво випереджають темпи ро-

звитку вулично-дорожньої мережі. Це призводить до низки проблем дорожнь-

ого руху: транспортні затори, зниження безпечності руху, забруднення навко-

лишнього середовища, соціально-економічні проблеми. В останнє десятиріччя 

в розвинених країнах стрімко впроваджуються системи дистанційного цен-

тралізованого оперативного управління дорожнім рухом, які називаються 

інтелектуальними транспортними системами (ІТС). Впровадження ІТС  доз-

волить управляти дорожнім рухом мегаполісу з врахуванням динамічного 

стану транспортного потоку, впливати на локальні нештатні ситуації, які 

спонтанно виникають на різних ділянках вулично-дорожньої мережі. Для 

створення таких систем необхідне проведення систематичних емпіричних до-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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сліджень поведінки транспортних потоків а також теоретичних досліджень в 

області моделювання, аналізу та прогнозування транспортних ситуацій, це 

значно покращить ефективність управління дорожнім рухом та  екологічний 

стан  вулично-дорожньої мережі.  

Згідно з постановою кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 «Про 

Правила дорожнього руху», регулювання дорожнього руху здійснюється за 

допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, 

світлофорів а також регулювальниками,  але сьогодні існують певні труднощі  

в забезпеченні ефективного управління рухом автотранспортних потоків ву-

лично-дорожній мережі, оскільки вони зазвичай є багатовимірними, неліній-

ними і швидкоплинними в часі. 

Динамічне оперативне управління режимами руху транспортних засобів 

на ділянках вулично-дорожньої мережі, що містить регульовані перехрестя, 

дозволить мінімізувати емісію шкідливих викидів, яку несе транспортний 

потік довкіллю.  

Створення математичних моделей, яка управляє режимом руху транс-

портного потоку. з метою підвищення його екологічної безпеки є актуальною 

задачею дорожньо-транспортної екології. 

Оскільки перехрестя міських вулиць, обладнаних світлофорною сиг-

налізацією, являється складною системою регулювання руху транспортних за-

собів і пішоходів, то для успішного застосування на практиці алгоритму ке-

рування стохастичними процесами, необхідно щоб вони були досить прости-

ми для реалізації та розуміння, крім того, алгоритми повинні мати здатність 

до навчання, володіти певною гнучкістю, стійкістю та не лінійністю. Алго-

ритми, засновані на нечіткій логіці, мають зазначені вище властивості, завдя-

ки чому вони отримали в даний час досить широке поширення . Управління 

на основі нечіткої логіки може успішно застосовуватися для широкого спек-

тру складних процесів, зокрема, що протікають на об’єктах дорожньо-

транспортного комплексу. 

Нечітко - логічний світлофор розробляється за лінгвістичним правилам, 

що тісно пов'язано з технологією заснованою на знаннях . 

Побудова систем інтелектуального управління за цією технологією пе-

редбачає виконання наступних етапів  

 1) визначення входів і виходів системи управління;  

 2) визначення для кожної з вхідних і вихідних змінних функції прина-

лежності;  

 3) розробка бази нечітких правил;  

 4) вибір і реалізація алгоритму нечіткого логічного висновку;  

 5) аналіз процесу управління створеної системи.  

 Загальний логічний вивід здійснюється за схемою: нечіткість-логічний 

висновок-композиція-приведення до чіткості. 

Оцінка моделі управляння транспортними потоками на регульованому 

перехресті  показала можливість зменшення екологічного навантаження на 

довкілля шляхом оптимізації світлофорного регулювання. 
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І. А. Осауленко 

Моделі створення і функціонування проектно-орієнтованих  

регіональних структур в системі наука – бізнес – держава 

Вирішення масштабних завдань модернізації національного господар-

ства потребує активізації зусиль на всіх рівнях державного управління та ши-

рокого залучення інших зацікавлених сторін до планування і реалізації про-

ектів розвитку. При цьому саме на регіональному рівні проявляється значна 

кількість проблем, пов’язаних з існуючими дисбалансами в економіці і 

соціальній сфері. За таких умов виникає необхідність створення регіональних 

структур, відповідальних як за розроблення стратегії розвитку, так і її втілен-

ня у конкретних проектах. 

Серед існуючих концепцій слід відзначити модель «потрійної спіралі», 

започатковану Г. Іцковіцем та Л. Лейдесдорфом, що розглядає взаємодію 

трьох компонентів (державних органів, бізнесу і науково-освітніх закладів), 

результатом якої є створення гнучких інтегрованих структур, призначених для 

реалізації інновацій. Крім того, існує методика побудови регіональної інно-

ваційної стратегії, яка розглядається у рекомендаціях Європейської Комісії і 

включає три етапи: будування консенсусу, аналіз регіону, окреслення стра-

тегії і системи моніторингу. Зокрема, перший етап передбачає проведення 

агітаційно-інформаційних заходів, адресованих усім суспільним групам 

регіону, та створення консорціуму виконавців, до складу якого входять до-

слідницька установа, промислове підприємство, регіональна адміністрація, за-

лучаються експерти, а також створюється бюро проекту. Змістом наступного 

етапу є аналіз дослідницького, виробничого та управлінського потенціалу 

регіону, виявлення сильних і слабких сторін. Останній етап присвячений 

власне формулюванню стратегії інноваційного розвитку та плануванню за-

ходів з її впровадження.   

Очевидно, розроблена стратегія має відігравати роль рамкового доку-

мента при плануванні інноваційних проектів. Разом з тим, завдання регіо-

нального розвитку не зводяться лише до втілення інновацій. Не менш важливе 

значення мають проекти, спрямовані на створення та модернізацію інфра-

структури, які також потребують координування зусиль зацікавлених сторін і 

значних ресурсів. Відповідно, утворення регіональної проектно-орієнтованої 

структури у формі консорціуму виконавців або іншого об’єднання дозволить 

значно підвищити ефективність такої діяльності. При цьому ключовим факто-

ром є вироблення механізмів досягнення згоди між учасниками консорціуму. 

Для кращого усвідомлення предмета досягнення згоди доцільно де-

талізувати стратегію регіонального розвитку, виокремивши оцінку поточного 

стану, визначення цілей розвитку та конкретні заходи з реалізації стратегії. 

Надалі кожний з потенційних учасників консорціуму має сформувати своє 

ставлення до відповідних параметрів регіонального розвитку (в термінах тео-

рії несилової взаємодії – до відповідної істини). Визначення такого ставлення 

залежить від обсягів отримуваної інформації, інтенсивності контактів учас-

ників між собою та власної стратегії кожного з них. 

Стратегія будь-якої організації може бути представлена у вигляді стра-

тегічної карти, що відображає чотири основні складові діяльності: фінансову, 
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клієнтську, внутрішніх процесів і самовдосконалення, а також їхню взаємодію 

у графічній формі. При цьому чітко відслідковуються причинно-наслідкові 

зв’язки: бажані фінансові результати забезпечуються за рахунок якнай-

повнішого задоволення потреб клієнтів, виробництво товарів і надання 

відповідних послуг здійснюється завдяки раціональній організації внутрішніх 

бізнес-процесів, що, у свою чергу, стає можливим внаслідок постійного са-

мовдосконалення і навчання персоналу. Крім того, процеси кожного з рівнів 

мають свої кількісні оцінки, що узагальнюються у вигляді збалансованої си-

стеми показників. 

Взаємодія учасників консорціуму, покликаного реалізовувати стратегію 

регіонального розвитку шляхом ініціювання та виконання різних проектів, та-

кож може бути представлена у вигляді стратегічної карти, на якій окрім ліній-

них будуть відображені складні мережні зв’язки, оскільки одні й ті самі про-

цеси для одних учасників об’єднання можуть бути внутрішніми, для інших – 

клієнтськими. Відповідно, прихильність кожного з учасників до конкретного 

проекту залежить від того, наскільки цілі й очікувані результати збігаються з 

його власною стратегією. При цьому можливе проведення оптимізації складу 

виконавців конкретного проекту в рамках консорціуму. Виконання масштаб-

них складних проектів може передбачати введення в графік після завершення 

певних етапів додаткових проміжних «робіт», пов’язаних з пошуком консен-

сусу стосовно оцінки поточного стану і подальших дій. 

Загалом модель функціонування проектно-орієнтованої регіональної 

структури у формі консорціуму виконавців чи іншого об’єднання можна 

розглядати з позицій теорії життєвого циклу організацій. На початковому ета-

пі відбувається ознайомлення потенційних учасників з колом вирішуваних 

проблем, опрацьовуються питання організації інформаційного обміну, ме-

ханізми узгодження позицій та створюються координаційні структури. Надалі 

дієздатність сформованого об’єднання перевіряється реалізацією перших 

спільних проектів. Оскільки цей етап відрізняється від попереднього необ-

хідністю переходу від декларування намірів до виконання конкретних дій і 

несення фінансових зобов’язань, він може супроводжуватись виникненням 

конфліктів. У разі успішного подолання вказаних труднощів консорціум з ча-

сом розширює сферу діяльності, відбувається тісніша інтеграція учасників, у 

структурі кожного з них  з’являються особи чи підрозділи, відповідальні за 

співпрацю, збільшується кількість ініційованих проектів. Інтенсифікація 

діяльності серед іншого може призвести до змін у складі учасників. Так, ті з 

них, що найчастіше виявлятимуть незгоду з ухваленими рішеннями, можуть 

вийти зі складу об’єднання, а на зміну їм прийдуть інші суб’єкти, що не були 

серед ініціаторів консорціуму, але переконались в його ефективності. В по-

дальшому в діяльності об’єднання все частіше використовуються стандарти-

зовані процедури і типові проектні рішення. На цьому етапі важливо не допу-

стити перетворення консорціуму в структуру, в якій процедура ухвалення 

рішень прийме формальний характер, а інтереси одного з учасників, най-

певніше, регіональної адміністрації, будуть домінувати над потребами інших 

суб’єктів (бізнесу, науково-освітніх закладів, громадськості).  

О.О. Осік  
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Застосування рейтингу людських ресурсів в проектах розвитку ви-

щих навчальних закладів 

До кінця 2012 року очікується нова хвиля економічної кризи в Україні, 

яка розпочалася ще у 2008 році та захопила увесь світ. Як результат економіч-

ної кризи – дефіцит державного бюджету, що в свою чергу відбилося на фі-

нансуванні усіх державних підприємств та установ, в т.ч. вищих навчальних 

закладів (далі ВНЗ). Крім цього, у 2011 році усі ВНЗ опинилися у стані на-

пруженої конкурентної боротьби за абітурієнтів, яка виникла через низку на-

роджуваність на початку 1990-х років.  

У зв’язку з цими обставинами ВНЗ прикладають багато зусиль не тільки 

для свого виживання, а і для розвитку. Одним зі шляхів вирішення проблеми 

фінансування ВНЗ є зменшення долі ставки або скорочення людських ресур-

сів. Причому, найбільш критичним ресурсом є професорсько-викладацький 

склад (далі ПВС). Але кого саме залишити? Це можливо з’ясувати, визначив 

рейтинг ПВС.  

Для цього треба визначити за якими показниками діяльності необхідно 

оцінювати ПВС. В ході дослідження було проведено опитування за результа-

тами якого, було з’ясовано джерела прояву компетентності ПВС та їх вагу 

(вплив) на загальний рейтинг викладача. 

Для дослідження було обрано основні 24 джерела прояву компетентності 

та доведено, що їх можна розподілити на три групи за характером збільшення 

середнього балу в групі. До першої групи належать такі джерела: захист кан-

дидатської дисертації, отримання диплома про вищу освіту, отримання вчено-

го ступеню доктора наук, отримання вченого звання професор, отримання 

вченого звання доцент. До другої групи віднесено: видання підручників та на-

вчальних посібників з грифом МОНМС та ВНЗ; участь у роботі експертних 

рад ВАК, ДАК та спеціалізованих рад; керівництво захищеною кандидатсь-

кою дисертацією та консультація докторської дисертації; публікації у фахових 

виданнях; офіційне опонування докторської та кандидатської дисертації; ви-

дання монографії; підвищення кваліфікації. До третьої групи увійшли усього 

три джерела: участь у конференції, отримання патентів, участь у роботі сим-

позіумів. 

Також з’ясовано, що джерела першої групи є домінуючими в питаннях 

прояву компетентності. Тому вони можуть розглядатися як «базові джерела». 

Їх середній бал у середньому між собою змінюється на 0,57 бала. Такий хара-

ктер зміни слід враховувати при визначенні «вагомості» джерела при визна-

ченні інтегральної компетентності людського ресурсу. 

Середній бал між сусідніми джерелами прояву компетентності другої 

групи, складає усього 0,24 бали. Більш повільна зміна середнього балу дає пі-

дставу визначити цю групу як «корегуючі джерела». Це означає, що їх вплив 

не повинен бути визначальним при визначенні інтегральної компетентності 

ресурсу. Але активність за цими джерелами може стати вирішальною у визна-

ченні поточної компетентності викладача. 

Найбільший перепад середнього балу маємо у третій групі (1,06 балів). З 

урахуванням того, що їх рейтинги найнижчі, а сама група найменша, то її мо-

жна визначити як «підтримуючу». 
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Також було виведено рівняння, які дають змогу відповісти на запитання 

«Яким є рівень компетентності викладача за певним джерелом через певний 

період часу з моменту її 100%-го рівня?». Залишається обчислити загальний 

рівень компетентності викладача за всіма джерелами прояву компетентності 

та побудувати рейтинг. Це дасть змогу визначити «слабкі місця» в проектах 

розвитку ВНЗ та залишити високо компетентних працівників. Що дуже важ-

ливо в умовах кризи. 

М.В. Пальчинская  

К вопросу определения особенностей социальных проектов 

Под социальным проектом понимается некоммерческий проект, направлен-

ный на реализацию социально значимой идеи. Обычно эти проекты не преду-

сматривают получения прибыли, хотя их экономическая составляющая может 

выражаться в определенных трансформациях, как в отдельной отрасли, так и в 

социальной структуре в целом.  

Исходя из определения социального проекта, выделяется его концептуаль-

ное содержание и роль субъекта проектной деятельности. В этом ракурсе со-

циальный проект может быть определен как социальное нововведение: 

— целью которого является создание, модернизация или поддержание в 

трансформирующемся обществе определенной системы ценностей; 

— которое имеет пространственно-временные и ресурсные ограничения; 

— влияние которого на отдельный элемент социальной структуры или со-

циум в целом признается положительным по своему социальному значению. 

В настоящее время субъекты предпринимательства на фоне своей основной 

деятельности принимают участие в социально ориентированных проектах, 

например, помощи детским домам, инвалидам, выступают спонсорами эколо-

гических и культурных мероприятий. Результатами участия в подобных про-

ектах становится привлечение к себе дополнительного внимания потребите-

лей продуктов или услуг, улучшение имиджа, льготное налогообложение и 

т.д. Эта тенденция может быть охарактеризована как «социально ориентиро-

ванный маркетинг». 

Социальным изменениям, полученным в результате соответствующих про-

ектов, могут быть подвержены: 

— отрасли производства; 

— организации; 

— социальные услуги; 

— социальные ценности и т.д. 

Классификация социальных проектов может быть представлена следую-

щим образом: 

— по характеру проектированных изменений: инновационные и поддержи-

вающие; 

— по направлению деятельности: научно-технические, культурные, обра-

зовательные, политические и др.; 

— в соответствии с особенностями финансирования: спонсорские, кредит-

ные, бюджетные, благотворительные.  

К социальным проектам лишь частично могут быть применены известные 

показатели оценки эффективности коммерческих проектов. Обычно социаль-
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ные проекты не предусматривают получения прибыли, хотя их экономическая 

составляющая может выражаться в тех изменениях, которые происходят, как 

в отдельной отрасли, так и в социальной структуре в целом, (например, при 

сокращении количества заключенных уменьшаются расходы на их содержа-

ние в пенитенциарных учреждениях, а также уменьшаются государственные 

средства, направленные на борьбу с преступностью). 

В некоммерческой сфере вопросам менеджмента на протяжении довольно 

длительного периода не уделялось должного внимания. Только с переходом 

на рыночные отношения в большинстве некоммерческих организаций ме-

неджмент стал ключевым фактором эффективной работы. Сокращение бюд-

жетного финансирования, растущая конкуренция и другие факторы заставили 

некоммерческие организации модернизировать стратегию своей деятельности. 

Некоммерческие организации обратились к изучению потребностей целевой 

аудитории, методов работы с различными группами потребителей, диверси-

фикации деятельности. В этих условиях актуализируется вопрос о продвиже-

нии некоммерческих услуг и привлечении дополнительных источников фи-

нансирования. 

Измерение экономического эффекта от реализации социальных проектов в 

большинстве случаев является крайне сложной задачей. Одним из показате-

лей, позволяющих оценить экономическую составляющую социального про-

екта, является коэффициент социальной рентабельности (SR), который рас-

считывается по аналогии с показателем экономической рентабельности как 

отношение денежной оценки социального эффекта к затратам на получение 

данного социального эффекта:  

. 

Однако, в отличие от показателя экономической рентабельности, коэффи-

циент социальной рентабельности не всегда поддается исчислению, поэтому 

измерение затрат, связанных с реализацией социального проекта, и соответ-

ствующего экономического эффекта требует разработки новых или адаптации 

известных неформализованных или слабоформализованих методов, использу-

емых в проектном менеджменте. 

Коэффициент рентабельности является достаточно наглядным показате-

лем, удобным для анализа проектов некоммерческих организаций, однако он 

не учитывает временной аспект стоимости денежных средств. Эффективность 

социальных проектов с использованием теории дисконтирования денежных 

средств может быть рассчитана при помощи показателя чистой современной 

социальной стоимости (NPSV):  

. 

Отличие этого показателя от известного показателя NPV заключается в 

том, что в структуре NPSV используются достигнутые суммарные значения 

составляющих социальной ценности (SVt
i
) проекта (программы) за каждый год 

t, выраженные в денежной оценке. 

К.Н. Петров, С.М. Сукач 

Особенности управления государственной целевой программой подго-

товки к ЕВРО-2012 
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Доклад посвящен обобщению опыта внедрения системного подхода к 

управлению строительными проектами при реализации Государственной це-

левой программы подготовки и проведению финальной части чемпионата Ев-

ропы по футболу 2012 года. 

Докладчики: Директор и заместитель директора департамента развития 

инфраструктурных проектов Национального Агентства по подготовке и про-

ведению финальной части Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012. 

В сферу управления Национального Агентства входят строительство и 

реконструкция объектов инфраструктуры: Стадионы:  НСК «Олимпийский» и 

«Арена Львов»;  Аэропорты:  Киев (терминал D), Донецк, Львов, Харьков, ре-

конструкция дорог междугороднего сообщения (3,5 тыс. км), объекты энерге-

тической инфраструктуры, тренировочные базы, ремонт общежитий, памят-

ников культуры и архитектуры, а также обеспечение организационных меро-

приятий по подготовке к ЕВРО-2012.  

Достигнутый результат: объекты готовы, завершается процесс передачи 

их в эксплуатацию.  

Анализ реализации Государственной программы показал возможность 

успешного практического применения основных принципов и концепций 

управления проектами изложенных в PM BOOK . Однако, следует отметить  

особенности применения классических подходов к реализации бюджетных 

программ такого масштаба в Украине. 

1 особенность:  Вследствие очень сжатых сроков выполнения проектов 

большую сложность представляет одновременное выполнение трех процес-

сов:  

      - подготовка строительного проекта (проектирование «П» - экспер-

тиза проекта – проектирование «Р» - корректировка проекта (с разбивкой на 

очереди)– экспертиза проекта «РД» )  

-  бюджетный процесс : Заявка титула – согласование по министерствам 

– утверждение Кабинетом министров Украины – открытие и осуществление 

бюджетного финансирования.  

- строительство объектов. 

 В обычной практике эти три процесса последовательны и требуют до 

1,5 лет подготовительных работ, прежде начинать строительство.  

В рассматриваемом случае параллельно осуществлялись три взаимосвя-

занных процесса: проектирование - финансирование из государственного 

бюджета – строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры. 

2 особенность.  Управление проектами различного функционального 

назначения, сроков реализации, масштабности  привлекаемых ресурсов. 

Например: строительство стадиона, аэропорта, дорог, поставки оборудования 

и обучение стюартов должно быть формально описано в виде графиков, бюд-

жетов, отчетов и управляться одной и той же командой. 

В этом случае применялся классический поэтапный процесс развития 

технологической зрелости предприятия: сначала все процессы формализова-

ны, персонал начинает говорить на «одном языке», параллельно создана еди-

ная база данных по проектам с общим доступом, затем структура управления 

подстраивается под формализованные и запущенные процессы, проходит 

цикл оптимизации и корректировки системы управления, особое внимание 
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уделено персональной ответственности при выполнении программ, протоко-

лов, решений и пр., затем накопленный опыт переносится на другие проекты.  

 3 особенность. Необходимость внедрения системного подхода к управ-

лению проектами на территориальном уровне.  

Для реализации проектов подготовки к ЕВРО-2012 были созданы ло-

кальные Государственные предприятия в гг. Киев,  Львов и Донецк с подчи-

нением Национальному Агентству. Общая численность структуры управления 

в 2011 г. была более 550 человек. В сжатые сроки необходимо было перено-

сить основные принципы проектного управления на местный уровень. Задача 

усложнялась тем, что Генеральные подрядчики и местные органы власти ра-

ботали в своих системах управления и взаимодействия.  

Данная задача решалась на уровне принятия и неукоснительного вы-

полнения нормативных документов по системе управления проектами и от-

четности.  

Вывод.  При реализации проектов подготовки к ЕВРО-2012 основными 

подходами к организации проектного управления стали: системность в поста-

новке задач и  формализации проектов, настройка системы мотивации и от-

ветственности  за выполнение стратегических и оперативных заданий, уско-

рение процессов принятия решений организационными и техническими мето-

дами.                                       

В.В.Півень 

Самоорганізація проектних команд 

Багатьом сучасним компаніям, поточна діяльність яких на пряму не 

пов’язана з проектами, все одно доводиться виконувати власними силами 

певні проектні завдання і невеликі проекти. Але не ґрунтуючись на засадах 

сучасної методології управління проектами, їх виконавці можуть швидко при-

звести до затягування термінів виконання, припуститися помилок, що ведуть 

до розбазарювання ресурсів, втрати коштів тощо. 

В разі виконання малих, середніх та великих за обсягом, часом і вартістю 

проектів таким компаніям варто звертатися по допомогу до професійних кон-

салтингових груп, що здатні створювати на місцях команди проектного 

управління та власними силами забезпечувати професійне керування такими 

проектами.  

Якщо ж перед компанією виникла потреба розв’язання якогось локаль-

ного завдання чи здійснення невеликого проекту, які передбачають 

об’єднання знань та зусиль різних за профілем своєї основної діяльності 

фахівців, і в колективі відповідні фахівці є, але немає проектних менеджерів, 

виникаюча при цьому ситуація часто розгортається за іншою схемою. Такі 

компанії воліють радше не витрачати зайві кошти, а здійснювати всі необхідні 

роботи власними силами. 

Щоб у таких умовах успішно й вчасно виконувати проектні завдання й 

невеликі проекти, мають бути призначені функціональні керівники чи 

відповідні працівники, причетні в компанії до відповідних видів робіт 

(назвемо їх проектними менеджерами). На своїх виробничих нарадах вони 

визначають і затверджують напрями та терміни виконання проектних робіт - 

план проекту, який обов’язково має ухвалюватись керівництвом компанії. 
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Проектні менеджери (або керівництво команди) працює, як колегіальна струк-

тура, навіть якщо один з них буде висунутий на посаду старшого проектного 

менеджера.  

Проектні менеджери створюють «проектні комірки» з працівників ввіре-

ного їм підрозділу, а також видають їм завдання по проекту та приймають ви-

конану роботу. У загальному вигляді проектна команда (або група) складаєть-

ся з ради проектних менеджерів та проектних комірок кожного з них. Така са-

моорганізована структура проектної групи (команди) в більшості випадків по-

вністю знімає конфлікти матричної проектної структури, які часто мають 

місце між проектними менеджерами та функціональними керівниками. 

Позитивною рисою є те, що керівництво компанії повністю звільнене від 

супроводження створення й роботи проектної групи (команди), яка тому й 

може бути названа самоорганізованою, або самоутвореною. За цієї побудови 

проектної групи керівництво компанії лише оцінює дієвість планів та приймає 

результати виконання проектних робіт. 

Самоорганізовані проектні команди дозволяють управляти невеликими 

проектами, хоча й не так ефективно, як це б зробили професійні проектні ме-

неджери 

Для успішної роботи самоутвореної проектної команди важливим має 

бути: 

 Оптимізм керівництва, підтримка нововведень.  

 Виховання й мобілізація колективу, створення відчуття його реальної 

причетності до процесів, які відбуваються у компанії, що зменшує 

можливе неприйняття нововведень, полегшує процеси їх впровадження. 

 Доступність необхідної інформації в компанії, що дає можливість ре-

альної координації дій учасників проекту та вчасного прийняття необ-

хідних коригуючих рішень. 

 Відповідальність за проект не тільки ради менеджерів, а й причетних до 

нього функціональних керівників.  

Самостворювані проектні команди є першим кроком компаній до 

освоєння й застосування методології управління проектами для виробничих 

завдань і завдань власного розвитку. Наступним кроком має стати освоєння 

програмних продуктів проектного менеджменту та професійна підготовка 

персоналу в галузі  управління проектами. 

С.М.Піддубна, Ю.М. Кузьмінська 

Сучасні методи оцінювання креативного потенціалу команди проекту 

Сьогодні проектний менеджмент є універсальною наукою, яка поєднує в 

собі як управління трудовими ресурсами, так і управління їх мисленням. Най-

частіше управління включає стандартні, стереотипні дії, і в сучасному бізнесі 

деколи саме креативність визначає ступінь успішності діяльності, допомагає 

знаходити оригінальні рішення в ризикових ситуаціях, виступає потужним 

чинником розвитку людини, проекту, організації. Конкурентною перевагою 

людини, команди проекту чи організації в цілому є вже не окрема ідея, а сама 

здатність постійно генерувати і впроваджувати ці ідеї в життя.  

Основу для вивчення проблеми оцінювання креативності заклали до-

слідження таких вчених, як Дж. Гілфорда, Е.Торренса, Ф.Вільямса, Е.Туніка, 
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І.С.Аверіна, Є.І.Щебланової, які в своїх роботах обґрунтовували компоненти, 

що складають креативність, описали і стандартизували процедури, навели 

оцінки вираженості зазначених компонент, провели міжкультурну адаптацію 

розроблених методик. Підсумком виконаної ними роботи стала поява ав-

торських методик вивчення та оцінювання креативності.  

Креативність – творчі здібності індивіда, які характеризуються го-

товністю до продукування принципово нових незвичайних ідей, що відхиля-

ються від традиційних або прийнятих схем мислення і входять в структуру 

обдарованості як незалежний фактор, а також це здатність вирішувати про-

блеми, що виникають всередині системи. В свою чергу креативний потенціал 

- здатність людини до творчої активності, вміння творчо самовиражатися в 

життєдіяльності, виходячи за рамки обмежуючих знань.  

Креативність в найбільш загальному вигляді описується як здатність лю-

дини виходити за рамки ситуації, пропонувати відповіді, що відрізняються ви-

сокою оригінальністю та нестандартністю мислення. Креативне рішення, як 

правило, базується на розгляді прихованих властивостей предмета, оригіналь-

ного його застосування, поєднанні, на перший погляд, «непоєднуваних» вла-

стивостей, перенесення наявних правил поведінки в нові умови на нові 

об'єкти та ін. 

Аналіз літературних джерел та досліджень з даної проблеми показують, 

що існують наступні підходи до оцінювання креативного потенціалу команди 

проекту: 

- визначення індексу продуктивності (відношення числа відповідей до 

кількості завдань); 

- визначення індексу оригінальності (сума індексів оригінальності, 

тобто зворотніх величин по відношенню до частоти повторюваності 

відповіді в вибірці, окремих відповідей, віднесена до загального 

числа відповідей); 

- визначення індексу унікальності, як відношення кількості унікаль-

них (таких, що не зустрічаються у вибірці) відповідей до загальної їх 

кількості. 

Оцінка розвитку креативного потенціалу здійснюється за такими кри-

теріями:  

 рівень творчого мислення;  

 рівень вирішення завдань;  

 рівень прояву креативності в різних сферах;  

 рівень комунікативних та організаційних здібностей. 

Одна з проблем визначення рівня креативності полягає в тому, що в су-

часному суспільстві пріоритетними стали спеціальні здібності, які  розвивати  

простіше, ніж творчі. І в той же час слабке володіння професійними навичка-

ми - перший показник слаборозвиненого творчого потенціалу. Тут важливо 

дотримуватися «золотої середини». Для цього необхідно, щоб розвиток твор-

чого потенціалу, креативності відбувався в діяльності, що вимагає творчого 

початку. Без творчості неможлива реалізація жодного проекту, тому розвиток 

творчого потенціалу команди проекту є важливим фактором успішної ре-

алізації проекту в цілому. 
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До методів, які допомагають відкривати креативний потенціал команди 

проекту, можна віднести : 

- «мозковий штурм»; 

- «синергія»; 

- «всебічний підхід». 

Основними елементами управління креативними командами є: 

 постановка задачі; 

 формування робочої групи; 

 планування і розподіл задач; 

 ресурси; 

 свобода дій; 

 заохочення; 

 організаційна підтримка; 

 право на помилку; 

 повага до думки колег. 

Вирішуючи творчі завдання, команда проекту отримує набагато більше 

задоволення від виконаної роботи, істотно зменшується втома працівників і 

збільшується продуктивність. Облік параметрів креативності при призначенні 

персоналу для виконання робіт є додатковим стимулом до його розвитку.  

Проблеми, пов'язані з вимірюванням і визначенням рівня креативності 

не можуть бути вирішені тільки традиційними науковими методами, і вима-

гають нових підходів для їх вирішення і застосуванням в проектах. 

 

А. І. Пилипенко, С.В. Пилипенко 

Особливості розробки проекту створення віртуального логістичного 

центру з питань використання готівкових ресурсів банківських установ 

Одним з напрямків підвищення ефективності діяльності банківських 

установ є ефективне використання грошових ресурсів з метою одночасного 

забезпечення достатнього рівня їх ліквідності при максимальній прибутковос-

ті. З цією метою банківські установи використовують операції підкріплення 

операційних кас або вивезення надлишків готівки з них. Операції з підкріп-

лення/вивезення готівки базуються на їх платності і супроводжуються укла-

деними міжбанківськими угодами між суб’єктами таких відносин. Існуюча на 

теперішній момент кон’юнктура визначає цей ринок як ринок продавця, тобто 

вигодо набувачем є суб’єкт, що продає готівку. Вартість готівкових ресурсів 

не є постійною і змінюється в залежності від потреби-пропозиції на ринку. 

Формування ціни відбувається під час контакту суб’єктів ринку за допомогою 

телефонного зв’язку. Повноцінне визначення загального попиту/пропозиції 

займає час понад 1 годину; існуюче ринкове обмеження часу на підготовку до 

укладення угод – 15-20 хвилин; ціни угод за один робочий день відрізняються 

в рази. Таким чином значна частка угод укладається не за ринковими цінами, 

що знижує ефективність проведення таких операцій. На даний час в інших ре-

гіонах існує можливість у будь-який час виставити свою заявку на купівлю 

або продаж готівки та получити інформацію щодо попиту-пропозиції на го-

тівковому міжбанківському ринку. Наявність такої інформаційної системи на-
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дає можливість зменшити час підготовки до укладення міжбанківських угод 

до 5 хвилин (тобто в 2 рази менше ніж у Луганському регіоні) при дотриманні 

ринкової ціни (у Луганському регіоні неможливо). 

Отже, проблема, полягає у невідповідності витраченого часу на дилін-

гові операції до потреб готівкового міжбанківського ринку. 

Для ліквідації проблеми пропонується використати продукт проекту 

створення віртуального логістичного центру з питань використання готівко-

вих ресурсів банківських установ Луганської області. 

Віртуальний логістичний центр має надавати можливість:  

1) реєстрації учасника;  

2) розміщення інформації учасниками;  

3) надання загальної інформації по ринку у вигляді таблиць попиту та 

пропозиції; 

4) ведення архіву минулих періодів з можливістю його перегляду учас-

никами центру;  

5) спілкування учасників центру між собою у рамках угод, що уклада-

ються, а також на форумі. 

Висока ефективність роботи продавців і покупців готівкових ресурсів 

банківських установ забезпечується через сайт логістичного. Зв'язок здійсню-

ється через Internet. Уся потрібна інформація (як продавцям, так і покупцям) є 

на одному добре структурованому сайті логістичного центру. Надання послуг 

користувачам центру відбувається на платній основі (щомісячна абонентська 

плата), що забезпечує наявність коштів для підтримки роботи центу. 

Логістичний центр дозволяє зареєстрованим користувачам наступні опе-

рації: 

- розміщувати свою та отримувати наявну інформацію щодо попи-

ту/пропозиції готівкових ресурсів у режимі он-лайн;  

- обмінюватись між суб’єктами угод інформацією засобами інтернет-

повідомлень або скайпу;  

- користуватись форумом, на якому можливо «обговорювати» існуючі 

проблеми; 

- користуватись архівними даними. 

Розробка нового продукту автарктично є проектом. Так, у випадку, що 

розглядається, віртуальний логістичний центр з питань використання готівко-

вих ресурсів банківських установ Луганської області є проектом. Продукт, що 

очікується, отримує переваги від проекту у вигляді додавання нових функцій 

та можливостей. Наприклад, розробка вимог до функціональності центру і йо-

го безпеки, створення інформаційного дизайну та візуального оформлення, 

також можуть виступати в якості проекту. Експлуатація продукту проекту до-

зволить: знизити час на підготовку угод у 2 рази; зекономити час працівників 

банків до 1 години/день; отримувати моментальний доступ до інформації на 

ринку. 

 

 

В.Л. Пілюшенко, Т.К. Гречко 

Аналіз проектних альтернатив в діяльності органів державної влади 
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Важливою умовою стійкого економічного зростання є підвищення ефек-

тивності системи державного управління. Висока якість державного управ-

ління забезпечується за рахунок орієнтації державної політики, що реалізо-

вується на досягнення конкретних цілей, здійснення заходів, націлених на ре-

зультат. На сьогодні одним з прогресивних методологічних підходів до 

здійснення цілеспрямованої діяльності держави є застосування методології 

управління проектами. Проектно-орієнтована технологія дозволить чітко 

визначати мету, результати проекту, склад робіт, враховувати зв'язки і вплив 

на проект довкілля і учасників проекту, розраховувати ці впливи у вигляді 

певних ризиків, враховувати їх в проекті і будувати обґрунтовані на розрахун-

ках плани реалізації проектів.  

Застосування проектного менеджменту в органах державної влади, як 

показує зарубіжний досвід, дає можливість підвищення ефективності 

здійснення адміністративно-управлінських процесів; ефективного контролю 

витрат діяльності; фокусування уваги органів виконавчій владі на основній 

діяльності і підвищення якості державних послуг; підвищення доступності 

нових технологій; скорочення капітальних витрат. 

На сьогоднішній момент практично усі органи державної влади беруть 

участь у виборі і реалізації проектів, цільових програм, проте не використо-

вують єдину методологію і підходи до управління, що негативно відбивається 

на ефективності і результатах. 

Одна з проблем, що виникають на початковому етапі застосування про-

ектно-орієнтованого підходу в системі державного управління це аналіз про-

ектних альтернатив і вибір найбільш ефективного проекту серед множини 

альтернатив. 

Запропоновано розглянути аналіз проектних альтернатив і ухвалення 

рішення про вибір ефективного проекту за допомогою методу аналізу ієрархій 

Сааті на етапі аналізу громадської ефективності проекту в діяльності органів 

державної влади. 

Показники громадської ефективності враховують соціально-економічні 

наслідки здійснення проекту для суспільства в цілому: екологічні, соціальні і 

інші позаекономічні ефекти. 

Алгоритм аналізу альтернатив проектів в діяльності органів державних 

службовців: 

- визначення громадської ефективності проекту: 

 визначення критеріїв; 

 оцінка критеріїв (для критеріїв, для яких не існує об'єктивних 

оцінок, процедура Сааті рекомендує використовувати парні порівняння); 

 визначення ваги критеріїв; 

 розрахунок інтегральних оцінок альтернатив застосування 

лінійної свертки (зваженої суми). 

- визначення комерційної ефективності проекту (наприклад, за допомо-

гою розрахунку показників NPV, IRR, PI, BCR, PBP); 

- аналіз загальної ефективності проекту (можна використати метод 

лінійної свертки, процедуру Сааті або відношення функції корисності до по-

казника комерційної ефективності); 
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- вибір проекту з безлічі альтернатив для реалізації (найкращою вва-

жається альтернатива, для якої значення максимальне). 

Органи державної влади стикається з постійними ситуаціями, в яких по-

трібно зробити складний вибір з множини альтернативних проектів. Оскільки 

кожна альтернатива вимагає використання обмеженої кількості організацій-

них ресурсів, рішення про вибір ефективного проекту вимагає визначення ос-

новних конкуруючих альтернатив. 

Оцінка цих альтернатив складна через різні, а іноді і суперечливі вимоги. 

Організація повинна вибрати проекти для реалізації серед множини альтерна-

тивних проектів перед тим як проект буде затверджений і робота почнеться. 

Процес вибору проекту повинен бути налагоджений для узгодження проекту 

зі стратегією і планами організації, залучення у процес прийняття рішення за-

цікавлених осіб проекту, вибору рішення за визначений інтервал часу. 

Таким чином, проекти стали своєчасним і необхідним кроком у вдоско-

наленні системи державного управління шляхом застосування нових управ-

лінських підходів, одним з яких є проектний підхід. Аналіз проектних альтер-

натив і вибір найбільш ефективного проекту серед безлічі альтернатив - одна з 

задач, що виникають при застосування проектного підходу в системі держав-

ного управління. 

В.М. Питерская 

О проблемах развития научно-технологических парков в украине  

Как показывает мировой опыт, прогрессивное развитие государства не-

возможно без эффективного сочетания сферы знаний и высоких технологий. 

Одной из наиболее удачных форм интеграции науки и производства являются 

научно-технологические парки, отличающиеся высоким уровнем инноваци-

онной деятельности. В Стратегии экономического и социального развития 

Украины на 2004-2015 годы и Программе экономических реформ Президента 

Украины на 2010-2014 годы определено, что инновационная модель развития 

государства является одним из приоритетных направлений осуществления 

национальной политики. Организационными формами элементов инноваци-

онной инфраструктуры, которая сейчас формируется в Украине, являются ин-

новационные центры, научные парки, центры трансфера технологий, техно-

парки, региональные инновационные кластеры, инновационные бизнес-

инкубаторы. Одним из ключевых элементов инновационной инфраструктуры 

являются технологические парки, которые должны организационно обеспе-

чить выполнение инновационных проектов по производственному внедрению 

наукоемких разработок в сфере высоких технологий и промышленный выпуск 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции.  

Научно-технологический парк является неотъемлемым элементом со-

временной рыночной системы, важной формой слияния инновационных ком-

паний, высших учебных заведений, консультационных и других предприятий 

сферы услуг, различных подразделений государственных органов в единый 

механизм. Следует отметить, что правовые, экономические и организацион-

ные направления создания и функционирования технологических и научных 

парков отражены в Законе Украины «О специальном режиме инновационной 
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деятельности технологических парков» и Законе Украины «О научных пар-

ках». 

Инвестиционные и инновационные проекты научно-технологических 

парков являются приоритетными для привлечения кредитов, предоставляемых 

под государственные гарантии иностранными банками, международными фи-

нансовыми организациями. На положительной динамике социально-

экономических показателей деятельности научных технопарков негативно 

сказывается потеря доверия инвесторов, вызванная нестабильностью нацио-

нальной политики по оказанию государственной помощи с целью реализации 

инновационных проектов.  Работа компаний – разработчиков наукоемких тех-

нологий в составе технопарка позволила бы решить задачи получения средств 

для развития перспективных проектов, оптимизировать расходы по поддер-

жанию необходимой для этого инфраструктуры, используя информационные 

технологии.  

Сложность существования и развития ранее созданных отраслевых науч-

но-исследовательских институтов сложилась за счет их строгой ориентации 

на государственный заказ. Создание технологических парков по направлени-

ям промышленности и науки позволило бы собрать в единый центр оставшие-

ся исследовательские организации, небольшие коллективы разработчиков, ко-

торые возникли на базе различных научных институтов и существуют в 

настоящее  время в различных организационных и хозяйственных формах. 

Исследовав сферы деятельности действующих ныне в Украине техноло-

гических парков можно сделать вывод, что наибольшее количество иннова-

ционных и инвестиционных проектов выполняется в энергосберегающих от-

раслях, машино- и приборостроении, медицине, металлургии,  информацион-

ной сфере. Деятельность технопарков контролирует специальная межведом-

ственная рабочая группа, осуществляющая ежегодный мониторинг хода вы-

полнения проектов, по результатам которого могут быть внесены изменения в 

проект в календарном плане выполнения работ или уточнены объемы произ-

водства инновационной продукции. Если же необходимости во внесении из-

менений нет, состояние выполнения проекта признается удовлетворительным, 

то проект продолжает осуществляться по утвержденному плану. В случае не-

признания проекта инновационным, происходит отмена государственной ре-

гистрации и прекращение действия специального режима налогообложения. 

При формировании концепции функционирования научно-

технологических парков часто не формализованы модели финансирования 

инновационных проектов, организационно-экономическая и производственно-

хозяйственная модели, отсутствует четкое представление об услугах и проек-

тах, которые будут в последующем реализованы, не проведена оценка готов-

ности инженерных коммуникаций и инфраструктуры. Все перечисленные 

факторы приводят к негативным тенденциям развития научно-

технологических парков, связанным с высокими рисками относительно госу-

дарственной поддержки. Инновационные проекты имеют длительный срок 

возврата инвестиций и высокую потребность финансирования. Наличие нало-

говых и таможенных преференций позволило бы повысить инвестиционную 

привлекательность.  
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Представленные проблемы в той или иной мере присущи технопаркам в 

Украине, но по степени значимости на первое место нужно поставить рас-

смотрение вопросов, связанных с неопределенностью государственной под-

держки и непривлекательностью научно-технологических парков для инве-

сторов.  

В деятельности научно-технологических парков существует немало 

негативных факторов, касающихся процедуры разработки и финансирования 

инновационных проектов, нормативно-правового обеспечения инновацион-

ной деятельности, отношений между исполнителями проектов, реализации 

бизнес-планов, налогообложения и государственной поддержки. С целью 

дальнейшего улучшения качества работы целесообразно урегулировать поря-

док контроля за целевым использованием средств для реализации проектов по 

приоритетным направлениям деятельности научно-технологических парков, а 

также необходимо усовершенствовать систему экспертизы инновационных 

проектов, учитывая важность внесения изменений в нормативно-правовое 

обеспечение функционирования специального режима инвестиционной и ин-

новационной деятельности научно-технологических парков. 

 

Т.О. Прокопенко  

Модель стратегічного управління програмою 

Стратегія програми є  центральним елементом в підготовці  та оцінці 

цінності  на стратегічному рівні. Ієрархія цілей програми має відповідати 

стратегічним та тактичним цілям підприємства в цілому. Цінність програми 

необхідно прогнозувати  вже на фазі доінвестиційних досліджень, так як саме 

на цій фазі закладаються основи оптимізації вартісних та кількісних показ-

ників та досягається оптимальне співвідношення між витратами та ризиками 

при прийнятті рішень в ході реалізації програми. Для цього необхідно оцінити  

фінансово-економічну ефективність програми, а також спрогнозувати показ-

ники ефективності програми на кожний наступний інтервал часу. При цьому 

важливу роль грає стратегічне управління, що визначає вибір стратегії 

підприємства протягом тривалого періоду часу.  

Під стратегічним управлінням будемо розуміти наступне. Фіксується по-

чатковий набір показників (факторів), що характеризують ефективність про-

грами і послідовність часових інтервалів, на яких повинна бути промодельо-

вана ефективність програми. Для кожного і-го інтервалу (і = I, 2,..., N) уста-

новлюється початковий стан (набір значень показників ефективності в почат-

ковій точці інтервалу) і задається набір можливих рішень для цього інтервалу, 

що відповідають впливам ризиків на програму. Деякі з рішень для і-го інтер-

валу з урахуванням обмежень на ресурси, можливості підприємства і т.д. мо-

жуть виконуватися паралельно, тобто бути сумісними. Завданням на множині 

рішень для і-го інтервалу відносин сумісності (наприклад, у вигляді графа) і 

визначенням класів еквівалентності цього відношення можна знаходити 

підмножину сумісних рішень, що надалі будемо називати макрорішеннями. 

Модель стратегічного управління  на і-му інтервалі функціонує на основі 

наступної процедури. 
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1. Формується експертна матриця взаємозв'язку між показниками ефек-

тивності за правилами когнітивного (концептуального) моделювання. 

2. Для кожного макрорішення експерт формує вихідні умови - початко-

вий набір значень показників, обумовлений цим макрорішенням. 

3. На базі матриці  взаємозв'язків  при встановлених початкових умовах 

моделюється ефективність програми на і-му інтервалі і визначається про-

гнозований фінальний стан (у кінцевій точці інтервалу) при даному мак-

рорішенні. 

4. На основі прогнозованих фінальних станів за всіма макрорішеннями 

вибирається оптимальне макрорішення, що відповідає прийнятій глобальній 

цілі. 

5. Для обраного макрорішення формується графоаналітична (сценарна) 

модель, що відображає динаміку його виконання. 

6. Проводиться комп'ютерне моделювання виконання обраного мак-

рорішення, і знаходиться фактична ефективність програми в кінцевій точці 

і-го інтервалу. Ці показники приймається за початкове для наступного (і+1)-

го інтервалу, і всі кроки процедури повторюються вже для (і+1)-го інтервалу. 

Дана модель надасть можливості оцінки та прогнозування ефективності 

програми з метою визначення потенційної привабливості програми для мож-

ливих учасників та пошуків джерел фінансування. 

 

Ю. П. Рак,  Н.  В. Черкасский, А.  И.  Ивануса 

Информационные технологии управления проектом безопасной эвакуации из  

сооружения массового скопления людей 

Аннотация. 

Проект предусматривал разработку методики расчета времени безопасной эвакуации 

людей из сооружений массового скопления людей, которая учитывала бы требования норма-

тивно-правовой базы Украины и Зелёной Книги (Рекомендации УЕФА). Реализация такой 

задачи (проекта) стала возможной благодаря синтезу существующих методик и новой теории 

аппаратно-программной модели современного вычислителя, т.е. использование современных 

технологий основанных на использование SH-модели алгоритма,  SH-модели компьютера. 

Такой подход обеспечивает возможность учитывать при вычислениях аксиоматическую базу 

компьютерных алгоритмов, иерархичность, характеристики сложности, минимизацию оши-

бок при вычислениях и т.д. 

Проблематика исследования. 

На сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Невзирая на невиданный ранее сверх-

быстрое развитие индустрии решения задач по проведению сложных вычислений времени 

эвакуации людей из сооружений массового скопления, эта область знаний до настоящего 

времени не имеет корректной, целостной универсальной методики.  

Существующие методики слабо учитывают динамику изменения движущегося потока 

людей в тех или иных ситуациях, а также при пожаре или чрезвычайной ситуации. Резко ме-

няющаяся динамика человеческих потоков при эвакуации требует проведения очень быстрых 

вычислений с целью оперативного принятия правильного решения. Быстрота вычислений, а 

также оперативное получение достоверной информации возможно при условии использова-

ния методов и моделей проектно-ориентированного подхода в управлении сложными систе-
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мами эвакуации, а также аксиоматического подхода в алгоритмизации при проведении вы-

числений, т.е. использовании  SH-технологий. 

Цель и основные задачи проекта. 

Разработка универсальной методики расчета времени безопасной эвакуации людей из 

сооружении массового скопления людей, которая учитывала бы существующие требования и 

рекомендации. 

Для решения поставленной задачи необходимо решить следующие задачи: 

а) проведение эффективных операций синтеза креативных технологий в проектно-

ориентированном управлении с использованием универсального вычислителя; 

б) обеспечить высокую оперативность производимых вычислений для возможности 

получения наиболее достоверной информации в управлении сложными системами эвакуации 

людей; 

в) все расчеты производить с учётом «иерархичности» и пяти характеристик сложности 

компьютерных и не компьютерных систем; 

г) при проведении расчетов учитывать, кроме известных из теории абстрактных алго-

ритмов (временной и емкостной), еще три характеристики: аппаратная, программная и струк-

турная сложности; 

д) обеспечить автоматизацию вычислительных процессов путем синтез теорий: «кри-

тических путей» и SH-технологий. 

Практическая реализация проекта на примере стадиона «Арена-Львов». 

 Большая сложность в проведении расчета времени эвакуации людей из «Арены –

Львов» была в том, что при выполнении расчетов производилась реконструкция дверных 

проемов, демонтаж уже существующих ограждений, изменение геометрических параметров 

лестниц и т.д. так как конечной рекомендацией УЕФА была полная эвакуация людей со ста-

диона за время не превышающее 8 минут. 

Таким образом между Львовским государственным университетом безопасности жиз-

недеятельности и Национальным агентством по строительству сооружений к Евро 2012 и 

УЕФА  было подписано техническое задание, в котором были поставлены следующие зада-

чи: 

- выполнить расчет времени эвакуации зрителей со стадиона вцелом в безопасную зону 

(на свободную территорию в соответствии с рекомендациями УЕФА); 

- разработать план эвакуации со стадиона вцелом с указанием направлений движений 

людских потоков; 

- предоставить рекомендации относительно мест установки навигационных знаков и их 

содержание; 

- разработать динамическую презентацию эвакуации людей со стадиона; 

 - предоставить рекомендации относительно критических мест при эвакуации людей и 

т.д.; 

Для решения выше указанных задач мы построили топологические модели верхнего и 

нижнего ярусов стадиона, где людской поток рассмотрен как топологическая  схема техноло-

гической линии. 

Исходя из теории критических путей мы топологическую схему технологический ли-

нии превратили в граф технологической линии. Информация, предоставленная в графе, обес-

печивает иерархичность. Используя матрическую функцию мы превратили граф технологи-

ческой линии в ярусно-паралельную форму, что обеспечивает параллельность производимых 

вычислений как в ярусах, так и между ними и достигается минимизация, по времени, произ-

водимых вычислений. 
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При вычислениях в качестве «нормативной информации» были использованы данные 

МЧС Российской Федерации и Зеленой книги (Рекомендации УЕФА). В результате прове-

денных вычислений мы получали информацию о критических путях, «узких» местах и бу-

ферных зон при движении людских потоков на том или ином участке стадиона (сектора, про-

менады и т.д.). 

Для минимизации опасных рисков и уменьшения скопления людей в «узких» местах и 

буферных зонах были разработаны рекомендации, которые базировались на вычислениях, 

производимых с использованием таких приемов, как: дублирование, распаралеливание, кон-

вейеризация, которые были учтены на стадии проектирования, а также в качестве рекоменда-

ций при работе стюардов. 

Реализация динамической презентации процесса эвакуации людей из «Арена – Львов» 

осуществлялась при помощи, разработанной нами, программного пакета «ТОПОЛ – 

ЭВАКАС-1».  

В.А. Рач 

Контекст как основа формирования терминологической базы  

исследования в управлении проектами 

Известно, что разработка любой теории, подхода, научной работы, мето-

да (далее научная работа) начинается с выявления основных терминов. Сово-

купность таких терминов дает возможность раскрыть смысл того, о чем и что 

говорится в суждениях научной работы. При этом, эти термины должны быть 

определены вербально, т.е. так, когда смысл незнакомого термина разъясняет-

ся через уже известные смыслы других терминов. А эти другие термины так-

же должны быть определены вербально. Отсутствие вербального определения 

терминов свидетельствует либо о том, что предлагаемая научная работа нахо-

дится только на начальной стадии своего зарождения, либо о слабой методо-

логической грамотности авторов работы.  

Основой вербально определенного термина является определяющий при-

знак, т.е. признак, который позволяет отличить определяемый термином объ-

ект (предмет) от всех других объектов (предметов), которые не попадают под 

его определение. Именно благодаря наличию различных определений, кото-

рые раскрывают смысл одного и того же термина и отличаются определяю-

щими признаками, существуют разные предметы исследования для одного 

объекта исследования (в терминологии диссертационных работ). При таком 

понимании сущности определения нельзя говорить о том, какие из определе-

ний лучше. Каждое определение хорошо для решения конкретной задачи. А 

задача и обуславливает контекстно то определение термина, которое заклады-

вается в терминологическую базу.  

Не вдаваясь в особенности подходов к выявлению определяющего при-

знака, отметим, что сегодня управление проектами как наука, сфера практиче-

ской деятельности и образования содержит достаточно много терминов, опре-

деление которых дано внешне вербально, а смысл его воспринимается за счет 

интуитивно известных остенсивных определений. Это приводит к тому, что 

мы сталкиваемся с фиктивным пониманием изложенного. Подтверждением 

этого являются результаты анализа ответов участников первой Всеукраинской 

олимпиады по управлению проектами. Это событие дало уникальную воз-

можность собрать необходимую информацию, которая появилась благодаря 
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использованию во время олимпиады тестовых заданий, ответы на которые ре-

гистрировались на компьютере. В результате накопился необходимый и до-

статочный для анализа статистический материал. Использование этого мате-

риала и анализ смысла базовых терминов, содержащихся в учебниках, учеб-

ных пособиях, научных статьях позволяет сделать достаточно много выводов 

относительно состояния теории управления проектами в целом и ее отдель-

ных направлений.  

Наиболее существенные выводы сводятся к следующему.  

Сегодня существует много контекстных видений управления проектами. 

И как результат – наличие многих определений термина «управление проек-

тами». При этом большинство этих определений можно только условно ча-

стично отнести к вербальным.  

В вопросах, связанных с заинтересованными сторонами проекта, к рас-

крытию сущности используемых терминов в основном применяется остен-

сивный подход. Окружение проекта как сфера изучения с точки зрения при-

менения количественных методов находится в зачаточном состоянии в силу 

супермегаконтекстуального его восприятия.  

Жизненный цикл проекта как методологический инструмент раскрытия 

особенностей конкретных проектов можно отнести с позиции семиотики к 

терминам, которые имеют две интерпретации своего синтаксиса, т.е. две се-

мантики – физическую и математическую. Первая отвечает на вопрос «что это 

такое?», а вторая «сколько это?». Необходимость такого подхода определена 

тем, что многообразие жизненных циклов неразрывно связано с вопросами 

определения его составных частей, их взаимного расположения, чередования 

и т.д. Последнее и подходит под вопрос «сколько это?».  

На наш взгляд, такое состояние дел, которое складывается в Украине в 

области управления проектами, является вполне естественным и обусловлено 

несколькими контекстами. Первый – быстрый приток из других областей зна-

ний (в первую очередь, из экономики и традиционного менеджмента) ученых, 

которые начинают заниматься управлением проектами как наукой и препода-

вательской деятельностью. Второй – переход управления проектами как науки 

на новую парадигму, что обусловлено переходом цивилизации в эру знаний и 

эпоху сервисной экономики. Третий – всемирный кризис как индикатор рабо-

тоспособности научных знаний на практики. 

Перечисленные контексты являются сторонами единого целого, в каче-

стве которого мы рассматриваем управление проектами и программами как 

сферу человеческой деятельности. В научном и образовательном контекстах 

этой деятельности необходимо повысить методологическую грамотность тех, 

кто этим занимается. Именно от этого, в первую очередь, зависят те результа-

ты, которые получают на практике от использования методологии управления 

проектами.  

 

 

 

 

Д.В. Рач 
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Трансформация кривой метода освоенного объема как способ сниже-

ния риска управления проектами 

Постановка проблемы в общем виде. При реализации проекта основным 

методом, который используется для мониторинга, является метод освоенного 

объема. Он считается практически единственным методом, который интегри-

рует в себе как финансовые, так временные и ресурсные показатели реализа-

ции проекта. Основой метода является директивная кривая «время - затраты», 

которая строится на фазе разработки проекта. Поэтому недостатки в планиро-

вании могут проявляться в отклонении фактически выполненных работ и за-

трат по проекту от запланированных, что и приводит к появлению рисков 

управления реализацией проекта. На сегодня практически отсутствуют рабо-

ты, которые изучали бы взаимосвязь между этими фазами с позиций разра-

ботки инструментов улучшения планирования для снижения рисков управле-

ния реализацией проекта. 

Анализ последних исследований. Одно из направлений решение этой за-

дачи находится на пути применения новых способов, которые учитывали бы 

различную интенсивность использования ресурсов на разных стадиях реали-

зации работ проекта. Однако вопросы учета этих особенностей для снижения 

рисков управления реализацией проектов ранее не рассматривались. 

Цель исследования: выявить возможности модернизации метода освоен-

ного объема для решения задач, связанных со снижением рисков управления 

реализацией проекта на фазе его планирования путем учета различной интен-

сивности использования ресурсов на разных стадиях реализации работ проек-

та 

Основная часть исследования. Прежде, чем перейти к поставленной цели 

исследования необходимо выяснить сущность такого явления, как различная 

интенсивность выполнения работ. Нил Уиттен, проектный менеджер более 

чем с 30-ти летним опытом управления проектами установил, что обычно в 

начале выполнения работы происходит процесс «раскачки» и работа выпол-

няется медленно. Затем темп выполнения работы ускоряется, и производи-

тельность достигает своего максимума. А на этапе завершения темп выполне-

ния работы опять замедляется. Этот факт отмечали также К. Локир и Дж. 

Гордон. Причин такого явления несколько. Одна причина организационная. 

Всегда на начальной стадии возникает гораздо больше вопросов организации 

работы. Поэтому и идет «раскачка». Вторая – психологическая. Исполнителям 

свойственно более трудные работы оставлять на потом, т.е. на конец. Кроме 

того в конце выполнения работы «выплывают» всякие подводные камни, не-

стыковки, которые в процессе выполнения трудно заметить. Поэтому послед-

няя стадия выполнения работ всегда растягивается. Исходя из этого, Нил Уит-

тен утверждает, что в большинстве случаев правило 50/50, описываемое ли-

нейным графиком или S-кривой не работают, и не стоит его использовать. 

Именно использование этого правила приводит к тому, что после мониторин-

га в момент 50% плановой длительности выполнения работы имеем информа-

цию о том, что работы выполняются в срок или с небольшим, несуществен-

ным отклонением. Но к концу ее завершения «всплывает» факт ее задержки. 

Исполнитель свято верил в середине выполнения работы, что у него все в по-
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рядке. Однако статистика свидетельствует об обратном. Поэтому в проектах 

всегда возникают риски невыполнения работ в срок. И их обычно относят к 

рискам управления.  

Для уменьшения этих рисков  Нил Уиттен предложил ввести правило 

50/70 согласно которому по истечению 50% времени должно быть выполнено 

70% работы, а оставшиеся 30% работы должны быть выполнены за оставшие-

ся 50% времени. Попытка учета этого правила на этапе планирования показа-

ла невозможность отражения факта «раскачки» на начальной стадии выпол-

нения работы. Поэтому нами предложено дополнить правило 50/70 правилом 

20/10. Это означает, что за 20% начального этапа выполнения работы должно 

быть выполнено 10% объема работы. В этом случае для сохранения логики S-

кривой нужно скорректировать правило 50/70 на 55/70. В таком варианте по-

является точка равновесия 35/35, которую целесообразно использовать для 

мониторинга хода выполнения работы.  

Описанные правила целесообразно учитывать при планировании проекта. 

В этом случае при построении S-кривой необходимо исключить затраты на 

закупку дорогостоящих материалов, оборудования. Т.е. необходимо учесть 

затраты только на выполнение работы.  

Первая (левая половина рисунка) получена при традиционном подходе к 

планированию. Вторая (правая половина) - с учетом применения уточненных 

правил. На участке t2-t3 показаны характерные точки предложенного подхода. 

Его реализация на стадии планирования предусматривает проведение допол-

нительных операций построения после традиционного планирования S-

кривой только по затратам на выполнение работ (без закупок). Затем с учетом 

правил 20/10 и 55/70 производится трансформация S-кривой по описанным 

правилам. После этого к полученной кривой добавляются затраты на закупку. 

На этом завершается разработка плана проекта. 

Выводы. Предложенный подход к изменению процедуры планирования 

проекта позволит значительно снизить существующие риски управления про-

ектом, которые связаны с задержками выполнения отдельных работ по проек-

ту. В дальнейшем целесообразно разработать специальный программный про-

дукт для трансформации традиционно разработанного плана по предложен-

ным правилам.  

В.А.Рач, Д.В.Рач, С.А.Корженко 

Расширение графических образов представления методов освоенного  

объёма 

На сегодня метод освоенного объема считается основным инструментом 

мониторинга выполнения проектов. Он предусматривает две компоненты – 

графическую и аналитическую. К аналитической относится расчет всевоз-

можных коэффициентов, которые характеризуют как текущее состояние реа-

лизации проекта, так и прогнозируемые показатели по его завершению. По-

данным литературных источников сегодня насчитывается около 30 показате-

лей метода освоенного объема. Что касается графической компоненты, то на 

много беднее в плане количества возможных вариаций изображения метода. 

Стандартный подход базируется на изображении трех кривых: плановых 

бюджетных затрат по проекту, фактических затрат на выполненные работы и 
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освоенного объема, т.е. выполненных работ в плановых ценах. Однако этого 

сегодня не достаточно. В первую очередь это связано с тем, что в управлении 

проектами активно стали применяться методы теории нечетких множеств. А 

они, как известно, используют графические образы для изображения функций 

принадлежностей, операций агрегирования, активизации и  деффазификации. 

Для метода освоенного объема теорию нечетких множеств целесообразно 

применить при определении степени отклонения фактических показателей от 

запланированных. Для этого можно использовать лингвистическую перемен-

ную «степень риска реализации проекта». Ее терм-множество представим в 

виде 5 компонентов {очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая}. 

Значения функций принадлежности этой переменной целесообразно задавать 

для временных и стоимостных показателей по завершению проекта. Согласо-

вание с заказчиком степени отклонения по завершению в виде лингвистиче-

ской переменной и ее количественном отображении значительно облегчает 

процесс управления проектом и дает инструментарий определения ситуаций в 

проекте, выход из которых нужно обязательно обсуждать с заказчиком. 

На основании известных границ отклонения по завершению возможно по-

строить зоны областей отклонений на протяжении всего проекта, которые от-

ражают различную степень отклонения (рис. 1). По мере реализации проекта 

(движению от начала проекта к его завершению) на каждом этапе особое вни-

мание уделяется работам, которые могут ухудшить показатели освоенного 

объема, находящиеся в критических зонах по результатам мониторинга 

предыдущих этапов. Логика возможных отклонений от запланированных фи-

нансовых показателей говорит о том, что наиболее быстро они могут нарас-

тать на начальных этапах. А затем, по мере увеличения освоенного объема, 

скорость нарастания должна уменьшаться. Именно такая графическая интер-

претация возможной логики изменения допустимых отклонений финансовых 

показателей на различных этапах реализации проекта приведена на рис. 1.  

В проектах могут возникать отклонения, как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения показателя. Поэтому нужно иметь представление о зонах 

отклонения в обе стороны. С точки зрения возможности применения для 

оценки хода реализации проекта теории нечетких множеств, необходимы 

функции принадлежности. Для этого разработана специальная компьютерная 

программа, которая автоматически строит функции принадлежности для лю-

бого момента реализации проекта (рис. 2). 

Данные функции расчитываются с использованием метода трансформации 

показателей многокритериальной шкалы, которая строится совместно с заказ-

чиком на этапе согласования показателей проекта по завершению.  
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Рис. 2. Пример экрана построения функций принадлежности для показа-

теля метода освоенного объема «Время выполнения запланированных работ». 

 

В.А. Рач, О.М. Медведєва, В.О. Викоцький  

Модель гармонізації цінностей зацікавлених сторін проекту створення 

сайту наукового збірника «Управління проектами та розвиток 

 виробництва»  

Сьогодні перед фаховими науковими періодичними виданнями України 

все актуальнішою стає завдання приєднання до специфічних наукометричних 

баз даних (НМБД), в яких результати наукових досліджень спеціальним обра-

зом організовуються та зберігаються, завдяки чому є можливість їх викори-

стовувати дослідникам з усього світу. Дослідження їх інформаційних масивів 

за допомогою методів наукометрії дозволяє виявляти сучасні напрями розвит-

ку науки, встановлювати показники наукової активності авторів, журналів, 

організацій, а також отримувати визнання якості результатів досліджень ав-

торів у всьому світі.  

Фахове видання з управління проектами - збірник наукових праць 

«Управління проектами та розвиток виробництва», який видається на кафедрі 

управління проектами та прикладної статистики СНУ ім. В. Даля, згаданий, 

але у світовому наукометричному просторі повністю поки що не представле-

ний. Втім, бути представленим в такі базі йому в сучасних умовах дуже необ-

хідно. По-перше, це відображено у вимогах дослідницького університету, 

яким є СНУ ім. В.Даля. По-друге – у вимогах до конкурсантів, номінантів 

державних конкурсів, премій тощо. По-третє, сьогодні існує велика 

вірогідність того, що у найближчому майбутньому присутність журналу у 

МНБД буде вважатись передумовою набуття журналом статусу фахового. 

При цьому слід застережитись від намагання журналу лише бути присутнім у 

НМБД. Оскільки переваги від включення до світового наукометричного про-

стору журнал може отримати не за присутність його назви у певному рядку 

БД, а за високі значення наукометричних показників – індексів, які демон-

струються всьому світові в динаміці. 

Аналіз фактичного стану відповідності журналу вимогам до стандартів 

однієї з найпотужніших НМБД Scopus та особливостей експертизи не англо-
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мовних журналів експертною радою НМБД Scopus свідчить, що входження 

журналу до цієї бази даних доцільно реалізувати як проект.  

Виконання цієї задачі передбачає необхідність відповіді на питання, 

яким чином організувати сайт журналу та які відсутні наразі специфічні 

(унікальні) організаційні інструменти розробити? Для можливості отримання 

відповіді змоделюємо взаємодію учасників науко метричної діяльності, яку 

покликаний забезпечувати сайт журналу (рис. 1). В якості основних зацікав-

лених сторін доцільно розглядати авторів-науковців, редакцію журналу, 

експертну раду НМБД та безпосередньо НМБД, до складу якої претендує 

увійти журнал. Це дозволяє виділити основні види діяльності взаємодіючих 

зацікавлених сторін  та мету-результат взаємодії між ними. Розуміння цього 

дає можливість виявити, хто із зацікавлених сторін за виконання яких вимог 

НМБД відповідає.  

Оскільки сайт повинен бути організований для забезпечення наведеної 

взаємодії, запропоновано в його концептуальну основу закласти тезу, яка кон-

статує, що “Сайт журналу – це знаннєвий простір, який забезпечує взаємосо-

дію світової наукової спільноти та авторів журналу, індикатором якої є 

наукометричні показники. Тоді можливо виділити основні цінності зацікавле-

них сторін проекту. 

З цих позицій в якості інноваційності продукту проекту запропоновано 

розглядати специфічну таксономію сайту, яка передбачає і нетрадиційне тех-

нічне рішення щодо організації функціонування сайту, які постають основою 

для гармонізації цінностей зацікавлених сторін проекту створення сайту нау-

кового збірника «Управління проектами та розвиток виробництва». 

 

О.В. Россошанська  

Особливості побудови лінгвістичних змінних для задач оцінки безпеки на 

основі методу багатокритеріальних шкал 

Сьогодні питання безпеки стають надзвичайно актуальними як при впро-

вадженні діяльності з функціонування суб’єкта господарювання, так і діяль-

ності з його розвитку. Остання безпосередньо пов’язана з реалізацією проек-

тів, програм та портфелів проектів. Кожне з цих утворень за своєю сутністю 

покликано ліквідувати існуючу або потенційну загрозу, а з іншого боку – саме 

є загрозою, оскільки пов’язане з втіленням інновації. Ця загроза, в першу чер-

гу, пов’язана з невизначеністю.  

Традиційно в управлінні проектами для роботи з невизначеністю викори-

стовується апарат теорії вірогідності. Але найбільш змістовно для цього під-

ходить апарат теорії нечітких множин. Успішність його застосування багато в 

чому залежить від правильної побудови функції приналежності. В цій теорії 

існує окремий етап виконання нечіткого виведення – фаззифікація.  

Існує декілька підходів до побудови функції приналежності. Стосовно 

проектів побудова функцій відбувається по результатам опитувань експертів 

та зацікавлених сторін. Але досвід свідчить, що для більшості показників за-

цікавлені сторони можуть на підставі досвіду та інтуїції достатньо упевнено 

кількісно характеризувати інтервали припустимих значень параметрів та об-

ласті їх найбільш переважних значень. Тобто, вони можуть визначити безпеч-
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ні та небезпечні області існування параметрів. Цю інформацію можна викори-

стовувати як основу для побудови функції приналежності такої лінгвістичної 

змінної, як «ступінь безпеки». В якості терму цієї змінної можуть бути {дуже 

безпечно, безпечно, припустимо, критично, неприпустимо}. Тоді у відповід-

ності до запропонованої терм-множини необхідно визначити відповідні інтер-

вали, які у сукупності на одній вісі будуть представляти багатокритеріальну 

шкалу. На основі цієї шкали можна побудувати графік залежності рівня без-

пеки від кількісної величини характеристики показника. Пропонується буду-

вати функції приналежності за такою схемою (на прикладі побудови для еле-

менту терм-множини «припустимо»). Функцію приналежності представимо у 

вигляді ломаної трикутної функції (рис. 1). Максимум такої функції буде зна-

ходитись при значенні показника, який дорівнює середньому значенню між 

граничними значеннями, які визначають ступінь безпеки. В нашому випадку 

між х3 та х4. При переході від однієї області ступеня безпеки до іншої області 

(наприклад, значення показника х3 та х4) в цих точках функція приналежності 

приймає значення 0,5. А мінімальне значення 0 вона приймає посередині сусі-

дніх участків (в нашому випадку участок «безпечно» та участок «критично»).  

Перевага такого підходу до побудови функції приналежності полягає у 

тому, що вона відображає думку особи, яка визначала граничні значення пока-

зників не тільки для конкретної зони, а і для суміжних (сусідніх) зон.  

 

С.В. Руденко, С.М. Гловацька  

Формування проектного підходу до міжнародної діяльності внз 

Реформування системи освіти, що проходить в останній час в багатьох 

країнах світу, пов’язане насамперед з декларацією автономії та самовизначен-

ня вищих навчальних закладів. Традиційні форми державного контролю ста-

ють нездатні до динамічних змін у змісті та формах освіти, ставлячи під 

сумнів необхідність такого контролю. Не випадково в даний час робиться ба-

гато спроб знайти готову систему управління освітою. В останні роки прак-

тично у всіх системах вищої освіти європейських країн йде процес рефор-

мування органів управління, суть якого зводиться до питань: в яких рамках 

контроль буде допустимий; які оптимальні способи його реалізації; які необ-

хідні законодавчі та структурні зміни; які очікувані результати? 

Основною причиною перегляду традиційних форм управління стала по-

ява приватного сектора у вищій освіті та альтернативних форм державної 

освіти в країнах Східної Європи (в т.ч. і в Україні) після зміни в них політич-

ної та економічної ситуації. У зв’язку з цим пошук шляхів розвитку і вдоско-

налення системи повинен проводитись із врахуванням нового «ринкового» 

мислення і відповідних механізмів управління. 

Стає очевидним, що сьогодні більш ніж коли-небудь зовнішні фактори 

визначають внутрішню політику сучасного вищого навчального закладу. Зав-

трашній день вимагає від університетів уміння приймати миттєві рішення, ін-

тернаціоналізувати свою діяльність з врахуванням пануючих у світі тенден-

цій, витримувати напружену конкуренцію, створювати широку мережу спів-

робітництва з зовнішніми організаціями, якісно і вчасно реагувати на виника-

ючі нові виклики та ефективно реалізовувати існуючі можливості. 



 195 

Це зумовлює необхідність перебудови роботи вищої школи, її управління 

на основі проектно-орієнтованого підходу, адекватного сучасним вимогам. 

Частиною цього управління є проектно-орієнтований підхід до управління 

міжнародною діяльністю ВНЗ. 

Управління вищими навчальними закладами розглядається нами як 

логічна, обґрунтована, взаємопов’язана, інтегрована система відносин її ком-

понентів, на яку впливають політичні, економічні, соціальні, психолого-

педагогічні чинники.  

Проаналізувавши чинні нормативно-правові акти України у сфері освіти, 

а саме: Закони України «Про освіту»,  «Про вищу освіту» та «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», міжнародну діяльність ВНЗ можна розглядати 

як програму, яка складається із трьох груп проектів: освітніх, наукових і  нау-

ково-технічних та зовнішньоекономічних проектів. 

До освітніх проектів можна віднести : 

- надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної 

освіти, іноземним громадянам в Україні;  

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержа-

вного обміну студентами та аспірантами;  

- участь у міжнародних освітніх програмах. 

До наукових  і  науково-технічних проектів можна віднести: 

- проекти провадження спільних наукових досліджень, технічних і те-

хнологічних розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних про-

грам;  

- проекти провадження досліджень та розробок за спільними коорди-

наційними угодами;  

- проекти з виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін 

якої є організація іноземної держави або міжнародна організація;  

- проекти спільних досліджень та розробок у міжнародних колективах 

спеціалістів, міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використан-

ня власності на науковий та науково-технічний результат на основі договорів 

між суб'єктами наукової  та  науково-технічної діяльності;  

- проекти взаємного обміну науковою та науково-технічною інформа-

цією, використання об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків 

даних;  

- проекти проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіу-

мів та  

інших заходів; 

- проекти участі у програмах двостороннього та багатостороннього мі-

ждержавного обміну педагогічними, науково-педагогічними та науковими 

працівниками;  

- проекти науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за за-

мовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;  

- проекти участі у міжнародних наукових програмах. 

До зовнішньоекономічних проектів можна віднести: 

- проекти співробітництва з іноземними юридичними та фізичними осо-

бами; 
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- проекти співробітництва з вищими навчальними закладами іноземних 

держав, міжнародними організаціями, фондами тощо;  

- проекти створення структурних підрозділів ВНЗ за кордоном; 

- проекти створення спільних з іноземними партнерами підприємств, 

центрів, лабораторій, технопарків тощо; 

- проекти спільної з іноземними партнерами видавничої діяльності.  

Виходячи з того, що більшість вказаних проектів і напрямків міжнарод-

ної діяльності ВНЗ у сучасних умовах мало реалізуються виникає  потреба у 

розробці проектного підходу, вдосконаленні законодавства та організаційної 

системи управління міжнародною діяльністю вищих навчальних закладів 

України. 

 Вищі навчальні заклади у відповідь на обмеженість фінансування та 

складність діяльності в умовах жорстокої конкуренції повинні розвивати та 

використовувати методи управління проектами. Сфера освіти в Україні по-

винна широко використовувати і розвивати проектні розробки та враховуючи 

значення, яке надається сьогодні сучасній освіті зайняти одне з ключових 

місць в числі пріоритетних напрямків розвитку країни.   

 

А.И. Рыбак, Е.А. Целовальникова  

Стратегия развития морских контейнерных перевозок во время кризиса 

В связи со сложившейся ситуацией в мировой системе экономической 

безопасности – финансовый кризис негативно отражается на морском бизнесе 

– сокращаются перевозки грузов, снижается потребность в развитии судо-

строения. Отсутствие свободных финансов пагубно сказалось и на инвестици-

ях. Судовладельцы, еще недавно стоявшие в очередь на мировых верфях, от-

казываются от продолжения строительства судов, выплачивая значительные 

штрафы и неустойки. Отток капиталов ослабил экономику, обесценились ак-

ции  предприятий. Разовые денежные инъекции не оказали серьезного поло-

жительного влияния на рынок, не дали ожидаемого экономического эффекта, 

денежные средства консолидируются в менее рисковые отрасли и, соответ-

ственно, сужается сам рынок. 

Целью исследований является проектный анализ, поиск и применение 

процессов конкурентной стратегии морских транспортных компаний при пе-

ревозке грузов в условиях экономического кризиса.  

Как выжить и остаться конкурентоспособным при данных экономических 

условиях? В соответствии с современным ресурсным взглядом на компанию 

устойчивое конкурентное преимущество достигается путем непрерывного 

развития существующих и создания новых ресурсов и способностей в ответ на 

быстроменяющиеся условия рынка. Среди этих ресурсов и способностей, 

наиболее важным достоянием, создающим ценность в новой экономке, явля-

ются знания. Компания может сохранить свое конкурентное преимущество за 

счет двух видов способностей – отличительных и воспроизводимых – и их 

уникальной комбинации, которая создается, чтобы достичь синергии. Отличи-

тельные способности – характеристики компании, которые не могут быть 

скопированы конкурентами, или могут быть скопированы, но с невероятными 

http://www.cecsi.ru/coach/mgmt_strategic_resource-based.html
http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html
http://www.cecsi.ru/intro/new_economy_intro.html
http://www.cecsi.ru/intro/synergy_intro.html
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сложностями – являются базисом устойчивого конкурентного преимуще-

ства. Отличительные способности могут быть очень разнообразными: прямой 

сервис, большой флот,  эффективное лидерство, командная работа или невы-

разимые знания. Воспроизводимые способности – это те, которые конкуренты 

могут купить или создать, и таким образом, сами по себе они не могут быть 

источником конкурентного преимущества. Конкурентная стратегия означает 

сознательный выбор набора различных действий с целью доставить клиенту 

уникальное сочетание ценностей. Эти действия базируются на устойчивом 

конкурентном преимуществе фирмы.  Чтобы достичь успеха в современной 

гиперконкурентной экономике, компания должна ориентироваться на конку-

рента – избегать его сильных сторон и искать слабые места в его позициях, 

чтобы затем начать маркетинговую атаку на эти слабые места. Компания не 

обязательно должна быть самой лучшей в каждой категории. Она должна до-

стичь настоящего совершенства в нескольких ключевых областях, и быть 

сильной в остальных. В сегодняшнюю штормовую волну глобальных эконо-

мических, технологических и социальных перемен, название игры для любой 

компании – выживание. В этой новой экономике невозможно выжить только 

за счет технологических инноваций. Все большее число экспертов на разных 

уровнях считают, что, для того, чтобы иметь больше шансов на успех, корпо-

рации должны задействовать энергию, креативность, компетентность и разум 

всех своих сотрудников и вовлечь внешних игроков, таких как – клиенты, 

экспедиторские компании, терминалы, инвесторы и сообщества. Если целью 

является выстоять против неустанной и постоянно растущей глобальной кон-

куренции, необходимо быть не таким, как все, и радикально изменить способ 

ведения бизнеса. Необходимо отказаться от старых иерархических, основан-

ных на противостоянии, подходов, которые не используют должным образом 

людские таланты и расходуют энергию на непродуктивные конфликты. Вме-

сто этого, необходимо создать новую модель менеджмента, переключиться с 

менеджмента на лидерство, управлять переменами, создавать атмосферу до-

верия, избавиться от боязни потерпеть неудачу. Устойчивое конкурентное 

преимущество является базисом, на котором строится успешный бизнес. 

Устойчивое конкурентное преимущество – это длительная выгода применения 

некоторой уникальной, создающей потребительскую ценность, стратегии, ос-

нованной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способно-

стей, которые не могут быть скопированы конкурентами. Оно дает возмож-

ность бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рын-

ке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного времени. Со-

временные менеджеры должны осознавать, что основная их цель – это созда-

ние экономической ценности для участников бизнеса, и наилучший способ ее 

создать заключается в сохранении непрерывного фокуса на устойчивое кон-

курентное преимущество как ключ к созданию экономической ценности. 

Компания начинается и заканчивается  стратегией. Зачастую менеджерам, за-

нимающимся разработкой стратегических планов, не хватает простоты и яс-

ности представлений о том, что такое стратегия и из каких элементов склады-

вается ее успешность. 

 

http://www.cecsi.ru/coach/leadership.html
http://www.cecsi.ru/coach/team.html
http://www.cecsi.ru/coach/sca.html
http://www.cecsi.ru/coach/sca.html
http://www.cecsi.ru/intro/new_economy_intro.html
http://www.cecsi.ru/intro/new_economy_intro.html
http://www.cecsi.ru/coach/innovation.html
http://www.cecsi.ru/coach/employee_energizing.html
http://www.cecsi.ru/coach/entrepreneurial_creativity.html
http://www.cecsi.ru/coach/customer_partnership.html
http://www.cecsi.ru/coach/business_model_new.html
http://www.cecsi.ru/coach/business_model_new.html
http://www.cecsi.ru/coach/leadership.html
http://www.cecsi.ru/coach/change_management.html
http://www.cecsi.ru/coach/business_success_secrets.html
http://www.cecsi.ru/coach/customer_value.html
http://www.cecsi.ru/coach/strategy_enterprise.html
http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html
http://www.cecsi.ru/coach/corporate_capabilities.html
http://www.cecsi.ru/coach/mgmt_new_model.html
http://www.cecsi.ru/coach/mgmt_new_model.html
http://www.cecsi.ru/coach/eva.html
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А.О. Саінчук 

Аутсорсинг в проектах підчас кризи та в посткризовий період 

Загальновідомим є факт циклічності економічного розвитку будь-якої 

країни світу. Кожен цикл проходить етапи росту, піку, спаду, кризи, що по-

вторюються через різні проміжки часу. У кожній фазі циклу існує ймовірність 

виникнення проблемних ситуацій, що пов’язані з різкими змінами темпів ви-

робництва, зростанням або падінням фінансових показників, фінансовими ко-

ливаннями. 

Під економічним циклом найбільш доцільно розуміти період часу між 

двома найвищими точками розвитку економіки, після яких починається реце-

сія, що є по суті початком кризи. Саме під час кризи необхідно використову-

вати такий інструмент, як аутсорсинг. 

Під час дослідження, використання аутсорсингу як інструменті проект-

ного менеджменту, виявлено, що аутсорсинг на нашу думка необхідно вико-

ристовувати в проектах саме під час кризи, або пост кризовий період. За до-

помогою хвиль Кондратьєва (рис. 1) можливо спрогнозувати, що у 2020 р. ріст 

проектів, де будуть використовувати аутсорсинг збільшиться. 

Під час дослідження виявлено, що аутсорсинг в проектах можливо вико-

ристовувати в трьох ситуаціях. В першій ситуації  аутсорсинговий проект ви-

ступає в ролі підпроекта для проекта більш високого рівня. В другій ситуації 

аутсорсинговий проект виступає самостійним проектом. В третій ситуацій ре-

алізується сам проект створення аутсорсингової компанії. Аутсорсинговий 

проект – проект, що передбачає передачу бізнес-процеса або частину бізнес-

процеса від замовника до аутсорсера, з можливістю залучення субаутсорсера 

в процесі виконання функцій, для досягнення мети проекту. Аутсорсинговий 

проект, як правило, має наступні специфічні ознаки: довгостроковість, інно-

ваційність, інвестиційність, унікальність, економічність. В різних ситуаціях 

при використанні аутсорсингу в управлінні проектами необхідно використо-

вувати різні організаційні структури підприємства. Так наприклад, в першій 

ситуації можна використовувати матрічну організаційну структуру, в другій 

ситуації - функціональну організаційну структуру або проектну організаційну 

структуру, в третій ситуації – проектну організаційну структуру. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження класифікації аутсор-

сингового проекту та визначення відмінних особливостей. 

Е.Л. Семенчук  

Бенчмаркинговые проекты в сфере морского транспорта 

Деятельность многих предприятий, в том числе и на морском транс-

порте, ориентирована на проекты. Чтобы получить прибыль, предприятия 

должны прекрасно разбираться во всех тонкостях управления проектами: 

инициализации, планировании, выполнении, отслеживании  и контроле. 

Однако, в большинстве случаев проекты реализуются не всегда "гладко". 

Одним из альтернативных методов для их успешной реализации является 

бенчмаркинг , который в настоящее время весьма активно используется в 

управлении и служит для систематизированного сравнения данного пред-

приятия с лидерами отрасли или других отраслей. Бенчмаркинг использу-



 199 

ется как современное средство для оценки работы и функционирования 

различных объектов и дает возможность принимать решения, связанные со 

стратегией развития, опираясь на более полные знания о способах действий 

подобных предприятий. 

Примеры мировой практики проектной деятельности показывают, что 

внедрение на предприятиях методов проектного и портфельного управле-

ния с использованием бенчмаркинга помогает обеспечивать рост доходов; 

снижать затраты на планирование, управление изменениями и рисками; по-

вышать производительность труда; снижать неопределенность при приня-

тии инвестиционных решений; оптимизировать выбор стратегии деятель-

ности предприятия. 

В странах с развитой рыночной экономикой, таких как США, Япония, 

Германия и др., бенчмаркинг широко распространен как эталон при реали-

зации проектов в различных сферах деятельности. Технология бенчмаркин-

га включает в единую систему разработку стратегии, отраслевой анализ 

и анализ конкурентов.  

 По оценкам аналитиков, 95% отечественных предприятий наблюдают за 

конкурентами. Причем около половины регулярно проводят конкурентный 

анализ. Таковы результаты опроса «Практика проведения конкурентного ана-

лиза в украинских компаниях», в котором приняли участие представители 393 

компаний, из них: 48% - директора; 37% - руководители отделов; 10 % - заме-

стители директора; 10% - владельцы бизнеса. Как показали результаты опро-

са, в четверти опрошенных предприятий именно отдел маркетинга занимается 

конкурентным анализом. Но в ситуациях, когда от скорости принятия реше-

ний напрямую зависит конкурентоспособность, компании ищут другие пути 

сбора информации и все чаще обращаются в специализированные агентства – 

10,8% опрошенных прибегают к услугам консультантов, а 10,1% считают, что 

конкурентной разведкой должны заниматься специально подготовленные 

профессионалы, причем собственные. 

Настоящее бенчмаркинговое исследование обычно занимает около 

шести месяцев. Руководители, инициирующие бенчмаркинг, должны осо-

знавать, что более короткого пути нет. Если нужны быстрые перемены, 

лучше выбрать другой метод. Только этап поиска «лучшей практики» мо-

жет длиться несколько месяцев. Западные специалисты по бенчмаркингу 

утверждают, что если у предприятия нет долгосрочной стратегии развития, 

то бенчмаркинг для него бесполезен. Определим основные этапы бенчмар-

кингового исследования для морского порта. 

На первом этапе бенчмаркингового исследования (планирование) долж-

ны быть идентифицированы критические процессы порта, которые подлежат 

трансформации и развитию.  

На втором этапе (исследование) должны быть определены порты-

конкуренты и собрана информация о них. Этот процесс сравнения и сопостав-

ления служит для использования информации, которая в дальнейшем помо-

жет порту предпринять действия на повышение эффективности собственной 

деятельности.  
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На основании полученной информации рабочая группа бенчмаркинга 

должна выявить и проанализировать характер взаимодействия между крити-

ческими процессами и аналогичными процессами других портов, построить 

прогноз на перспективу, уточнить стратегическое видение и стратегию. Для 

проведения бенчмаркинга далее строится отдельная аналитическая таблица, в 

которой показан рейтинг портов в группе бенчмаркинг, где эталоном высту-

пает  порт (или порты), включенные в категорию «наилучшая практика». 

Следующий этап предполагает усовершенствование бизнес-процессов, 

что требует открытой структуры управления изменениями, а также разработ-

ки соответствующей программы адаптации. Как свидетельствует практика, 

наилучшие итоги от использования бенчмаркинга были получены тем, где ре-

зультаты бенчмаркингового тестирования были превращены в принципы дея-

тельности.  

Адаптация результатов бенчмаркинга может быть достаточно сложным 

этапом. Не бывает такого, чтобы два изучаемых объекта, в том числе и порта, 

были абсолютно одинаковы, поэтому факторы успеха одного из них не всегда 

могут быть факторами успеха другого.  

Первая задача этапа усовершенствования бенчмаркинга состоит в том, 

чтобы выбрать те элементы процессов, заимствованные методы и схемы, ко-

торые позволяют реализовать стратегию непрерывного усовершенствования. 

Вторая задача состоит в том, чтобы подключить к работе по усовершенство-

ванию внутри порта все отделы. 

Принятие решения об использовании бенчмаркинга на уровне порта обу-

славливает понимание того, что всякие методы и процессы постоянно изме-

няются. То, что вчера было лучшим достижением, завтра может стать стан-

дартом или вообще потерять актуальность. Для того, чтобы это не застало 

порт неожиданно, нужно постоянно проводить бенчмаркинговые исследова-

ния. После завершения одного проекта бенчмаркинга следует постоянно идти 

на следующий круг – планировать новый проект. 

І.Б. Семко 

Інформаційні системи управління ризиками портфелів проектів 

Кожна проектно-орієнтована компанія неминуче стикається з пробле-

мою управління ризиками портфелів проектів. Традиційно, управління ризи-

ками спрямовано на управління відомими і невідомими сценаріями розвитку 

ризикових подій в разі їх здійснення. При такому підході ризик виступає тіль-

ки як загроза, а управління ризиками розглядається як управління неминучіми 

труднощами, з якими доводиться стикатися організаціям. 

Аналіз літературних джерел, досліджень з даної проблеми, показує, що 

ефективна система управління ризиками портфеля проектів включає дев'ять 

основних компонентів [1, 2]: 

 внутрішнє середовище компанії, в якому існують проекти, визначає, 

як буде виявлений ризик, які рішення будуть прийняті;  

 цілі компанії повинні бути чітко визначені, бо кожна з них реалізуєть-

ся завдяки проекту або цілого портфеля проектів; 

 виявлення несприятливих подій, від яких залежить виконання визна-

чених цілей, їх аналіз на предмет існування ризиків;  
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 оцінка ризику – виявленні ризики слід проаналізувати з позиції 

вірогідності настання ризикової події та можливих втрат;  

 реакція на ризик – визначення можливої реакції на ризик: виключити, 

знизити, прийняти або передати ризики; 

 інформація та комунікація – своєчасний збір, обробка і передача ін-

формації співробітникам, відповідальним за управлення ризиками;  

 своєчасне прийняття рішень – розробка та вибір сценарних планів ре-

алізації проекту на випадок наступу того чи іншого ризику;  

 контроль бізнес-процесів – внутрішні правила, які гарантують, що 

прийнята стратегія реакції на ризик ефективно реалізується при вико-

нанні повсякденних операцій;  

 моніторинг – виявленні раніше ризики необхідно постійно контролю-

вати. 

Досить важко підібрати комплексну інформаційну систему управління 

ризиками, яка би дала можливість забезпечити автоматизацію всього процесу. 

Існують програмні пакети, здатні підтримувати окремі процеси управління 

ризиками .  

Наприклад, функціональний модуль спеціалізованого програмного за-

безпечення Primavera Portfolios компанії Primavera Systems Inc., забезпечує 

роботу керівництва проектів та компаній, дозволяє формувати та порівнювати 

портфелі проектів за критеріями, проводити оцінку потреб по ресурсах та 

оцінку ризиків, призначений для автоматизації процесів управління проекта-

ми у відповідності до вимог PMI і стандартів ISO. 

Atlantic Global Project розробив інструмент Portfolio Management Soft-

ware для управління проектами, програмами, портфелями, фінансами, ризика-

ми, часом. 

IBM Rational Portfolio Manager дозволяє автоматизувати управління про-

ектами і портфелями в цілому – від визначення можливостей і пріоритетів до 

реалізації і завершення проекту (управління ресурсами, ризиками, часом та 

витратами).  

Le Bihan Consulting OPX2 покращує процес управління портфелями, ри-

зиками, розподілення ресурсів, витратами часу. 

Серед останніх розробок корпорація Oracle представляє Primavera Risk 

Analysis – рішення, що забезпечує комплексний підхід до управління ризика-

ми в проектах. Primavera Risk Analysis пропонує за допомогою простих ме-

тодів прогнозування надзвичайних обставин, складання планів реагування на 

ризики визначати вірогідність успішності реалізації проекту в задані інтерва-

ли. Рішення дозволяє отримати об'єктивне уявлення про резерви, необхідні 

для усунення наслідків невизначеностей в області витрат і графіка реалізації 

проекту, а також проаналізувати ефективність плану реагування на ризик. Це 

дозволяє створювати «календарний графік проекту, що враховує ризики», 

який сьогодні вже є стандартом планування і підготовки проектів. 

Спеціальний модуль Primavera PertMaster виконує роль інструменту для 

ідентифікації, якісної та кількісної оцінки ризиків. При виборі для управління 

ризиками програмного забезпечення PertMaster гарантується велика 

вірогідність виконання проектів у встановлені терміни та заданому бюджеті.  

http://controlsystems.ru/Primavera/software/RA/
http://controlsystems.ru/Primavera/software/RA/
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Продукт Intaver Institute Inc. RiskyРroject - розширене програмне забез-

печення управління проектами з інтегрованим аналізатором ризику, направ-

лене на вирішення таких основних завдань, як календарне планування проек-

ту, кількісний аналіз ризиків на основі методу Монте-Карло, вимір ступеня 

виконання проекту. Інший продукт Intaver Institute Inc. – RiskyРroject Lite, си-

стема управління проектом з інтегрованим аналізом ризиків, допомагає спла-

нувати проекти та визначити, як ризики впливають на розклад проектів. 

Модуль HP Program Management є компонентом інструменту HP Project 

Portfolio Management Center PPM (продукт компанії Hewlett-Packard для ринку 

PPM Tools), який надає можливість спільного управління програмами про-

ектів впродовж всього циклу їх реалізації, автоматизувати процеси плануван-

ня, управління завданнями, ризиками, якістю і ресурсами в рамках програм. 

Проаналізоване програмне забезпечення дозволяє проектним менедже-

рам позбавитися великої кількості зайвих інструментів та паперової роботи в 

процесі управління ризиками, крім того, можлива звітність по декількох про-

ектах, оцінка ефективністі окремого проекту та портфеля проектів в цілому. 

 

О.В. Сидорчук, Т.Д. Гуцол, О.В. Шелега  

Особливості управління часом і змістом у проектах ремонту 

автомобільних доріг 

Проблема забезпечення ефективного управління проектами ремонту ав-

томобільних доріг в Україні загальновизнана. Однак, сьогодні як у практич-

ному, так і в науковому відношеннях ще не розроблено потрібних методів та 

комп’ютерних засобів для швидкого виконання відповідних процесів, 

вирішення управлінських задач та обґрунтування оптимальних рішень. Зо-

крема, це стосується такої системної управлінської сфери, як управління 

змістом та часом у відповідних проектах. 

Концептуально означимо основні властивості відповідних проектів та їх 

зв’язок із процесом управління. Проекти з ремонту автомобільних доріг вико-

нуються відповідними організаціями. Підставою для виконання цих проектів є 

наявність дефектів на дорогах, які виникають у результаті їх експлуатації. По-

ява дефектів, їх кількість та геометричні параметри зумовлюються багатьма 

чинниками, зокрема, початковим станом дороги, метеорологічними умовами, 

що діють на дорогу упродовж певного часу, характеристиками потоку авто-

транспорту, що рухається по дорогах впродовж цього часу, а також три-

валістю використання дороги тощо. Дефекти на дорогах є причинами витрат, 

які несуть перевізники. 

Проекти ремонту доріг відбуваються з певною періодичністю. Вона мо-

же бути регламентованою за часом, а також здійснюватись за потребою (по-

явою дефектів). Застосування тієї чи іншої стратегії виконання цих проектів є, 

на наш погляд, важливою науковою управлінською задачею. ЇЇ вирішення ви-

магає прогнозування появи дефектів та постійного контролю стану доріг. Не 

вдаючись до детального аналізу вирішення цієї задачі, зауважимо, що в основі 

відповідного методу лежить пошук компромісу між затратами на реалізацію 

проектів та втратами перевізників від гальмування потоку транспортних за-

собів.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HP_Project_Portfolio_Management_Center_PPM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HP_Project_Portfolio_Management_Center_PPM&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
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Аналізуючи чинники затрат на реалізацію проектів з ремонту доріг, при-

ходимо до висновку, що основним з них, як уже згадувалося, є наявність та 

геометричні параметри дефектів на обслуговуваній ділянці дороги. Окрім того 

ці затрати залежать від використовуваних технологій усунення дефектів. Три-

валість усунення дефектів визначається їх параметрами та технологіями. Пла-

нування стратегії ремонту певної вітки дороги значною мірою визначається 

наявністю фінансів на відповідні проекти. Нестача фінансів зумовлює затрим-

ки у запуску відповідних проектів, подовження термінів експлуатації доріг з 

дефектами, що спричиняє збільшення їх параметрів та потреби  у фінансах на 

відповідний проект. окрім того експлуатація несправних доріг зумовлює вит-

рати перевізників як через гальмування вантажопотоку, так і через потребу у 

збільшенні ремонтів автотранспорту. 

Таким чином, для ефективного управління ремонтом доріг слід вирішити 

низку управлінських задач у процесах стратегічного, тактичного та оператив-

ного планування. У цьому разі управління здійснюється відносно усіх відомих 

сфер – інтеграції; змісту та часу; якості; людських ресурсів; постачання; ризи-

ку тощо. 

Управління змістом та часом проектів ремонту доріг є основною підста-

вою для процесу управління іншими сферами. Стратегія ремонту доріг визна-

чається пріоритетами у перевезеннях. За їх відсутності стратегію обґрунтову-

ють за вартісним критерієм. У цьому разі розкривають такі системні причин-

но-наслідкові зв’язки: 

П→Тл; Тл→Тн; (Тл, Тн, П)→Зп; (Тл, Тн, П)→tп; 

 

tп→В΄т; В˝т←П; П←(tс, Qt) 

де П – характеристики предмета праці (дефектів);  

Тл – ремонтні технології;  

Тн – ремонтна техніка;  

Зп – затрати у проекті ремонту дороги; 

 tп – тривалість цього проекту;  

В΄т – втрати перевізників від гальмування потоку через ремонт дороги;  

В˝т – витрати перевізників від наявності дефектів на дорозі;  

tс – тривалість експлуатації дороги  між суміжними ремонтами;  

Qt – вантажопотік упродовж цього часу. 

Означені концептуально причинно-наслідкові зв’язки у проектах експлу-

атації та ремонту доріг є основою для управління відповідними проектами 

 

О.В. Сидорчук, Т.Д. Гуцол, О.В. Зеленський  

Предметно-системні засади управління програмами збирання 

сільськогосподарських культур 

Ефективність програм збирання сільськогосподарських культур в авто-

номних виробничих формуваннях значною мірою залежить від ефективності 

управління. Ці програми складаються з множини підпрограм, які у свою чер-

гу, презентуються множинами проектів. Таким чином маємо ієрархічну струк-

туру складових, кожна з яких характеризується своїм життєвим циклом. Зав-

дання управління програмами у цьому випадку полягає як в обґрунтуванні 
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структури відповідних складових проектів, підпрограм та програм загалом, 

так і в управлінні життєвими циклами цих складових. 

Водночас, програми збирання ранніх сільськогосподарських культур є 

складовими більш загальних програм виробництва сільськогосподарської 

продукції автономними виробничими формуваннями. З огляду на це, програ-

ми збирання визначаються програмами сівби. Циклічність сільськогоспо-

дарського виробництва визначає таку особливість процесу управління 

відповідними програмами, як знання про управління попередніми ана-

логічними програмами. Однак, зміна сівозмін, сортів, технологій та техніки є 

основними підставами їх унікальності. Окрім того, ця властивість посилюєть-

ся неоднаковістю та стохастичністю щорічних агрометеорологічних умов. 

Особливою властивістю відповідних програм та їх складових є біологічно 

зумовлена зміна стану предмета праці (сільськогосподарської культури) у 

часі, що визначає часові обмеження на їх життєві цикли. Це є підставою для 

вирішення специфічних задач управлінських процесів. 

Ідентифікація підпрограм, проектів та робіт у програмах збирання 

сільськогосподарських культур має враховувати не лише предмети праці, що 

якісно перетворюються, але й технології, на підставі яких відбуваються ці пе-

ретворення. Окрім того, наявність технічних та людських ресурсів, що вико-

ристовуються для виконання множин програм автономних виробничих фор-

мувань, є тими обмеженнями, які мають враховуватися в процесі управління 

їх інтеграцією, архітектурою та життєвими циклами. Таким чином, власти-

вості програм виробництва сільськогосподарської продукції, зокрема, збиран-

ня вирощеного врожаю сільськогосподарських культур визначаються як 

об’єктивними, так і суб’єктивними чинниками, що є підставою розроблення 

специфічних методів управління. Сформулюємо до них основні вимоги. 

Перш за все зазначимо, що методи управління нероздільні із засобами, 

які використовуються з цією метою. Специфічність цих методів визначається 

особливостями методів вирішення управлінських задач, за результатами яких 

обґрунтовуються та реалізуються управлінські рішення. Тому вимоги до ме-

тодів управління програмами збирання сільськогосподарських культур буде-

мо розглядати крізь призму вирішення основних управлінських задач. Мно-

жини цих задач формуються на результатах аналізу основних управлінських 

процесів і сфер (складових) управління проектами та програмами. З огляду на 

це, першою вимогою до методів управління відповідними програмами є 

врахування циклічності агропромислового виробництва. Наступною вимогою 

є необхідність врахування стохастичного характеру агрометеорологічної 

складової проектного середовища, яка має свої особливості стосовно тери-

торіального розміщення автономних виробничих формувань, де реалізуються 

програми. Важливою вимогою є необхідність врахування ймовірно-

детермінованої поведінки предметної та виробничої складових проектного се-

редовища. Методи управління програмами збирання сільськогосподарських 

культур мають також враховувати фізичні закономірності зміни предметної 

складової проектного середовища під дією агрометеорологічних умов, а також 

наявність такого стану цієї складової, за якого можуть виконуватися роботи у 

проектах. Цей стан є характерним для двох проектних складових – ґрунту по-

ля та рослин.  
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Однією із важливих вимог до методів управління є необхідність 

врахування системної підстави часового перебігу програм, підпрограм та про-

ектів, яка полягає у тому, що кожна із цих складових є динамічною системою, 

ефективність якої визначається ефективністю управління. Функціональні по-

казники цих систем визначаються їх конфігурацією, яка характеризується 

фізичними параметрами та кількістю збиральних, транспортних та оброблюв-

ально-складських технічних засобів. Атому однією із важливих вимог до ме-

тодів управління є узгодженість параметрів відповідних підсистем – збираль-

но-транспортної та оброблювально-складської. Узгодження цих параметрів 

відбувається на основі управління конфігурацією окремих проектів. У цьому 

разі для кожного проекту збирання сільськогосподарських культур, що ре-

алізується на тому чи іншому полі, їх конфігурація визначається з урахуван-

ням характеристик предметної та виробничої складових проектного середо-

вища, агрометеорологічно допустимого та організаційно відкоригованого 

фонду часу. 

Таким чином, проектно-системні засади управління програмами збиран-

ня сільськогосподарських культур полягають у тому, що наукові задачі управ-

ління вирішуються системно, нерозривно з властивостями предметно-

виробничих складових проектного середовища, а їх результати визначають 

структуру та функції складових процесу управління. 

 

О.В.Сидорчук, П.М.Луб, В.А. Українець, І.П. Івасюк, О.А. Сятковський  

Особливості реалізації проектів адаптивних технологічних систем ріль-

ництва в умовах сучасних тенденцій 

Сучасні глобальні тенденції зміни ринкових умов та, зокрема локальних 

ринків продовольства в Україні, характеризуються важкопередбачуваністю та 

нестабільністю. Щодо ринку сільськогосподарської продукції нашої держави, 

то для нього характерним є також сезонність та мінливість валового обсягу 

вирощеної продукції. Така особливість галузі рільництва зумовлена предмет-

ною та природною (агрометеорологічною) складовими, які характеризуються 

частковою керованістю та некерованістю. Враховуючи ці особливості галузі, 

сучасні тенденції внутрішнього і зовнішнього агробізнесу, глобальну фінан-

сову кризу, постійно зростаючу кількість населення планети, а також ваго-

мість сільськогосподарської продукції у задоволенні харчових потреб людст-

ва гостро постає питання щодо збільшення врожайності культур, якості та 

енергоощадності механізованих процесів їх вирощування. Одним із шляхів 

вирішення останнього питання є реалізація проектів адаптивних технологіч-

них систем (АТС) із удобрення, обробітку ґрунту та сівби (УОҐС) сільського-

сподарських культур.  

Для реалізації цих проектів на практиці та, зокрема, забезпечення їх ефе-

ктивності, необхідно застосовувати специфічні методи та моделі щодо оці-

нення ефективності АТС і обґрунтування їх параметрів для відповідних сіль-

ськогосподарських 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 особливості проектів адаптивних техноло-

гічних систем із УОҐС та означити перешкоди щодо успішного їх розвитку на 

практиці.  

Забезпечення "біологічних вимог" сільськогосподарських культур до 

умов їх продуктивного росту та розвитку на початкових етапах вегетації здій-

снюється за рахунок узгодження механізованих робіт із УОҐС з поточним 

станом предмету праці (посівним шаром ґрунту) та динамікою розвитку агро-

метеорологічних умов весняного, або літньо-осіннього періодів. Однак через 

стохастичність агрометеорологічних умов стан предмету праці та фонд часу за 

якого необхідно його "адаптувати" до посівних вимог сільськогосподарських 

культур в розрізі років реалізації проектів із УОҐС є змінним. Це об’єктивно 

зумовлює потребу використання адаптивного комплексу машин (АКМ) для 

виконання робіт із УОҐС в умовах що змінюються. 

Відповідно до цього, сутність енергоощадності механізованих процесів із 

УОҐС у проектах АТС полягає у виконанні саме тих робіт (технологічних 

операцій), в системних умовах що склалися, за яких задовольнятимуться ви-

моги рослин до ґрунтово-кліматичних умов їх продуктивного росту і розвит-

ку. У результаті такого підходу виникатимуть різні експлуатаційні витрати (за 

рахунок зміни структури робіт із УОҐС) та локально, в розрізі окремого року, 

системно формуватимуться умови для отримання високих врожаїв вирощува-

них культур. Складність вирішення цього завдання на практиці зумовлене 

тим, що СГП повинні володіти АКМ, застосування яких уможливлювало б 

своєчасне забезпечення відповідного якісного стану агрофону поля (зокрема 

посівного шару ґрунту) на момент агрометеорологічно зумовлених термінів 

сівби відповідних культур. Однак, для обґрунтування параметрів цих компле-

ксів машин необхідно володіти специфічними методами і моделями, які дава-

ли б змогу узгодити їх параметри із характеристиками виробничої програми 

СГП. Окрім того, ці ж методи повинні давати змогу враховувати дані моніто-

рингу щодо стану предметних та агрометеорологічних умов в розрізі окремого 

року, здійснювати оцінення їх прогнозованого впливу на потребу адаптивного 

виконання робіт, мінливість функціональних показників АТС, а також здійс-

нювати комп’ютерне моделювання процесів із УОҐС у віртуальних проектах і 

на цій підставі оцінювати показники ефективності управлінських дій.  

З іншого боку, адаптивне до предметних та агрометеорологічних умов 

виконання робіт із УОҐС призводить до того, що окрема частина сільськогос-

подарських машин буде використовуватись тільки за певних умов, а відтак 

"простоюватиме" у резерві. Це призведе до збільшення металомісткості техні-

чного оснащення та формуватиме вимоги до отримання високих врожаїв у 

СГП. Це також відобразиться на собівартості отриманої продукції, терміні 

окупності капіталовкладень в АКМ й ефективності проектів загалом. На жаль, 

за сучасних глобальних тенденцій у ринкових відносинах та небезпеки банк-

рутства за другої хвилі фінансової кризи рільничі підприємства неохоче здій-

снюватимуть капіталовкладення у проекти АТС. Такий розвиток подій в умо-

вах глобальних тенденцій означає консервування та продовження поступової 

деградації галузі рільництва в Україні, а відтак неефективне використання зе-

мельних ресурсів, втрату часу та потенційної можливості розвитку як внутрі-

шніх ринків продовольства так і освоєння їх у загальносвітовому масштабі. 
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Очевидно, що значного поштовху у цих питаннях могло б завдати держа-

вне стимулювання технічного та технологічного розвитку галузі рільництва, 

субсидування та впровадження проектів АТС загалом.  

Висновки. 1. Для забезпечення прибутковості рільничого підприємства 

необхідно вирощувати високі врожаї сільськогосподарських культур із міні-

мальними витратами енергії та коштів на виконання відповідних механізова-

них процесів. 2. Важливою складовою вирішення цього завдання на практиці 

є реалізація проектів адаптивних технологічних систем із удобрення, обробіт-

ку ґрунту та сівби сільськогосподарських культур. 3. Успішний розвиток цих 

проектів передбачає забезпечення підприємств адаптивними комплексами 

машин та застосування відповідних методів і моделей щодо системного оці-

нення показників їх ефективності. 4. Застосування адаптивних технологічних 

систем рільництва передбачає простій окремих сільськогосподарських машин 

у резерві в розрізі того чи іншого року та порівняно більші капіталовкладення 

у технічне оснащення відповідних проектів, що для сучасних рільничих підп-

риємств зумовлює потребу державної підтримки етапів їх технічного пере-

оснащення. 

О.В. Сидорчук, В.І. Днесь, С.Г. Жуль 

Основні проблеми управління проектами та програмами в  

агропромисловому виробництві 

Агропромислове виробництво є тією предметною галуззю, управління 

якою є надскладним. Основна причина цього – стохастична природа агроме-

теорологічних умов, глобальна зміна клімату, а також специфічний вплив аг-

рарних технологій та техніки на ріст, розвиток і зміни біологічних сільського-

сподарських об’єктів. На жаль, сьогодні стан агрономічної, зоотехнічної та бі-

ологічної науки ще недостатній для вирішення завдань управління агропро-

мисловим розвитком на засадах сталості, екологічності, ощадності та еконо-

мічності. Управлінська наука також не cформована до такої міри, щоб забез-

печити цей розвиток. Таким чином, існує проблема розвитку агропромислово-

го виробництва, вирішення якої можливе лише на основі системного форму-

вання та практичного використання нових знань як у технологічній, так і в 

управлінській сферах. Технологічні знання є основою управлінських дій. Вод-

ночас, потреба формування управлінських рішень значною мірою визначає 

розвиток технологічних знань. 

Ефективність (Е) розвитку агропромислового виробництва системно зу-

мовлюється такими групами основних чинників: 1) соціальною (С); 2) право-

вою (Ю); 3) природно-виробничою (В); 4) предметною (П); 5) агрометеороло-

гічною (А); 6) технологічною (Тл); 7) технічною (Тн); 8) організаційно-

масштабною (О);                  9) матеріально-ресурсною (М); 10) енергетичною 

(Ен); 11) стандартно-якісною (Я); 12) ринково-кон’юнктурною (Р); 13) фінан-

сово-економічною (Ф); 14) управлінською (У); 15) інформаційною (І): 

Е=f( C, Ю, В, П, А, Тл, Тн, О, М, Ен, Я, Р, Ф, У, І) 

Множина зазначених п’ятнадцяти груп чинників ефективності агропро-

мислового виробництва репрезентує складові відповідної соціо-технологічної 

системи, моделювання якої має стати підмурком для прогнозування її функці-

ональних та економічних показників за тих чи інших їх значень. Відсутність 
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такої моделі є однією з основних проблем управління проектами та програма-

ми цього виробництва. 

Аналізуючи об’єктивні труднощі створення системної моделі, бачимо, 

що наступною основною проблемою є відсутність обґрунтованих рівнів моде-

лювання агропромислового виробництва. Ці рівні можна обґрунтувати на ос-

нові багатьох критеріїв (ознак). Зокрема, на наш погляд, моделювання соціо-

технологічних систем слід здійснити стосовно окремих полів, сівозмін, сезо-

нів виконання механізованих сільськогосподарських процесів, виробничих 

формувань сільськогосподарських підприємств, окремих сільськогосподарсь-

ких підприємств, сільських територій, адміністративних районів, адміністра-

тивних областей, природно-виробничих зон держави і нарешті держави вці-

лому. Для моделювання соціо-технологічних систем слід мати відповідні ме-

тоди. На жаль, ці методи достеменно ще не розроблені, що є наступною осно-

вною проблемою управління проектами та програмами агропромислового ви-

робництва.  

Створення системної моделі агропромислового виробництва та обґрун-

тування кількісних показників зазначених груп чинників на основі моделю-

вання соціо-технологічних систем має базуватися на методології системотех-

ніки. Ця методологія передбачає моделювання систем на основі використання 

трьох основних принципів – фізичності модельованості та цілеспрямованості, 

а також застосування концепції системотехніки, яка полягає у тому, що розк-

риття кожної групи чинників розглядається як автономна задача, вирішення 

якої можливе лише за умови відомих числових показників інших груп чинни-

ків. Не зупиняючи більше уваги на системотехнічних методологічних засадах, 

зазначимо, що глибокі дослідження з цього напряму відсутні, що є також важ-

ливою проблемою управління відповідними проектами та програмами.  

До аналогічних проблем слід віднести також проблему створення моде-

лей агропромислового виробництва для означених рівнів його дослідження. 

Відносно кожного рівня складової моделі матимуть свої особливості. Зокрема, 

ці особливості стосуються концептуальних моделей згаданих підсистем, а та-

кож впливу агрометеорологічних умов на динаміку відповідних проектів та 

програм. 

Окрім технологічних та методологічних проблем управління проектами 

та програмами агропромислового виробництва важливою проблемою є підго-

товка фахівців з управління проектами. На жаль, сьогодні у жодному ВНЗ аг-

рарного спрямування не навчаються фахівці за цією спеціальністю. Навчаль-

ний предмет управління проектами вивчається лише економічних спеціально-

стей. На інженерних спеціальностях студенти вивчають деякі управлінські 

предмети, що здебільшого стосуються операційного менеджменту. Не підда-

ючи сумніву доцільність їх вивчення , зауважимо, що ці предмети не можуть 

замінити предмета управління проектами, який покликаний формувати знання 

стосовно механізмів (процесів) як інноваційного розвитку агропромислового 

виробництва, так і ефективного механізованого виробництва сільськогоспо-

дарської продукції та продовольства в Україні. 

О.О. Сидорчук  

Науково-методичні принципи управління архітектурою проектів  
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державної цільової програми розвитку українського села 

Занепад українського села став основною причиною розроблення Держа-

вної цільової програми його розвитку на період до 2015 року Програми. На 

жаль, як переконує практика, існування упродовж останніх трьох років цієї 

Програми вона не принесло ще відчутних результатів щодо розвитку сільсь-

ких територій. Причин такого стану є багато, зокрема, неефективне управлін-

ня цим розвитком. 

Аналіз змісту та структури тексту Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015 року переконує, що у неї відсутні чіткі 

проекти, які слід реалізувати для того щоб зупинялася деградація і розпочався 

його розвиток. Науковою основою визначення відповідних проектів є методо-

логія управління програмами, відображена в П2М. Однак, її безпосереднє за-

стосування, на наш погляд, також не дасть бажаного результату без врахуван-

ня особливих закономірностей функціонування відповідних соціо-

технологічних систем. Зокрема, слід врахувати те, що основою цього функці-

онування є природні ресурси – земля, ріки та ліси. Основним завданням функ-

ціонування сільських територій є виробництво за допомогою природних ресу-

рсів сільськогосподарської продукції. З огляду на це, одним із науково-

методичних принципів управління архітектурою проектів Програми є прин-

цип ефективності, який полягає в тому, що архітектура відповідних проектів 

має бути скерованою на забезпечення ефективності сільськогосподарського 

виробництва. У цьому разі слід врахувати, що ефективність виробництву на 

селі визначає потік коштів, а відтак добробут його мешканців. 

Іншим науково-методичним принципом є принцип системності, який пе-

редбачає розгляд окремих сільських територій як соціо-технологічних систем, 

що характеризуються вхідними потоками (Хt) матеріально-технічних, енерге-

тичних, інформаційних та фінансових ресурсів, параметрами системи (Zt), які 

змінюються у часі, та вихідними (Yt) потоками виробленої на селі продукції. 

Окрім того, вхідні потоки поділяються на дві складові – керовану (Хк) та не-

керовану (Хн). Управління системою відбувається на основі зовнішнього 

управління (Dх та Dz), а також внутрішньої самоорганізації (Dв). Для даної си-

стеми є характерними такі залежності: 

 

 

 

 

 

де Хt – значення керованих вхідних впливів на момент часу t. 

Окрім принципу системності управління архітектурою проектів 

Державної цільової програми розвитку українського села важливими 

науковими принципами є фізичності та модельованості. Їх сутність полягає 

відповідно у тому, що закономірності, які притаманні системі, можна описати 

фізичними закономірностями, а її функціонування можна відобразити 

скінченною множиною моделей, що визначаються завданнями моделювання. 

До важливих науково-методичних принципів слід віднести також 

принцип цілеспрямованості, який полягає у тому, що соціо-технологічна 

Yt = ƒ
’
(Zt , Xt , Xн); 

Хt = ƒ
”
(Xk , Dx); 

Zt+1 = ƒ
”’
(Zt , Dв , Xt , Xн , Dzt). 
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система цілеспрямовано скеровує свою діяльність на виробництво 

сільськогосподарської продукції. 

Означені науково-методичні принципи функціонування соціо-

технологічних систем на селі є підставою для їх моделювання та прогнозу-

вання темпів розвитку, які забезпечуються реалізацією відповідних проектів 

Державної соціальної цільової програми розвитку українського села. Управ-

ління архітектурою цієї Програми означає встановлення структури та функцій 

відповідних проектів обґрунтування тривалості їх життєвих циклів, які мож-

ливі на основі моделювання зазначених систем. 

Висновки. 1. Управління архітектурою проектів Державної цільової про-

грами розвитку українського села вимагає розроблення та використання у до-

слідженнях щонайменше п’яти науково-методичних принципів. 

          Розкриття та використання цих принципів відбувається у процесі моде-

лювання соціо-технологічних систем, яке має розкрити системні зв’язки між 

вхідними потоками ресурсів, параметрами систем, вихідними потоками про-

дукції та управлінськими діями. 

Т.В. Сильчук 

Міжнародні стандарти управління проектами для проектів інститу-

ційного розвитку державної служби україни 

На сьогодні в Україні здійснюється велика кількість міжнародних проек-

тів інституційного розвитку. Для їх реалізації існує низка інструментів: Twin-

ing, TAIEX, SIGMA, СІВ.[8] Метою зазначених проектів є, перш за все, техні-

чна допомога щодо інституційного розвитку та наближення до стандартів ЄС. 

Інституційний розвиток можна визначити як стійкий комплексний розвиток 

організації. При цьому комплексність передбачає не тільки оновлення власне 

організаційної структури, але й форм, методів, засобів її функціонування. 

Для лідерів проекту, їх помічників та координаторів поняття проектний 

менеджмент або управління проектом є зрозумілими і не новими. Управління 

проектом являє собою методологію організації, планування, управління, ко-

ординації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проек-

ту, спрямовану на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування си-

стеми сучасних методів, техніки й технологій управління для досягнення 

визначених у проекті результатів по змісту і обсягу робіт, вартості, часу, 

якості.  

Загальну координацію та моніторинг зазначених вище проектів здійснює 

Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС Нацдержслужби України, 

Європейська комісія та офіс PAO. Недоліком такої координації є відносна не-

самостійність та неорганізованість роботи команди окремо взятого проекту. 

Серед причин, які обумовлюють такий стан справ, є дві (основні): 1. Логіка 

проекту та порядок його здійснення неповністю усвідомлюються бене-

фіціаром (замовником), оскільки велику кількість роботи здійснюють неза-

лежні експерти або координатори. 2. У цій сфері до цього часу не використо-

вуються стандарти та програмне забезпечення для управління проектами, 

оскільки для його впровадження немає достатньої кількості добре підготовле-

них кадрів. 
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Актуальність застосування міжнародних стандартів управління проекта-

ми та програмного забезпечення для реалізації міжнародних проектів інститу-

ційного розвитку полягає у реалізації цілей проекту та його ефективності й ре-

зультативності.  

Найпоширенішим стандартом управління проектами є PMBoK (A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge) - єдиний стандарт у галузі 

Project Management, який відповідає ISO 9001 (Guidelines to Quality in Project 

Management) - менеджменту якості (управління якістю при управлінні проек-

тами, 1997 рік). [4] 

У деякій мірі підходящою для проектів, які ми розглядаємо, може бути 

модель Організаційної Зрілості Управління Проектами (Organization Project 

Management Maturity Model – OPM3). Її формула: знання+оцінка+покращання 

відповідає загальним цілям міжнародних проектів інституційного розвитку.  

Зупинимося окремо на стандарті Government Extention to the PMBOK® 

Guide, який буквально означає Урядове доповнення до PMBOK® (видання 3-

є). Відповідно до описання, ця оновлена версія є обов’язковою для ознайом-

лення для практикуючих проектних менеджерів, які працюють за урядовими 

контрактами, так само як для будь-кого, хто бажає краще розумітися на 

PMBOK®.  Дійсно, цей стандарт включає усі необхідні для роботи проектного 

менеджера в урядовій структурі кроки: життєвий цикл проекту та організації, 

області знань з проектного менеджменту, інтегративний менеджмент, ме-

неджмент вирішення проблем, часу, затрат, якості, людських ресурсів, ко-

мунікацій, ризику. 

Для обґрунтування такої гіпотези, яка би дала відповідь на питання, які 

інформаційні технології необхідно впровадити для досягнення цілей міжнаро-

дного проекту інституційного розвитку, його ефективності та результативнос-

ті, потрібно зробити наступне: 1. Визначитися із найбільш актуальним станда-

ртом управління проектами для міжнародних проектів інституційного розвит-

ку. 2. Вивчити доступне програмне забезпечення емпіричним або теоретич-

ним шляхом та зробити висновки щодо його відповідності обраному стандар-

ту. 3. Розробити рекомендації щодо практичного застосування існуючих стан-

дартів управління проектами та програмного забезпечення для них у проект-

ній діяльності щодо міжнародних проектів інституційного розвитку. 

 

А.Ю. Старостина 

Особенности управления программами стабилизации на предприя-

тиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины в условиях  

финансового кризиса 

В условиях надвижения второй волны глобального финансового кризиса 

в Украине, на сегодняшний день все более актуальными для предприятий во-

допроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) становятся вопросы их стра-

тегического развития. 

Анализ существующих теоретических и практических научных нарабо-

ток относительно данного вопроса, показал, что наиболее целесообразным в 

данном случае является применение программного менеджмента. 
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В силу низкой эффективности ряда показателей деятельности, а также 

неготовности существующей системы управления к возникающим изменени-

ям во внешней и внутренней среде  коммунальных предприятий (КП) Украи-

ны отсутствовал запас прочности для адекватного реагирования на кризисные 

явления  2008 года, что в свою очередь усугубило и без того сложное положе-

ние данных предприятий. 

На сегодняшний день, когда в мире наблюдаются надвижение второй 

глобальной волны финансового кризиса, КП ВКХ Украины оказались в ситу-

ации, которая требует проведения комплекса мероприятий по стабилизации 

их состояния, а также снижения влияния внешних угроз. 

Решение данных задач становится возможным благодаря реализации на 

КП программ стабилизации (ПС), в которых необходимо уделить особое ме-

сто процессу взаимодействия с внешней средой, усовершенствованию проце-

дуры управления изменениями и механизмам защиты КП от влияния финан-

сового кризиса. 

Так как, величина государственных денежных поступлений для КП 

напрямую зависит от степени наполняемости бюджета, который также по-

страдал от кризиса, то главным механизмом защиты КП является поиск до-

полнительных источников финансирования, например такого вида как госу-

дарственно-частное партнерство.  

Таким образом, интеграция на КП ПС, разработанных с учетом финансо-

вого кризиса, или внесение корректив в уже существующую ПС, способны не 

только стабилизировать процессы, обеспечивающие основные направления 

деятельности КП, снизить влияние финансового кризиса, а и позволит выве-

сти КП на новый уровень деятельности, и создаст более благоприятную почву 

для дальнейшего развития предприятия в целом. 

 

В.М. Степований, І.М. Флис 

Обгрунтування проектної потужності заводу для виробництва біоди-

зеля із ріпакової олії 

Значне збільшення світових цін на мінеральне пальне, скорочення його 

запасів, проблеми з його транспортуванням змушують шукати альтернативні 

джерела палива, які максимально наближені до споживачів. Впровадження 

таких інноваційних проектів  особливо актуальне в умовах глобальної фінан-

сової кризи, яка чинить значний вплив і на економіку України. Паливо можна 

отримувати не тільки з нафти. Одним з дієвих напрямків вирішення енергети-

чно-паливної проблеми вважаємо використання поновлюваних джерел енергії, 

тобто отримання біологічного палива шляхом переробки рослинних олій у ви-

робничо-переробних комплексах, які створюються на базі діючих сільського-

сподарських підприємств. Такі інноваційні проекти  є надзвичайно актуаль-

ними в умовах економічної кризи в Україні. 

Як видно із цих діаграм, виробництво сої, соняшника і ріпаку у світі 

протягом останнього десятиріччя має стійку тенденцію до зростання, що підт-

верджує актуальність впровадження інноваційних проектів виробництва біо-

дизеля в сільськогосподарських підприємствах.  
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Проведемо оцінку проектного середовища для виробництва біодизеля із 

ріпакової олії на прикладі Пустомитівського району Львівської області. В 

2011 році під посівами ріпаку в районі було зайнято 2555 га. Середня урожай-

ність ріпаку за останні 3 роки становить 34,2 ц/га. В той же час в районі в 2011 

році не використовувалося 16656 га ріллі. З них під посіви озимого ріпаку 

можна додатково використати 5546 га, збільшивши їх з врахуванням наявних 

посівних площ до 8101 га.  Таким чином в районі можна виробити 28067 тонн 

ріпаку, переробивши який, можна отримати 9324 тонн біодизеля, собівартість 

якого приблизно в 2 рази менша від ціни дизельного палива. Реалізація проек-

ту будівництва заводу з виробництва біодизеля дозволить вирішити важливу 

народногосподарську проблему.  

Основним виробником ріпаку у Пустомитівському районі є ТзОВ АПП 

«Львівське». Посіви ріпаку на даному підприємстві в 2011 р. становили 33,3 %  

від площі ріллі - 7662 га. Валовий збір ріпаку в товаристві у 2011 р. становив 

8444 тонн, а обсяги його реалізації були рівними – 8 309 тонн, що займає 

98,4% від усього виробництва. Розрахуємо прогнозоване виробництво біоди-

зельного пального із ріпаку вирощеного у ТзОВ АПП «Львівське»: 

                                             д р бдБ Н В                                   

(1) 

де Бд– кількість біодизеля, отриманого з ріпаку, тонн; 

Нр– насіння ріпаку, що вирощене в ТзОВ АПП «Львівське», тонн; 

Вбд.– вихід біодизеля з 1 тони ріпаку (333 кг). 

8309 0,333=2767 т.
 

ТзОВ АПП «Львівське» у 2011 році використало 2073 тони дизельного 

палива із нафти. Отже, можна зробити висновок, що товариство може повніс-

тю перейти на біодизель, замість дизпалива, що отримано з нафти. 

Розрахуємо добове виробництво біодизеля: 
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Де Пз – річна потужність біодизельного заводу, тонн; 

Бд – кількість біодизеля, тонн; 

Кроб.д. – кількість днів роботи заводу у році Кроб.д =365 днів. 

2767
=7,6 т/добу

365  
Висновок. Для умов проектного середовища в ТзОВ АПП «Львівське» 

Пустомитівського району Львівської області оптимальна потужність біодизе-

льного заводу повинна бути не менше 7,6 тонн/добу. Завод на 100% буде за-

безпечений сировиною власного вирощування для безперебійної річної його 

роботи аж до збору нового врожаю. Впровадження інноваційного проекту ви-

робництва біодизеля в ТзОВ АПП «Львівське» забезпечить основне сільсько-

господарське виробництво альтернативним паливом для с.-г. техніки. 

 

М.К. Сухонос 

Концептуальные положения формирования оптимального портфеля  
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энергоинфраструктурных проектов 

Развитие энергетической инфраструктуры предприятия предполагает ре-

ализацию комплекса проектов в условиях финансовых, ресурсных и иных 

ограничений. При этом становится очевидным, что критериальный анализ от-

дельных проектов не позволяет оценить ситуацию правильно на стратегиче-

ском уровне. Поэтому одной из важнейших задач  становится разработка ме-

ханизма, позволяющего оценивать совокупность энергоинфраструктурных 

проектов для выявления оптимального варианта их комбинации с точки зре-

ния  достижения стратегических целей.  

Реализация данной задачи возможна на основе модели портфельного 

управления. Важным условием является то, что многие энергоинфраструктур-

ные проекты находятся в тесной взаимосвязи между собой и рассмотрение их 

в отрыве друг от друга и  стратегии развития энергоинфраструктуры предпри-

ятия может дать искаженную оценку. Например, не слишком выгодный с точ-

ки зрения инвестиций проект по внедрению новой энергоэффективной техно-

логии может в масштабе энергоинфраструктуры привести к значительной 

удельной экономии энергоресурсов в дальнейшем. Необходимо также учиты-

вать связь между отдельными проектами, реализуемыми предприятием, так 

как, вследствие высокой капиталоемкости и ограниченности ресурсов для 

портфеля энергоинфраструктурных проектов характерен «перелив» денежных 

средств, т.е. денежный поток, генерируемый одним проектом, направляется на 

выполнение работ по поддержке следующего за ним проекта. Поэтому управ-

ление портфелем должно выполняться без отрыва от стратегии развития энер-

гоинфраструктуры. На основе стратегического плана предприятия осуществ-

ляется выработка принципов портфельного управления. А именно: портфель 

энергоинфраструктурных проектов должен быть выверен на соответствие со 

стратегическими целями и сбалансирован (соблюдение оптимального соот-

ношения «обязательных» и «основных» проектов). На данной основе произ-

водится оценка проектных инициатив, отбор правильных и наиболее привле-

кательных проектов для включения в стратегический портфель. 

Формирование портфеля энергоинфраструктурных проектов является 

одной из ключевых задач, стоящих перед предприятием: от того, насколько 

эффективен портфель проектов, во многом зависит эффективность функцио-

нирования энергоинфраструктуры и предприятия в целом. 

Основополагающие принципы формирования портфеля энергоинфра-

структурных проектов можно сформулировать следующим образом: много-

этапность и многокритериальность отбора проектов в портфель; дифференци-

ация критериев отбора по типам и видам энергоинфраструктурных проектов; 

учет объективных ограничений инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия; обеспечение связи портфеля с общей производственной и фи-

нансовой политикой предприятия; обеспечение сбалансированности портфеля 

энергоинфраструктурных проектов по важнейшим параметрам. 

Многокритериальность отбора энергоинфраструктурных проектов позво-

ляет учитывать в процессе формирования портфеля всю систему целей стра-

тегии развития энергоинфраструктуры предприятия, конкретные цели стейк-

холдеров проектов, систему технико-экономических и финансовых показате-

лей, а также риски проектов, характер задач  и особенности схем инвестиро-
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вания, возникающих под влиянием внешних и внутренних факторов его осу-

ществления, взаимозависимость проектов. Для решения проблемы многокри-

териального выбора энергоинфраструктурных проектов предлагается приме-

нять специальные методы, среди которых можно выделить метод утопической 

точки, метод последовательных уступок, разнообразные методы попарного 

сравнения и другие.  

Дифференциация критериев отбора энергоинфраструктурных проектов 

осуществляется в разрезе конкретных форм инвестирования по обязательным, 

основным и вспомогательным проектам. Примерами формам инвестирования 

являются: компенсация ущерба, причиняемого предприятием региональной 

энергосистеме, замена энергетического и производственного оборудования, 

переоснащение, инвестирование в развитие системы управления и др. 

Объективными ограничениями инвестиционной и финансовой деятель-

ности предприятия являются: предусматриваемые объемы инвестиционной 

деятельности в соответствии с инвестиционной программой предприятия; по-

тенциал формирования собственных инвестиционных ресурсов; возможности 

привлечения заемного капитала к финансированию отдельных энергоинфра-

структурных проектов; основные государственные нормативные требования к 

реализации энергоинфраструктурных проектов. 

Внутренняя сбалансированность портфеля обеспечивается, прежде всего, 

эффективным соотношением таких важнейших параметров проектов как уро-

вень энергоресурсоэкономии, риска и ликвидности.  

Процесс формирования портфеля энергоинфраструктурных проектов 

можно представить в виде итерационных шагов: 

1. Идентификация.→ 2. Формирование пула проектных инициатив.→ 

3. Приоретизация компонентов портфеля.→ 4. Оценка и отбор проектов.→ 

5. Ранжирование энергоинфраструктурных проектов.→ 6. Оптимизация  

портфеля.→ 1., … 

Предложенный механизм позволяет сформировать оптимальный порт-

фель энергоинфраструктурных проектов, который включает проекты, соот-

ветствующие стратегическим целям развития энергоинфраструктуры пред-

приятия, имеющие лучшие оценки по векторному критерию эффективности с 

учетом выполняемых данными проектами задач в определенных финансовых 

и ресурсных ограничениях.  

П.А. Тесленко 

Жидко-кристаллическая структура нелинейных динамических систем  

проекта 

Анализ и синтез нелинейных динамических систем к которым без со-

мнения относятся самоорганизующиеся сложные управляемые организацион-

но-технические системы (СУОТС)  возможны только в рамках системного 

подхода на основе интеграции науки.  

Критерии, на основании которых исследуются системы, могут быть раз-

личными. Мы рассмотрим траекторию движения СУОТС от старта до финиша 

проекта, при этом главным является показатель достижимости системой ко-

ординат финиша на фазовом портрете системы, прогнозирование величины 
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отклонений, в соответствии с законом Кошкина, и выявление возможностей 

управления для минимизации указанных отклонений.   

Движение самоорганизующихся систем может быть направлено как в 

сторону самопроизвольной  деградации, так и в сторону самопроизвольной 

организации с еще более сложной структурой. 

Тогда проблема управления сложной самоорганизующейся системой — 

это в первую очередь проблема структуры.  

Известно, что траекторию движения эволюционирующих, самооргани-

зующихся систем в общем виде можно разделить на две составляющие или 

компоненты. Первая компонента — это точки бифуркации: точки выбора, 

стохастики и неопределенности. Вторая компонента — это участок между 

двумя точками бифуркации. После выбора одного из возможных путей разви-

тия, система движется относительно детерминированно и до определенного 

времени прогнозировано (до  следующей точки бифуркации). 

Отсюда следует, что состояния самоорганизующихся систем могут быть 

детерминированными (наблюдаемыми, измеряемыми, управляемыми) и сто-

хастическими. 

Управляющие подсистемы самоорганизующихся систем должны быть 

согласованны и соответствовать подсистемам управления. 

Для этого предлагается организовать управляющую подсистему по ана-

логии со структурой жидких кристаллов, у которых свойства структуры раз-

личаются по плоскостям. В одной плоскости эта структура жесткая и обладает 

свойствами кристалла, в другой — она мягкая, и схожа со свойствами жидко-

сти. 

Известно, что понятие «жидкий кристалл» относится к состоянию веще-

ства, которое является промежуточным между жидким и твердым состояния-

ми. В жидкости молекулы могут свободно вращаться и перемещаться в любых 

направлениях. В кристаллическом твердом теле они расположены по узлам 

правильной геометрической сетки, называемой кристаллической решеткой, и 

могут лишь вращаться в своих фиксированных позициях. В жидком кристалле 

имеется некоторая степень геометрической упорядоченности в расположении 

молекул, но допускается и некоторая свобода перемещения. 

В рассматриваемом случае, когда система находится на детерминиро-

ванном участке траектории возможно применение мягкой структуры управле-

ния. Это обеспечит инновационность и креативность развития, раскрытие 

творческих способностей проектной команды, обретение ценностей в резуль-

тате реализации проекта. 

В преддверии и во время бифуркации структура системы должна быть 

жестко структурированной — кристаллической. Наличие дальнего ориента-

ционного порядка  обеспечит прогнозируемость управленческих воздействий 

и возможных ответных реакций системы. Ось управления в этом случае 

должна быть жесткой и видна до конца, иначе в окружении полной неопреде-

ленности в поведении, как самой системы, так и внешнего турбулентного 

окружения — невозможно будет перевести систему к следующему устойчи-

вому состоянию. 

Присутствие бифуркационных компонент на фазовой траектории движе-

ния СУОТС исключает прогнозируемую однозначность в развитии такой са-
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моорганизующейся системы.  Сценарий развития  нелинейной СУОТС после  

бифуркации  может  оказаться случайным, однако выбор креативной и в то же 

время строго организованной командой проекта может быть сделан созна-

тельно.  

Ю.Н. Тесля  

Рецепты успешного проектного менеджмента  

Практика – критерий истины!!! Нельзя подтвердить необходимость и по-

лезность методологии управления проектами для предприятий Украины лишь 

научными исследованиями. Надо выходить «в люди», в производство, в ре-

альные проекты. И надо признать, что практически все, кто участвовал и 

участвует в нашей конференции, кроме научных результатов могут похва-

статься и опытом практического управления проектами. 

Работая в течении многих лет в различных отечественных проектах: госу-

дарственных, образовательных, инновационных, инвестиционных, научных 

могу предложить свои рецепты успешного проектного менеджмента. 

Традиционно считается – проектный менеджмент успешен, если успешен 

проект (завершен вовремя, с нужным качеством и в пределах бюджета). Ну и 

если проектный менеджмент по ходу реализации проекта не создал «неприят-

ностей» для Заказчика и высшего руководства. Безусловно, такое завершение 

проекта является достаточным условием того, чтобы считать проектный ме-

неджмент успешным. Но оно не является необходимым. 

Из опыта автора следует ряд выводов, которые расширяют возможности 

менеджеров зарекомендовать себя успешными в глазах высшего руководства 

и владельцев проекта, даже если проект не совсем успешен. Например, его ре-

ализации помешал финансовый кризис.  

Во-первых, каждый руководитель проекта должен понимать, что оценка 

его деятельности всегда субъективна, хотя и зависит от объективных показа-

телей проекта. Во-вторых, надо помнить, что если у руководства есть опреде-

ленные ожидания и они не оправдываются, то менеджер, не оправдавший этих 

ожиданий, никогда не будет считаться успешным. А вот если руководство 

ожидает «неприятных сюрпризов», а их нет (ожидание рисковых событий или 

изменений и связанных с этим дополнительных затрат времени и средств) – то 

оценка деятельности менеджера будет скорее положительной, чем отрица-

тельной. В третьих, это определенные принципы управления проектами, ко-

торые необходимо внедрять в практику деятельности и неукоснительно их со-

блюдать: 

1. Кто несет ответственность – тот и принимает решения.  

2. Кто принимает решения – тот и управляет.  

3. Управляет проектом – руководитель проекта.  

4. Организует проектное управление – директор офиса управления про-

ектами (ОУП). 

5. Исключение устных указаний. Все планируется и документируется. 

Нет телефонного права.  

6. В основе управления – план. План – это закон деятельности в проекте. 

Никто не имеет права не выполнять план. 
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7. Любым видом деятельности, в том числе управлением проектами 

должны заниматься профессионалы.  

8. Для эффективного управления проекты должны разделяться на части. 

По каждой части полномочия и ответственность должны делегироваться ру-

ководителем проекта одному из менеджеров ГУП – профессионалу в этой 

сфере деятельности (принцип – разделяй и властвуй).  

9. Руководитель проекта – мозг проекта. Его основная функция – при-

нятие решений.  

10. Администратор проекта – ноги, руки и голос проекта. Его ос-

новная функция – обеспечение выполнения решений руководителя проекта и 

членов ГУП.  

11. Организация управления проектами должна возлагаться на офис 

управления проектами – специфическую организационную структуру, кон-

центрирующую в себе функции организационного, научно-

методологического, информационного, инженерно-технического и технологи-

ческого обеспечения системы управления проектами.  

12. Результат работы ОУП – порядок. 

13. Сконцентрировать внимание, особенно на первых этапах, на со-

здании системы управления проектами, которая должна включать: проект-

но-ориентированную организацию, базирующуюся на деятельности профес-

сионалов; ориентированную на компанию методологию управления проекта-

ми, информационную технологию управления проектами.  

14. Результаты внедрения системы управления проектами – со-

кращение расходов на проекты, сокращение сроков выполнения проектов, 

уменьшение количества и масштабов изменений в процессе реализации про-

ектов. 

15. Принцип первого руководителя. Проектный менеджмент мо-

жет быть успешным только тогда, когда в нем заинтересован первый руково-

дитель. 

16. Основной капитал любой компании в современных условиях – 

это знания ее работников. Знания и умения реализовывать эти знания на 

практике в области профессиональной деятельности. Для этого необходимо 

«учиться, учиться, и еще раз учиться». Поэтому первая задача любой компа-

нии – подготовка профессиональных менеджеров для проектов. 

 

В.О. Тимочко 

Передумови інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств 

в умовах фінансової кризи 

Глобальна фінансова криза охопила Україну та майже всі країни світу. У 

сільському господарстві України фінансова криза та неефективні, а часто й 

деструктивні дії уряду зумовили цінові диспропорції, які проявляються зрос-

танням вартості на техніку, паливо-мастильні матеріали, добрива, пестициди 

без яких неможливе сільськогосподарське виробництво, та зниженням вар-

тості сільськогосподарської продукції. У результаті виробництво сільськогос-

подарської продукції стає збитковим, що призводить до спаду виробництва. 

Для запобігання банкрутству сільськогосподарським підприємствам (СГП) 
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необхідно знижувати витрати на виробництво продукції та покращувати її 

якість. Для цього потрібно застосовувати інноваційні технології виробництва, 

переробки та зберігання сільськогосподарської продукції 

Впровадження сучасних технологій виробництва, переробки та зберіган-

ня сільськогосподарської продукції вимагає застосування високопродуктив-

них та високотехнологічних технічних засобів, зокрема сільськогосподарської 

техніки, технічного обладнання та засобів для переробки та зберігання сільсь-

когосподарської продукції.  

Через високу вартість цих технічних засобів невеликим СГП, одноосібно 

неможливо їх придбати і обслуговувати. Зважаючи на малі обсяги виробництва  

недоцільно мати у невеликих СГП технічні засоби, які будуть недовантажені та 

використовуватись впродовж короткого періоду часу, що призведе до значного 

зростання витрат коштів на одиницю виробленої продукції.   

Тому для впровадження інноваційних технологій необхідно розробляти 

проекти кластерних об’єднань СГП з виробництва, переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції.  

Тому важливим завданням є обґрунтування науково-методичних основ 

розробки проектів формування кластерних об’єднань СГП із використання 

технічних засобів для виробництва, переробки та зберігання сільськогоспо-

дарської продукції.  

На першому етапі проекту створення кластерного об’єднання СГП  ро-

зробляється його концептуальна модель. На цьому етапі формулюються цілі 

проекту, здійснюється аналіз та вибір основних шляхів реалізації проекту, 

проводиться обґрунтування його здійсненності. 

Для аналізу та вибору основних шляхів реалізації проекту розроблена 

методика, яка враховує особливості проектного середовища у регіоні. В ос-

нові даної методики покладено імітаційне моделювання процесів виконання 

механізованих робіт у проектах виробництва сільськогосподарської продукції. 

На першому етапі здійснюється аналіз проектного середовища. Для цього 

досліджуються наявні СГП району, їх спеціалізація, характеристики земельних 

ресурсів, склад машино-тракторного парку, місце розташування та наявна ме-

режа доріг у районі.  

На другому етапі проводиться порівняльний аналіз існуючих у СГП та ін-

новаційних технологій виробництва сільськогосподарської продукції.  Вияв-

ляються можливі шляхи адаптації інноваційних технологій виробництва до 

умов СГП. При цьому визначають, які наявні у СГП технічні засоби можуть за-

безпечити виконання робіт проекту впродовж агротехнічних термінів із 

відповідною якістю в інноваційній технологій виробництва сільськогоспо-

дарської продукції, а також нові види технічних засобів, які необхідно залучи-

ти у виробничий процес.   

На третьому етапі проводиться аналіз ринку технічних засобів та вибір 

таких із них, які відповідають вимогам відповідної роботи у інноваційній тех-

нології виробництва та виробничим умовам СГП (площі полів, рельєф місце-

вості, тип ґрунтів тощо), а також має здатність та відповідає чинним вимогам 

до транспортування дорогами загального призначення. Здійснюється розраху-

нок техніко-економічних показників роботи нових технічних засобів в умовах 

СГП, основними з яких є продуктивність та витрата палива. 
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На четвертому етапі на підставі імітаційного моделювання визначається 

оптимальне сезонне завантаження технічних засобів для множини культур на 

яких їх буде використано у інноваційній технології виробництва сільськогос-

подарської продукції. Імітаційне моделювання виконується для відповідних 

характеристик виробничих програм СГП району і дає можливість встановити 

показники системної ефективності використання технічних засобів для виро-

бничої програми кожного із них, втрати продукції, які виникають через 

невідповідність продуктивності технічних засобів обсягам виробництва, а та-

кож надлишкові резерви продуктивності, які можуть бути використані для 

створення кооперативних відносин між окремими СГП.  

На п’ятому етапі здійснюється формування множини СГП, які доцільно 

залучити до кластерного об’єднання. Формування множини здійснюється шля-

хом перебору всіх можливих варіантів кластерного об’єднання. Критерієм ви-

бору раціонального варіанту кластерного об’єднання є максимальне викори-

стання фонду часу технічних засобів та не перевищення значень оптимального 

завантаження технічних засобів у відповідному технологічному процесі. 

На шостому етапі для сформованої множини СГП, які включені у кла-

стерне  об’єднання розробляється WBS робіт, у яких використовуються дані 

технічні засоби. При цьому враховуються затрати часу на переміщення тех-

нічних засобів між СГП. На підставі аналізу WBS визначається здійсненність 

проекту за технологічною ознакою. 

На сьомому етапі за участю представників СГП, які включені у кластерне  

об’єднання розглядається та затверджується концептуальна модель проекту та  

розраховуються техніко-економічні показники.  

Таким чином кластерні об’єднання на сьогоднішній день є однією з 

найефективніших форм організації інноваційних процесів в умовах фінансової 

кризи, за якої на ринку конкурують вже не окремі підприємства, а цілі ком-

плекси, які скорочують свої витрати на використання технічних ресурсів зав-

дяки спільної технологічної кооперації.  

 

В.О.Тищенко 

Напрями ефективного управління проектами техніко-тактичної  

підготовки кваліфікованих гандболісток 

Підвищення майстерності жіночих гандбольних команд вищої кваліфі-

кації в Україні та їх конкурентоздатності на міжнародному рівнів потребує 

проектного підходу до системи їх підготовки. Це викликано, в першу чергу, 

структурою та змістом змагальної діяльності кваліфікованих гандболісток. 

Вирішення цього завдання настійливо вимагає застосування системного під-

ходу в управлінні проектами удосконалення техніко-тактичної підготовки 

спортсменок.  

Техніко-тактична підготовка кваліфікованих гандболісток, поряд із ін-

шими чинниками їх підготовленості, є важливою запорукою успіху в їх змага-

льній діяльності. Враховуючи, що саме специфіка гри визначає спрямованість 

тренувального процесу, зрозуміло, що для ефективної техніко-тактичної під-

готовки кваліфікованих гандболісток необхідно використовувати оптималь-

ний режим роботи, що передбачає застосування відповідних засобів та мето-
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дів тренування, які водночас повинні відповідати характеру їх змагальної дія-

льності. 

Складність управління проектами підготовки кваліфікованих гандболі-

сток, які беруть участь у Чемпіонаті України та в інших змаганнях найвищого 

рівня, полягає у тривалому змагальному періоді макроциклу. Водночас, впро-

довж цього періоду діяльність тренера щодо ефективного впливу на підготов-

леність спортсменок є обмеженою певними об’єктивними чинниками, серед 

яких: напружений календар змагань, високі завдання керівництва команди на 

змагальний сезон, небезпека досягнення стану перетренованості внаслідок 

кумулятивного ефекту ґрунтовних тренувальних та змагальних впливів та ін .  

Тому розробка цільової програми техніко-тактичної підготовки квалі-

фікованих гандболісток, методів та інформативних показників їх підготовле-

ності дозволить значно підвищити ефективність управління цими процесами, 

що відповідно формує актуальність цієї науково-практичної задачі.  

Прагнення перетворити спортивне тренування кваліфікованих гандболіс-

ток на планований, керований і контрольований процес вимагає застосування 

всіх функцій і процедур, які сформульовані наукою про управління проектами 

і програмами, а також існуючої системи знань у цьому виді спорту.  

Принципова схема управління проектом вдосконалення техніко-

тактичних дій кваліфікованих гандболісток полягає в логічному виконанні 

наступних кроків:  

 накопичення інформації про психологічно-моральні якості 

спортсменок, їх змагальну діяльність, рівень фізичної готовності і техніко-

тактичної майстерності; 

 опрацювання та інтуїтивно-логічний і статистичний аналіз отри-

маної інформації;  

 прийняття рішень (розробка ефективної програми підготовки, 

планування її впровадження і управління нею, визначення віх контролю до-

сягнутих результатів);  

 управління впровадженням прийнятої програми і етапами кон-

тролю за її ефективністю;  

 завершальний моніторинг і контроль за ходом реалізації проекту 

та внесення необхідних коректив і змін. 

Пропонуємо наступні основні напрями для забезпечення ефективного 

управління проектами вдосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфіко-

ваних гандболісток у кожному змагальному періоді макроциклу: 

 ефективне планування тренувального процесу із урахуванням 

етапу підготовки спортсменок, їх віку, фізичного і функціонального стану, 

побутових умов;  

 оптимальну організацію і програмування тренувань в макро-, ме-

зо- і мікроциклах;  

 правильне поєднання загальних і спеціальних методів підготовки;  

 органічне поєднання тренувальних і змагальних навантажень;  

 раціональне чергування різних мікроциклів для відновлення пра-

цездатності спортсменок;  

 оптимальне чергування тренувань в нормальних умовах, у горах 

та на морських пляжах; 
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 інтенсивне використання засобів для відновлення гандболісток;  

 постійний тренерський, лікарський і самоконтроль спортсменок, 

а відтак - необхідна корекція тренувального процесу;  

 педагогічно і методично правильна побудова кожного заняття; 

 контроль усіх етапів і циклів спортивної підготовки гандболісток. 

Висновок. З метою підвищення ефективності управління проектом під-

готовки кваліфікованих гандболісток особливу увагу необхідно приділити пи-

танням планування, реалізації і контролю тренувальних навантажень з ураху-

ванням показників змагальної діяльності на всіх етапах підготовки спортсме-

нок. 

Проте, наявні програми удосконалення техніко-тактичних дій в системі 

спортивної підготовки кваліфікованих гандболісток, на наш погляд, недостат-

ньо відображають особливості гандболу на новітньому етапі його розвитку та 

потребують науково-методологічного обґрунтування, з урахуванням структу-

ри результативно-значущих чинників загальної діяльності та системи знань у 

цьому виді спорту, а також застосування основних функцій і процедур науки 

про управління проектами і програмами. 

 

А.М. Тригуба,О.В. Макарчук 

Управління архітектурою виробничих і сервісних проектів у програмах 

збирання ранніх зернових культур 

Узгодження сервісних і виробничих проектів належить до управління 

архітектурою програм. Відомі методи управління архітектурою програм лише 

концептуально розглядають відповідний управлінський процес, який стосов-

но прикладних галузей має свої особливості. Отже, розроблення науково-

методичних засад управління архітектурою виробничих та сервісних проектів 

програм збирання ранніх зернових культур  ЗЗП  є досить актуальним на даний 

час. 

Проекти, які входять до програми ЗЗП , об’єднуються з метою збільшення 

загальної цінності цієї програми. Одночасне управління цими проектами дає 

можливість обґрунтувати низку дій, спрямованих на зменшення невизначе-

ності за допомогою обґрунтованих управлінських рішень. Програми ЗЗП  скла-

даються із виробничих проектів, які входять до складу виробничих підпро-

грам збирання ранніх  в

ЗРП  і пізніх  в

ЗПП  зернових культур  та сервісні проек-

ти, які входять до складу підпрограм: технологічного обслуговування збиран-

ня ранніх  с

ОРП  та пізніх  с

ОПП  зернових культур; техніко-технологічної 

підготовки техніки для підпрограм збирання ранніх  ср

ТПП  та пізніх  сп

ТПП  зер-

нових культур; технічного обслуговування та ремонту техніки у період зби-

рання ранніх  ср

ТРП  та пізніх  ср

ТРП  зернових культур. Ефективність програм 

ЗЗП  значною мірою залежить від її архітектури, а саме структури та взає-

мозв’яків між підпрограмами: 
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 (1) 

Для підвищення ефективності програм ЗЗП  слід системно вирішувати 

задачі управління архітектурою її підпрограм.  Однією із таких задач є визна-

чення архітектури підпрограми с

ПРП , яка являє собою групу проектів, що за-

безпечують підготовку техніки до збирання ранніх зернових культур. Архіте-

ктура підпрограми с

ПРП  залежить як від технічного стану техніки, яка потре-

бує техніко-технологічної підготовки, так і від фонду часу на реалізацію цих 

підпрограм. Водночас, фонд часу на реалізацію підпрограми с

ПРП  залежить від 

часу запуску та завершення проектів у ній, який є мінливим. Нами розроблено 

метод визначення архітектури підпрограми с

ПРП , який передбачає: 1) визна-

чення фонду часу  тс

нФ  для реалізації проектів с

ПРП ; 2) оцінення стану техніч-

ного забезпечення для реалізації виробничих проектів  r ; 3) обґрунтування 

раціонального варіанту архітектури проектів підпрограми с

ПРП . 

Фонд робочого часу для реалізації проектів підпрограми 
с

ТПП  визна-

чення із виразу:  

     тс

н p зм п сФ K Т K Т п    ,     

 (2) 

де p пK ,K  – відповідно кількість робочих та передвихідних днів впродовж 

періоду реалізації проектів підпрограми с

ПРП , діб; зм сT ,T  – відповідно три-

валість зміни та тривалість скорочення зміни у передвихідні дні, год; п  – чис-

ло змін, од. 

Тривалість періоду реалізації проектів підпрограми с

ТПП  визначається із 

виразу: 

      365тс n в

фп k пзt     ,    

 (3) 

де n

k  – час запуску виробничих проектів у наступному сезоні збирання 

ранніх зернових культур, доба; в

пз  – час завершення виконання робіт у остан-

ньому п-у виробничому проекті підпрограми в

ЗРП , доба.  

Відносно часу  n

k  запуску виробничих проектів у підпрограмах 

в

ЗРП , то його можна прогнозувати знаючи момент часу відновлення вегета-

ції  вв  озимих та сівби ярих  ся зернових культур. Тривалість від часу 

відновлення вегетації вв   ся  до часу  n

k  запуску виробничих проектів у 

підпрограмі в

ЗРП  залежить від: 

  n

k вв сяt f   .     

 (4) 
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Оцінення технічного стану  r  машин проводиться на основі 

діагностування їх окремих агрегатів та вузлів. На підставі діагностування 

фіксується технічний стан цих агрегатів та систем, які перебувають або у 

роботоздатному стані ( p), або у нероботоздатному ( н) стані. Якщо окре-

мий агрегат або система перебувають у  н, то на підставі виявлення харак-

теру несправності (злам, руйнування, зношування, тріщини і т.д) фіксується 

у відповідній технічній документації спосіб та складність її усунення. Що 

стосується складності усунення несправності зернозбиральних комбайнів, 

то вона залежно від особливостей виконання ремонтних робіт і поділяється 

на три групи. Несправності першої та другої групи складносності усува-

ються у боксах, а третьої на спеціалізованих постах. Після цього оцінюєть-

ся трудомісткість виконання робіт у кожному із проектів підпрограми с

ПРП . 

Група складності усунення несправності є визначальною під час обґрунту-

вання тривалості життєвого циклу та вибору доцільності можливості 

послідовного чи паралельного виконання окремих проектів.  

Для обґрунтування раціонального варіанту архітектури підпрограми 
с

ПРП  використовується імітаційне моделювання проектів цих підпрограм та 

метод ітерацій. Варіантів архітектури підпрограми с

ПРП  є скінченна множи-

на і вона формуються із врахуванням доцільності послідового та паралель-

ного виконання проектів у цих підпрограмах та відрізняється кількістю за-

лучених ресурсів (трудових та матеріально-технічних). На підставі іте-

раційного перебору можливих варіантів  архітектури підпрограми с

ПРП  для 

кожного із них визначаються інтегровані показники ефективності і за 

вартісним критерієм вибирається раціональний варіант її архітектури.   

Н.В. Турчина 

Модель управління проектом (програмою) з позначенням учасників 

проекту та взаємозв’язків між ними 

Відсутність системного підходу до дослідження процесів управління 

проектом в умовах динамічного оточення відбивається у недосконалості опи-

су процесів управління, що, в свою чергу, призводить до виникнення неврахо-

ваних або слабко прогнозованих ефектів при реалізації проекту (програми). 

Таким чином зростає кількість ризикових ситуацій (пов’язаних, у тому числі, 

з персоналом) та вірогідність зриву проекту (програми). 

Спираючись на новітні моделі  й застосовуючи системний підхід   ство-

рено наступну модель (рис. 1), яка більш докладно пояснює розташування за-

цікавлених осіб (стейкхолдерів, СЕО ) та персоналу проекту, а також взає-

мозв’язків між ними. 
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Рисунок 1.- Модель управління проектом (програмою) з точки зору системно-

го підходу (з позначенням учасників проекту та взаємозв’язків між ними). 

Розглянемо детальніше рисунок 1: надсистема – це зовнішнє оточення 

проекту (в тому числі й організація), система – проект, підсистеми – робочі 

групи (РГ) та команда проекту (КП). При цьому, системоутворюючим факто-

ром для надсистеми буде ринок, для системи - успішна реалізація проекту, а 

для підсистем (РГ та КП) – якісні реалізація продуктно-технологічної діяльно-

сті та взаємодія з зовнішнім оточенням (аналіз і адаптація до швидкозмінних 

умов реалізації). 

В моделі, запропонованій в , пропонується виділення трьох типів управ-

лінської діяльності: 1) загальне управління та управління трудовими ресурса-

ми, 2) управлінські дії, спрямовані на створення продукту проекту, 3) управ-

лінські дії, спрямовані на виконання проекту. Тому для виконання функцій за 

трьома типами діяльності пропонується залучати різних керівників. Загальні 

управлінські дії буде виконуватиме керівник-лідер проекту (КЛП), а управлін-

ські дії, спрямовані на створення продукту проекту та управлінські дії, спря-

мовані на виконання проекту – двоє СЕО: керівник-адміністратор від органі-

зації (КАО) та керівник-адміністратор проекту (КАП). Тобто реалізація про-

дуктно-технологічної діяльності буде знаходитись в межах відповідальності 

КАО, взаємодія з зовнішнім оточенням в межах відповідальності КАП, а за за-

гальне керівництво проектом відповідатиме КЛП. 

З точки зору розділення відповідальності перед ініціатором (замовником, 

інвестором), пропонується введення відповідальної особи (ВО) за проект від 

ініціатора проекту та керівника-лідера проекту (КЛП). Вони відповідають за 

своєчасне виконання проекту (ВО) та за його розробку та реалізацію (КЛП).  

На рисунку 1 зображена модель взаєморозташування зацікавлених осіб 

та персоналу проекту за ідеальних умов, тобто коли весь персонал, який залу-

чається для виконання проекту (так само як і ВО), у повному складі вже пра-

цює в організації (підприємстві, холдингу, ФПГ). За таких умов додаткових 

витрат і дій, спрямованих на залучення нових співробітників, їх навчання та 

адаптацію в межах організації, подальше звільнення та збереження конфіден-

ційної інформації (окрім, звичайно, розробки додаткової системи мотивації) 

потрібно значно менше, ніж за реальних умов реалізації проектів (програм). За 

реальних умов іноді потрібно залучення ззовні не тільки декількох висококва-

ліфікованих фахівців, а й частини складу РГ та КП, а й КП у повному складі, в 

тому числі і КЛП. 

Таким чином, запропонована модель (рис.1) дозволяє виділити рівні від-

повідальності за виконання проекту (програми): в організації в цілому (в над-
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системі), в проекті (в системі) і в підрозділах проекту (КР та КП – підсисте-

мах), що повністю відповідає вимогам системного підходу. 

 

Р.Б. Тян, М.Ф. Иванов  

Создание организационно-экономического механизма активизации 

инновационно-инвестиционной деятельности в регионах Украины на ос-

нове проектного управления в условиях турбулентности экономического  

развития. 

Актуальность создания организационно-экономического механизма ак-

тивизации инновационно-инвестиционной деятельности в  регионах Украины 

на основе проектного управления в условиях турбулентности экономического 

развития преобретает все большее значение для преодоления рисков, связан-

ных с второй волной глобального финансового кризиса. Это касается в целом 

экономики Украины, в том числе и на региональном уровне в сфере строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Начиная с предприятия, инновационно-инвестиционная деятельность 

должна рассматриваться как взаимосвязанные инновационные и инвестици-

онные проекты, включая необходимые циклы инновационной и инвестицион-

ной деятельности. 

Цикл инновационной деятельности состоит из отдельных этапов, начи-

ная с генерации идеи, и может иметь связи на городском, региональном, 

национальном и международном уровнях. Инновационная деятельность при-

водит к разработке, реализации и управлению инновационными проектами, 

сильно связанными с инвестиционными проектами, которые являются резуль-

татом инвестиционной деятельности со стадиями подготовки и обоснования, 

строительства и монтажа, освоения и эксплуатации.   

Экономико-математическая модель создания конкурентоспособного ва-

рианта организационно-экономического механизма управления инновацион-

но-инвестиционными проектами  в регионе, в том числе в сфере строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства, должна базироваться на исследо-

вании циклов инновационной деятельности этих проектов на уровнях пред-

приятия, города, региона и межрегионального и международного сотрудниче-

ства. 

Учитывая понимание необходимости повышения конкурентоспособно-

сти региона, а также городов и предприятий, расположенных на его террито-

рии,  необходимо создавать такой рациональный вариант организационно-

экономического механизма управления проектами в регионе, чтобы вышеука-

занные циклы были минимальными, а экономический эффект от реализации 

каждого инновационного или инвестиционного проекта был максимальный. 

minіпрЦ                                                              (1) 

minіvрЦ                                                               (2) 

minірЦ                                                                (3) 
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где Цinp - цикл инновационной деятельности для разработки р-го проекта  

      на     і-том предприятии; 

    Цivp - цикл инвестиционной деятельности для разработки р-го проекта  

             на    і-том предприятии; 

    Цip - цикл реализации р-го проекта на і-том предприятии; 

   ERt - общий экономический эффект от реализации всех М проектов 

на 

             всех N предприятиях региона R в t-том году; 

   Еір - экономический эффект от реализации р-го проекта на і-том 

              предприятии в t-ом году; 

            Еt - норма дисконта в t-ом году. 

Задача создания рационального варианта организационно-

экономического механизма активизации  инновационно-инвестиционной дея-

тельностью на региональном уровне в общем виде, в том числе и в строитель-

стве и жилищно-коммунальном хозяйстве может быть сформулированная как 

задача многокритериального синтеза с использованием организационных гра-

фов. Циклы инновационной и инвестиционной деятельности для разработки 

р-го проекта на і-том предприятии с одной стороны в агрегативной формали-

зации должны охватывать соответственную деятельность на этом предприя-

тии, а с другой стороны, на региональном, городском, национальном и меж-

дународном уровнях.  

Реализация на практике управления инновационными и инвестиционны-

ми проектами в региональных инвестиционно-строительном и жилищно-

коммунальном комплексах в условиях их реформирования требуют подготов-

ки кадров высококвалифицированных проектных менеджеров в соответствии 

с международными стандартами. С этой целью кафедрой «Менеджмент орга-

низаций» ДонНАСА созданы филиалы кафедры в «Донбасской инвестицион-

но-строительной компании» и в КП «Управляющая компания Ленинского 

района г.Донецка»,а также устанавливаются тесные связи с соответствующи-

ми кафедрами Киевского национального университета строительства и архи-

тектуры  и международные связи с ведущими научно-образовательными и 

практическими центрами в Словацкой республике, Литовской республике и в 

других странах-членах ЕС, а также с соответствующими центрами Российской 

Федерации. 

Урецька Ю.І 

 
Використання всезагального  управління якістю в проектах для змен-

шення впливу фінансової кризи 

 
Загальне управління якістю (TQM) – це бізнес-стратегія, спрямована на 

підвищення якості всіх організаційних процесів. TQM, за своїм змістом, – це 

зосереджений на якості, сфокусований на замовнику, що ґрунтується на фак-

тах, керований командний процес. Головна мета TQM полягає в планомірно-
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му досягненні поставлених перед підприємством задач через безперервне по-

кращення роботи. [2, 125] 

Оскільки TQM – методологія, орієнтована на споживача, вона вимагає,  

щоб кожен член команди проекту повністю був залучений до процесу вдоско-

налення. Кожен співробітник повинен зосередитися на підвищенні їх особи-

стої продуктивності. Удосконалення методів загального управління якістю 

вимагає застосування ітерації чотирьох етапів процесу управління, плануван-

ня та моніторингу якості продукції / послуг. Цей процес відомий як цикл Шу-

харта-Демінга (плануй-роби-перевіряй-впливай). У поєднанні з принципами 

TQM, цикл Шухарта-Демінга істотно підвищує ймовірність успіху поліпшен-

ня якості, оскільки він дозволяє уникнути поширених помилок управління. 

Керівник проекту отримує набір інструментів для планування, моніторингу та 

вирішення потенційних проблем. Дана методика не має протиріч з управлін-

ням проектами, оскільки  в стандартах менеджменту проектів можна знайти 

відображення інструментів, що використовуються у всезагальному управлінні 

якістю. Достатньо сказати, що людський фактор – невід’ємний зв’язок, який 

має вирішальне значення для успіху кожної методології.   

Методика загального управління якістю в поєднанні з ідеями управління 

проектами може бути введена наступним шляхом: 

 Визначити проблему, яка буде вирішуватися за допомогою TQM. 

 Розробити нову стратегію. Команда проекту повинна надати як 

найбільше варіантів вирішення проблеми. 

 Знати клієнта. TQM спрямована на клієнтів та їх очікування, таким чи-

ном необхідно досліджувати потреби своїх клієнтів. 

 Визначити вимоги до якості. Результати опитування клієнтів надасть 

опис потреб і очікувань клієнтів. Ця інформація допоможе при визначенні 

стандартів якості. 

 Продумати потенційні загрози і невизначеності, що оточують проект і 

можуть негативно вплинути на рівень якості.  

 Скорочення відходів. Методологія TQM вимагає виконання проектів з 

мінімальними відходами ресурсів. 

 Розробити стратегію безперервного покращення  

 Зменшити варіації. TQM пропонує набір інструментів для зменшення 

відмінностей в рівні якості продукції/послуг. 

 Збалансований підхід. Необхідно переконатися, що не бракує ресурсів 

для кожного етапу, для цього необхідний постійний моніторинг проекту. 

 Використання процесу покращення на кожному етапі проекту, щоб 

розпочати покращення якості продукту. 

Ефект від використання TQM помітно в довгостроковій перспективі. 

Довгострокові вигоди, що очікуються від використання TQM – це більш висо-

ка продуктивність, підвищення морального тонусу колективу, зменшення 

витрат та ріст довіри клієнта. Ухилення від помилок і правильні дії, перш за 

все, зберігають час і ресурси, і тоді фонди та заощадження дозволять встояти 

при настанні кризи. 

 

 

Т.Г. Фесенко  
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Гендерно-чутливі ініціативи як елемент ощадливого управління  

проектами житлового будівництва 

Аналітики будівельного ринку весь час наголошують на таких проблемах 

у реалізації будівельних проектів: об’єми будівельних робіт скорочуються; 

«живих» об’єктів менше половини; роботи ведуться повільно, із зупинками; 

будівництво нових об’єктів майже не починається. Разом з тим існуючі про-

позиції на ринку житла все менше задовольняють попит реального покупця. 

Опитування споживачів вказують на їх незадоволеність: 

- те, що зробили будівельники, потрібно переробляти; 

- забудовники не дотримуються гарантійних зобов’язань; 

- будинки здаються із недоробками; 

- «індивідуальний проект» обмежується типовими рішеннями;  

- «нав’язуються» зайві матеріали, функції і т. ін. 

Сучасна парадигма менеджменту в будівництві вимагає від забудовників 

використання принципово іншого стилю – ощадливого, орієнтованого на ко-

мандну роботу, інтенсивний обмін інформацією, ефективне використання ре-

сурсів та виключення втрат, безперервне покращення. «Ощадливе виробницт-

во саме тому і називається ощадливим, що дозволяє роботи більше й при цьо-

му зменшувати витрати – трудових ресурсів, обладнання, часу, виробничих 

площ, – одночасно наближаючись до того, щоб споживачу/клієнту надати те, 

що він бажає». Вихідною ідеєю ощадливого виробництва є цінність (товару 

або послуги), яка може бути визначена кінцевим користувачем. 

Експерти відмічають, якщо раніше основними покупцями нерухомості 

були одружені чоловіки 35-45 років, які купували житло для своєї сім’ї, то 

сьогодні цю ініціативу у них впевнено перехопили жінки (за останні 10 років 

кількість жінок-покупців нерухомості збільшилось на 30%). Слід також відмі-

тити, що серед покупців нерухомості більшість чоловіків та жінок неодружені 

та купують житло виключно для себе. Наприклад, експерти Urban Group (м. 

Москва, Російська Федерація) з’ясували, що в проектах їх компанії вже біль-

ше половини покупок здійснюється жінками (52%). При цьому відмічають 

аналітики, жінки набагато охочіше, ніж чоловіки, йдуть на експерименти в цій 

області і звертають увагу на незвичні (сучасні, нові) формати житла: кварти-

ри-студії, дворівневі квартири тощо . Вітчизняні експерти нерухомості також 

підтверджують наявність гендерного аспекту при виборі нерухомості. 

Чинники, що впливають на прийняття рішення щодо придбання житла, у 

жінок і чоловіків відрізняються. Якщо чоловіку підходить ціна, він згоден ві-

дмовитись від деяких параметрів комфорту. Жінки навпаки більш вимогливі 

при виборі нерухомості, для неї маже рівне значення мають: ціна, транспортна 

доступність, місце розташування, наявність паркінгу. Жінка точно знає скіль-

ки необхідно санвузлів, гардеробних, комор, спалень для комфортного життя. 

Жінка відрізняється від чоловіка чітким уявленням як можна облаштувати 

квартиру, навіть якщо квартира в новобудові і немає перегородок та оздоб-

лення. При виборі квартири для жінки важливо міське середовище, безпеч-

ність району і те, що буде оточувати будинок: магазини, школи та дитячі са-

дочки, зони відпочинку, парки і сквери.  
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Отже гендерний чинник можна розглядати як елемент управління проек-

тами житлового будівництва. Позитивний приклад впровадження гендерно-

чутливих ініціатив демонструє невелика будівельна компанія PATCO Con-

struction, Inc. (США), яка під час кризи у житловому будівництві просувала 

свій бізнес завдяки тому, що будувала і продавала будинки «які хочуть жінки» 

. Концептуальною базою (підґрунтям) маркетингової стратегії компанії стали 

статистичні данні про те, що остаточне рішення про купівлю житла у більшо-

сті випадків приймає саме жінка. У той час коли більшість компаній нічого не 

будували усі будинки PATCO Construction були продані заздалегідь. 

Таким чином, у сучасних конкурентних умовах «жорсткого обмеження» 

будівельні компанії мають бути «ощадливими» до клієнтів та власних проце-

сів і завдань, й у підсумку будуть здатними до отримання додаткових переваг, 

зокрема: 

1) стратегічної конкурентної переваги – за рахунок впровадження 

нових гендерно-чутливих ідей; 

2) ефективного виконання проектних дій і з меншими витратами і 

проблемами. 

А.С. Филатов 

Прогнозирование межличностных отношений с помощью интуитивного 

предсказания нейросетями 

Важным моментом в успешной работе над проектом является решение 

конфликтных ситуаций. Без конфликтных ситуаций не может быть прогресса 

в роботе, так как они являются стимулами для развития, иноваций и совер-

шенствования, однако они так же могут забирать много сил у членов коман-

ды, если не учитывать различия между типами личностей . 

В статье  было указано, что в любой деятельности для гармоничного 

выполнения проекта, комфортной совместной работы, а также развития чле-

нов проектной команды необходимым условием есть наличие в команде раз-

ных типов личностей. Этот факт дает возможность решать вопросы различно-

го характера: логического, этического. 

Компьютерная программа, описанная в статье  предполагает решение 

вопросов, касающихся конфликтов и совместимости между членами проект-

ной команды. Проблему оценки и прогноза межличностных отношений между 

членами команды можно решить с помощью интуитивного предсказания 

нейросетями, на основе состояния и поведения исследуемых личностей, 

оставляя в стороне такие аспекты формирования отношений между людьми, 

как внешний облик, приписываемые человеку цели и мотивы .  

В серии экспериментов предполагалось установить, способны ли 

нейросети воспроизвести взаимоотношения пары испытуемых личностей. 

Обучающие выборки имели следующую структуру: № - номер примера, 

ID_From - номер оценивающего, ID_From - имя оценивающего, ID_To - номер 

оцениваемого, Name_To - имя оценивающего, w1_1_From – w1_72_From - от-

веты на вопросы опросника соционического теста В. Гуленко, данные оцени-

ваемым, w1_1_To – w1_72_To - ответы на вопросы опросника соционического 
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теста В. Гуленко, данные оцениваемым,  Ocen - данная оценка. Был сформи-

рован задачник и в него вошли 60 примеров, по которым было произведено 

обучение соответствующего числа сетей по методике скользящего контроля. 

В силу большой трудоемкости задачи обучения по выборкам такого объема и 

размерности (обучение одной сети занимает около 60 мин.) обучения конси-

лиумов не проводилось. Результат скользящего контроля следующий: средняя 

относительная ошибка предсказания парных взаимоотношений в группе со-

ставила 27,3%. Затем было вычислено среднее расстояние d между случайны-

ми  

оценками χi  и χj, вычисляемое, по формуле: 

                    1
:

( 1)

N

i j

i j

d i j
N N

    


  

где N - количество примеров обучающей выборки. Данная величина составила 

5,32 (или, относительно шкалы измерения признака, 53,2%), то есть отличие 

предсказания сети от случайного почти двукратное. Таким образом, можно 

говорить, что нейронные сети могут предсказывать не только усредненный 

статус члена группы, но и взаимоотношения между двумя произвольно взя-

тыми личностями. 

Обучение сети, состоящей из «потоков» производилось в соответствии 

с алгоритмом , представленным на рис. 1. Здесь Р – значение оценки сети, 

накопленное по всему задачнику, ε – константа малости ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Блок-схема обучения поточной сети 

Нейронная сеть способна на основе только психологических свойств 

исследуемых личностей, без привлечения фактов социальной истории иссле-

дуемых, интуитивно порождать прогноз результатов социометрического экс-

перимента на базе, со средней ошибкой 25-30%. Данный прогноз общезначим 

для всех исследуемых личностей с равным социальным статусом и устойчив 

относительно состава группы. Аппарат нейронных сетей позволяет оптимизи-

ровать психодиагностические тестовые методики по объему точнее, чем это 

доступно даже опытному психологу. 
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І.М. Флис 

Науково-методологічні засади для розвитку інноваційних проектів виро-

бничо-переробних комплексів 

Динаміка розвитку агропромислового комплексу (АПК) держави в те-

перішніх кризових умовах є незадовільною. Соціально-економічні умови для 

сільськогосподарського виробництва, які склались тепер на селі, можемо оха-

рактеризувати наступними висновками. 

1. Колишні колгоспи і радгоспи, які згодом трансформувались у прива-

тні товариства і агрофірми, перестали існувати вже не тільки де-факто, але і 

де-юре. 

2. Розпаювання земель і майна цих колективних господарств не задово-

льнило нікого: приватизовані земельні угіддя селянами не обробляються за ві-

дсутності необхідної техніки і реманенту, сучасних технологій і матеріалів, а 

головне - обігових коштів, а отримане на паї майно – фізично зношене і мора-

льно застаріле. 

3. Новоутворені фермерські і приватні господарства не життєздатні без 

опіки і стимулювання держави: необхідної законодавчої бази, техніко-

технологічного супроводу новацій виробництва, пільгового оподаткування і 

кредитування, державних гарантій на збут с.-г. продукції і страхування від 

можливих ризиків, регуляторної цінової політики на вирощену с.-г. сировину, 

антимонопольного захисту від гуртової змови трейдерів. 

4. Іноземні інвестори, за відсутності сприятливої законодавчої бази 

працюють через підставних осіб – резидентів України, а тому не зацікавлені в 

ощадному землекористуванні, підвищенні родючості ґрунтів, у збереженні 

природних ресурсів, в екологічності виробництва та у захисті довкілля. 

В умовах глобальної фінансової кризи, яка чинить значний вплив і на 

економіку України, ефективний розвиток АПК потребує впровадження інно-

ваційних проектів, які б були актуальними з комерційної вигоди. Одним із пе-

рспективних напрямів успішності АПК у кризових умовах вважаємо розвиток 

інноваційних проектів виробничо-переробних комплексів (ВПК), створюва-

них на сільських територіях з використанням їх трудових і земельних ресур-

сів, а також існуючої матеріально-технічної бази . Такі пілотні проекти ми 

можемо спостерігати на прикладі пивної та цукрової галузей АПК. Надзви-

чайно важливим при цьому вважаємо застосування проектно-орієнтованого 

підходу до управління процесами ідентифікації, ініціалізації, розробки, впро-

вадження, моніторингу і контролю таких інноваційних проектів ВПК, та ефе-

ктивне використання методологічного інструментарію проектного менеджме-

нту . У розвитку інноваційних проектів ВПК необхідно враховувати головні 

вимоги до них  

1) соціально-економічна потреба; 

2) інвестиційна привабливість; 

3) ступінь ідентифікації та її вірогідність;  

4) обсяги та ефективність інвестицій; 

5) мотивація в ініціюванні та у впровадженні; 

6) інноваційна основа і перспективність; 

7) придатність до застосування інструментарію управління 

проектами.  
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Науково-методологічні засади для успішного розвитку інноваційних 

проектів виробничо-переробних комплексів в АПК, вважаємо, є наступні. 

1. Привнесення суттєвого економічного ефекту та соціальна значу-

щість, ідентифікованість і реальність, вмотивованість в ініціюванні та у впро-

вадженні, інноваційність та інвестиційна привабливість. 

2. Забезпечення цілком нового техніко-технологічного та соціально-

економічного рівня агропромислового виробництва шляхом його комплексно-

сті: від вирощування сільськогосподарської сировини і її зберігання - до яко-

мога повнішої переробки у товарну продукцію. 

3. Сприйняття агропромислового виробництва у ВПК як взаємодії 

трьох основних механізованих процесів: вирощування рослинницьких куль-

тур, виробництва м’яса та молока та їх переробки у товарну продукцію. 

4. Визнання головною метою діяльності ВПК - виробництво і реалі-

зацію товарної продукції в максимально можливих обсягах, а не  сільськогос-

подарської сировини, що забезпечить набагато вищу рентабельність у діяль-

ності комплексу. 

5. Досягнення високоефективної діяльності ВПК шляхом органічної 

і злагодженої взаємодії всіх структурних підрозділів комплексу: вирощування 

сільськогосподарської сировини повинно в першу чергу забезпечувати потре-

би малих переробних підприємств, а її залишки повинні реалізовуватись на 

ринку.  

6. Обґрунтування у проекті кожного ВПК, відповідно до ґрунтово-

кліматичних і соціально-економічних умов, виробничих програм сільськогос-

подарського та переробного виробництва, а також гнучкої взаємодії процесів 

вирощування, зберігання і переробки сільськогосподарської сировини. 

Висновок. Всебічне врахування науково-методологічних засад під час 

розробки і впровадження інноваційних проектів виробничо-переробних ком-

плексів забезпечить їх успішність, а відтак - ефективний розвиток агропроми-

слового комплексу держави в кризових умовах. 

 

Д.А Харитонов, В.Б. Рогозина 

Синдромы менеджера проекта 

Стремительное развитие технологий и всеохватывающая глобализация 

сегодня являются реалиями. Эти реалии современности порождают множе-

ство новых синдромов, с которыми ранее не доводилось столкнуться. 

Одной из таких болезней бурного развития стал так называемый «син-

дром менеджера». Проектный менеджер особенно подвержен этому синдро-

му. Симптомы этого заболевания – постоянная, хроническая усталость, апа-

тия, полное отвращение к работе, неспособность сконцентрироваться на ка-

ком-либо деле, ощущение тупика, бессмысленности всего происходящего. 

Большинство заболевших синдромом менеджера – активные, амбициоз-

ныеспециалисты в возрасте 30-45 лет, занимающие управленческие должно-

сти. По десять-двенадцать часов в день они посвящают работе, ведут сидячий 

образ жизни или, напротив, пребывают в постоянных разъездах. Им прихо-

дится постоянно общаться с клиентами, принимать ответственные решения, 

спокойно реагировать на ошибки подчинённых и придирки началь-
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ства.Постоянные стрессы вскоре могут привести к тому, что человек утрачи-

вает способность переключаться с проблем проектов на личные отношения, 

давать полноценный отдых и разрядку своему организму. 

Исследования синдромов, менеджера проектов и программ является ак-

туальной научной проблемой, решение которой позволит выработать меха-

низмы повышения эффективности управления с учетом негативного влияния 

синдромов или устранить их появление. 

Термин синдром происходит от греческого слова, которое означает 

«управляется вместе», так как это обычно бывает. Это чаще всего проявляет-

ся, когда причина, и/или особенности влияния системы и окружения происхо-

дят вместе. Термин синдром часто продолжает использоваться даже после то-

го, как основная причина была найдена, или когда существует ряд различных 

первопричин, дающих начало той же комбинации симптомов и призна-

ков.Термин синдром ссылается на ассоциацию некоторого количества распо-

знаваемых симптомов (особенностей, явлений или характеристик), которые 

часто происходят вместе, таким образом, что присутствие одной особенности 

предупреждает о присутствии остальных. За последнее десятилетие термин 

«синдром» был использован и за пределами медицины, для описания схожих 

явлений.Синдром касается только набора обнаружимых характеристик. Спе-

цифическая болезнь, условие, или непорядок, возможно, идентифицируется 

как основная причина. Как только физическая причина была идентифициро-

вана, слово «синдром» иногда остаётся в имени болезни. В нашем случае бо-

лезни управления проектами и программами. 

В докладе будут рассмотрены «синдромы управления проектами и про-

граммами» для построения эффективных механизмов управления в условиях 

быстрого развития и турбулентности окружения. 

К таким синдромам относятся – «синдром сдвига работ вправо», «син-

дром точки невозврата» и «синдром вечного проекта или программы». Анализ 

синдромов проектного менеджера показал набор причин их возникновения и 

симптомов их проявления. Это позволяет создать элементы методологий 

управления проектами и программами противостоящей появлению данных 

синдромов. 

Ю.Н. Харитонов 

Алгоритмический каркас проектов реконструкции систем  

теплоснабжения  

Наличие значительного количества реализованных и спроектированных  

проектов реконструкции муниципальных систем теплоснабжения (СТ), а так-

же сформированных матриц контекста ценностей артефактных проектов и 

шаблонов-архиваторов управленческих решений  позволяет предложить в ка-

честве функциональной составляющей 
j

i
w  архивировать соответствующие 

алгоритмы (процессов и действий ЛПР), которые обеспечили принятие управ-

ленческих решений при достижение миссии и целей проектов и программ.  

Такой подход делает возможным создание проактивной модели управле-

ния проектами и программами на основе предлагаемого метода алгоритмиче-
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ского управления, т.е. проактивная модель обеспечивает ЛПР не только зна-

ниями «что делать?», но и знаниями «как делать!» (рис.1). 

Применение данного метода повышает эффективность процессов управ-

ления путем предоставления ЛПР архивированных  алгоритмов, реализующих 

принятие управленческих решений на протяжении жизненного цикла проек-

тов и программ реконструкции муниципальных систем теплоснабжения. 

Предложенная модель проактивного управления прошла апробирование 

и обеспечила  эффективное управление проектами модернизации и рекон-

струкции  систем теплоснабжения ряда городов Украины. 
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Рис.1. – Модель проактивного управления проектированием проекта 

 

Ю.Н. Харитонов, Н.В. Михелева 

Учет эколого-экономического ущерба при формировании содержа-

ния проектов реконструкции и модернизации систем электроснабжения 

Выполненный анализ текущего состояния систем электроснабжения 

(СЭС) городов Украины показал, что доля физического и морального износа 

всех составляющих элементов СЭС высока. Данные обстоятельства приводят 

к существенному повышению технологических затрат во время транспорти-

ровки электроэнергии, снижению надежности электроснабжения, что в свою 

очередь переводит проблему реконструкции и модернизации основных эле-

ментов СЭС в разряд актуальных. 

Одним из направлений решения данной проблемы является использова-

ние методологии управления проектами и программами при формировании и 

реализации проектов реконструкции СЭС. 

Показано, что проекты реконструкции СЭС относятся к проектам, в ко-

торых особое внимание должно быть уделено вопросам охраны окружающей 

среды (учет процессов электромагнитного излучения, особенностей утилиза-

ции элементов систем электроснабжения и др.). 

 Реализация идеологии системного подхода при формировании содержа-

ния проекта реконструкции СЭС требует со стороны команды проекта при со-
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здании и формулировании иерархической структуры (ИСР) особого внимания 

к работам, обеспечивающим минимизацию эколого-экономических ущербов 

(ЭУ) окружающей среде (ОС).  

Показано, что получение полной реальной оценки возможного технети-

ческого влияния на природную среду и человека при формировании проектов 

реконструкции СЭС на всех этапах жизненного цикла проекта затруднена: 

необходимо проанализировать источники и уровни антропогенной нагрузки 

по всем компонентам природной среды, учитывая не только прямое воздей-

ствие, но и косвенное (т.е. все последующие процессы трансформации биоре-

сурсов - деградация естественных экологических систем и истощение природ-

ных ресурсов). Это обстоятельство затрудняет идентификацию работ, связан-

ных с минимизацией ЭУ, а также их выбор из множества тех, которые опти-

мальны по отношению к миссии и целям проекта реконструкции СЭС, что в 

свою очередь затрудняет решение задачи создания и формулирования ИСР. 

Решение данной задачи предлагается осуществлять путем рационального 

выбора работ, обеспечивающих минимум технетических влияний (из извест-

ных на момент формирования проекта) и максимум предотвращенного эколо-

гического ущерба.  

Рассмотрены основные структурные элементы модели, которая обеспе-

чивает информационную поддержку и принятие решений при создании и 

формулировании ИСР, учитывающей эколого-экономический ущерб в проек-

тах и программах реконструкции муниципальных систем электроснабжения. 

 

Ю.Н. Харитонов, В.И. Шалухин 

Проактивное управление проектом организационного развития су-

доходно-буксирной компании  

К числу основных услуг, которые оказывает  филиал судоходно-

буксирной  компании «Морвест» – «Николаевский» (СБК), следует отнести 

следующие: маневровые и буксирно-кантовочные работы; перевозка пассажи-

ров морским транспортом; перевозка грузов морским транспортом; обеспече-

ние безопасности мореплавания; проведение операций с опасными отходами 

(сбор, перевозка, снятие льяльных, фекальных вод, нефтяных отходов и быто-

вого мусора); услуги плавающей мастерской; ультразвуковой замер толщин 

корпусных конструкций судов; осмотр и испытания спасательных средств.    

Показано, что в условиях динамичного роста  потребностей в услугах 

СБК  движущей силой дальнейшего развития компании будут выступать про-

екты и программы ее технико-технологического развития. При этом выпол-

ненный анализ организационной структуры (ОС) СБК показал, что реализация 

проектов технико-технологического развития требует, прежде всего, адапта-

ции ОС СБК к новым, перспективным условиям работы. Это обстоятельство 

потребовало формирования и реализации проекта развития организационной 

системы компании. 

В основу организационного развития СБК положены принципы и основ-

ные положения методов и моделей проактивного управления, базирующихся 

на основе прогнозирования проблемных ситуаций и вызовов проекта разви-

тия. 
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Приводятся основные количественные значения факторных характери-

стик, которые были учтены в общей схеме реализации проекта, ориентиро-

ванного на организационное развитие СБК. Например,  для блока изменения 

внешней среды и ограничений –  прогнозные изменения объемов грузопото-

ков, обслуживаемых судами СБК; динамика изменения номенклатуры перера-

батываемых грузов;  существующая и перспективные технологии переработки 

грузов в портах; существующие ограничения по количественному и каче-

ственному составу судов и персонала и многое другое. 

На основе сформированных целей проекта организационного развития 

СБК разработаны альтернативные организационные структуры. 

С целью количественной и качественной оценки эффективности альтер-

нативных организационных структур, выбора последовательности управляю-

щих воздействий разработана математическая модель и алгоритм ее решения. 

В качестве целевой функции модели выступает минимальная стоимость орга-

низационной структуры при заданных объемах переработки грузов.  

 

М.Ю. Харитонов, В.К. Кошкин 

Проблемы инициации проектов реконструкции систем водоснабже-

ния 

К числу основных проблем обеспечения муниципальных образований 

Украины различными видами энергетических ресурсов относится проблема 

их водоснабжения. Актуальность данной проблемы подтверждается много-

численными законодательными актами, распоряжениями КМ Украины, пуб-

ликациями научных изданий. 

Реализация проектов и программ реконструкции систем водоснабжения 

(СВ) проводится на основе основных положений и принципов теории управ-

ления проектами программами. 

Одним из важнейших этапов формирования проектов и программ следу-

ет считать разработку Устава проекта и разработку предварительного содер-

жания проекта. 

Выполненный анализ существующего положения в сфере водоснабжения 

муниципальных образований (особенно малых городов, поселков городского 

типа), практическое исследование вопросов информационного обеспечения 

соответствующих проектов и программ показывают, что основными пробле-

мами реализации группы процессов управления инициацией проекта следует 

считать отсутствие у организаций водоснабжения ряда базовых документов. К 

числу данных документов следует отнести: результаты осмотра сетей и объ-

ектов системы водоснабжения; ведомости, которые характеризуют фактиче-

ский режим эксплуатации сетей и сооружений, а также характер природной и 

производственной среды; ведомости и схемы дефектов и повреждений сетей и 

сооружений; результаты физико-механических исследований образцов мате-

риалов конструктивных элементов и многие другие. 

Показано, что практическая реализации проектов и программ рекон-

струкции систем водоснабжения должна учитывать особенности жизненных 

циклов проектов реконструкции систем водоснабжения, которые требуют для 

своей инициации знаний о генезисе их развития. 
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На основе выполненного анализа основных зависимостей жизненного 

цикла проекта реконструкции СВ показано, что  в случае отсутствия базовых 

документов время начала инициации проекта сдвигается на величину  време-

ни, необходимого для их восстановления. 

На примере формирования реальных проектов реконструкции муници-

пальных образований общей численностью 15 тыс. чел. показано, что время 

начала инициации проекта может сдвигаться на период от 2 до 3-х месяцев. 

 

М.Ю. Харитонова 

Модель управления стоимостью в  проектах реконструкции 

Разработка и создание проектов реконструкции систем энергоснабжения 

муниципальных образований (МО) затрагивает широкий спектр  вопросов, 

среди которых одним из основных является вопрос их финансирования.  

Важным направлением повышения эффективности процессов реформи-

рования систем энергоснабжения МО является  совершенствование методов и 

моделей системы знаний управления проектами, в частности – управление 

стоимостью проектов. 

Суть разработанной модели управления стоимостью проектами рекон-

струкции СТ заключается в том, что используя результаты построения фазо-

вого портрета системы теплоснабжения  представляется возможным произве-

сти первичную оценку стоимости проектов и в дальнейшем, учитывая заинте-

ресованность поставщиков оборудования и услуг в участии в проектах, обес-

печивать  получение от них данных по стоимости в режиме реального време-

ни на протяжении всего периода реализации программы реконструкции СТ 

(рис.1): Т- текущее время жизненного цикла проекта; С - текущая стоимость 

проекта. 
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Рис.1.– Структурная модель управления стоимостью 

Используя данную модель управления стоимостью представляется воз-

можным повышать эффективность управления проектами и программами ре-

конструкции СТ за счет сокращения времени выполнения группы процессов 

планирования.  

В.О. Хрутьба 

Формування архітектури програми поводження з відходами транс-

портного підприємства 

Автомобіль при експлуатації, ремонті, виведенні з експлуатації (списан-

ні) є серйозним джерелом забруднення довкілля матеріалами (у тому числі і 

токсичними), з яких він був виготовлений. Виробничі відходи автотранспорт-

них підприємств складається із автотранспортних засобів, що відпрацювали 

свій термін і їх складових; спрацьованих нафтопродуктів, стічних вод, спра-
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цьованого електроліту та шламу, відходів ацетиленових генераторів, спрацьо-

ваної гальмівної рідини, спрацьований антифризу, води з систем охолоджен-

ня, спрацьовані фільтри і брудне ганчір’я. Підприємства ТДК вивозять відхо-

ди для захоронення на полігони й звалища; передають на переробку або захо-

ронення іншим підприємствам; використовують для власних потреб. До не ре-

генерованих відходів, що поки не підлягають переробці і повинні бути утилі-

зовані, відносять пластики і композити, скло, гуму і гумотехнічні вироби, 

фрикційні деталі, газоподібні речовини й ін. За розрахунками річна кількість 

відходів виробництва і споживання складає в середньому 870 кг на один ван-

тажний автомобіль, а налагоджена система утилізації (збирання, накопичення 

і подрібнення відходів) в АТП фактично відсутня . 

Отже, розробка ефективної програми поводження з відходами дозволить 

знизити як екологічні так і економічні ризики, забезпечити  умови для  підви-

щення рівня еколого-економічної ефективності підприємства.    

Для розробки програми поводження з відходами автотранспортних підп-

риємств з позицій управління проектами і програмами необхідно побудувати 

її архітектуру. 

Архітектура програми,  відповідно Р2М, це загальний вид основної стру-

ктури програми, яка має бути визначена для виконання програми. Програма 

реалізується через групу проектів, які є її компонентами. Розробляючи і візуа-

лізуючи структуру програми, зацікавлені сторони можуть глибше зрозуміти 

свою роль у виконанні програми і взаємовідношення з іншими учасниками, а 

також визначити, які компетенції вони могли б використовувати для визначе-

ної ними частки робіт в програмі . 

Архітектура програми заснована на певній місії та сценаріях і включає 

основні вимоги до програми, життєвий цикл програми, базову структуру, за-

гальні функції,  базову операційну діяльність. 

Місія програми поводження з відходами транспортного підприємства по-

лягає в зменшенні обсягів утворення та негативного впливу всіх видів відхо-

дів підприємства на навколишнє середовище, а також використання відходів 

інших виробництв і побутових відходів як вторинної сировини та джерела 

альтернативного палива.  

Реалізація цієї місії передбачає впровадження ряду альтернативних сце-

наріїв:  

- зменшення обсягів утворення відходів під час виробничої діяльності пі-

дприємства; 

-  формування ефективної системи утилізації утворених відходів; 

- використання для виробничої діяльності транспортного підприємства 

відходів інших галузей народного господарства, як ресурсної та сировинної 

бази. 

Для розуміння місії програми доцільно побудувати матрицю візуалізації 

контексту цінностей, представлену в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Матриця візуалізації контексту цінностей програми  
Цільові параметри / 

Проекти 

Економічна 

ефек-

тивність  

Екологічна 

ефективність  

Соціальна 

ефективність 

Ризики та 

обмеження 

Адаптація 

до оточення 

Проекти зменшення Добре Відмінно Задовільно Задовільно Незадовіль-
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обсягів утворення від-

ходів  

но 

Проекти формування 

ефективної системи 

утилізації утворених 

відходів 

Задовільно Задовільно Задовільно Добре Відмінно 

Проекти використання 

відходів інших галузей 

народного господар-

ства, як ресурсної та 

сировинної бази 

Відмінно Добре Добре Задовільно Добре 

 

Життєвий цикл програми є послідовністю унікальних фаз, які реалізують 

програму. Він розглядається з позицій структури програми, її  вартості, особ-

ливостей оточення, економічних перспектив та факторів невизначеності. 

Перша фаза програми поводження з відходами підприємства включає проекти 

утилізації утворених відходів; друга – проекти використання відходів інших 

галузей. Впровадження проектів зменшення кількості відходів передбачає 

зміни в усьому технологічному процесі, що ускладнює їх впровадження.    

Отже, базова структура програми включає  реалізацію комплексу про-

ектів щодо запобігання або зменшення обсягу утворення відходів, максималь-

ної їх утилізації, забезпечення екологічно безпечного видалення відходів, 

впровадження ресурсозберігаючих технологій з метою відвернення негатив-

ного впливу на довкілля та здоров’я людей. Визначаються ролі і функції для 

кожного проекту і перевіряється працездатність програми в цілому за допомо-

гою моделювання. 

М.Х. Хусаинова 

Развитие проектного управления в Казахстане как фактор повыше-

ния конкурентоспособности экономики 

На постсоветском пространстве Казахстан относится к странам, дости-

жения которой очевидны и бесспорны. Сегодня концепция индустриально-

инновационного развития Казахстана направлена на вхождение страны в чис-

ло 50 наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся госу-

дарств мира. Государство выделяет огромные инвестиции для реализации 

проектов. Только в прошлом году введено в эксплуатацию 288 проектов на 

сумму более 970-ти миллиардов тенге, что составляет примерно 6 млрд.500 

млн. долларов США. Вместе надо отметить, что решение данной программы 

идет экстенсивным путем: программа охватывает большинство регионов Ка-

захстана (что безусловно важно для страны, занимающей по площади 9 место 

в мире), большинство отраслей существующей структуры экономики. Реали-

зация инновационных проектов должна основываться на понимании и актив-

ном использовании новых методов и средств управления ими. Одним из таких 

высокоэффективных инструментов является проектное управление.  

Традиционная система управления, которая присуща сегодня большин-

ству организаций Казахстана, не отвечает целям и задачам современного биз-

неса, негативно сказывается на их конкурентоспособности.  

Внедрение управления проектами на казахстанском рынке происходит 

стихийно и хаотично. Существуют компании, которые используют методы и 
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инструменты проектного менеджмента. Работают компании, которые оказы-

вают консалтинговые и обучающие услуги по проектному менеджменту. При-

сутствуют международные организации и их филиалы в Казахстане. Но меж-

ду ними не выстроены четкие коммуникационные,  организационные и эко-

номические  механизмы взаимодействия.  

Как правило, проектный подход внедряют в свою деятельность крупные 

национальные компании, такие как «Казмунайгаз», «Казатомпром», «Казах-

стантемиржолы», «Казгипронефтетранс», финансовые структуры, в том числе 

банки («Халык Банк», «АТФ Банк»), иностранные компании или компании с 

иностранным участием. К сожалению, на сегодняшний день даже эти компа-

нии организации не используют в полной мере возможности и ресурсы про-

ектного менеджмента и не являются полностью проектно ориентированными.  

Это напрямую зависит от факторов, действующих на макроуровне и 

сдерживающих использование управления проектами: 

- отсутствие законодательно-нормативной базы, в том числе Закона «Об 

управлении проектами»; отсутствие государственной политики в области 

продвижения проектного менеджмента; отсутствие Национального стандарта 

по управлению проектами; отсутствие специальности проектного менеджера в 

классификаторе Министерства образования и науки РК, по которому осу-

ществляется подготовка специалистов; отсутствие профессии проектного ме-

неджера в классификаторе Министерства труда и социальной защиты РК; от-

сутствие Национальной системы сертификации организаций и проектных ме-

неджеров. 

Вышеназванные отсутствующие или ограничительные регламентации по 

управлению проектами, вынуждают компании использовать отдельные мето-

ды и инструменты проектного менеджмента.  

На уровне национальной экономики должны быть решены следующие 

задачи: 

- государственное регулирование развития системного рынка по управ-

лению проектами; 

- совершенствование законодательно-нормативной базы, способствую-

щей развитию управления проектами; 

- разработка и внедрение национального стандарта по управлению про-

ектами; 

- сертификация, в том числе международная,  проектных менеджеров; 

- сертификация, в том числе международная, организаций на уровень ис-

пользования методологии и инструментария проектного менеджмента; 

- разработка теоретической и образовательной системы по управлению 

проектами; 

- интеграция Казахстана в мировую систему управления проектами.  

Сегодня проектным сообществом Казахстана делаются попытки разрабо-

тать Казахстанскую национальную систему проектного управления. На наш 

взгляд, она должна обобщить и использовать мировой опыт. Использование 

стандарта, созданного на основе лучших примеров управления проектами, 

может существенно сэкономить время и деньги. Многие государства и орга-

низации признали создание собственных стандартов слишком затратным и 

поэтому широко применяют существующие в мире методики.  
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Вместе с тем, необходимо учитывать национальные особенности соци-

ально-экономического развития страны, управление современными тенденци-

ями, явлениями, процессами. Национальный стандарт можно легко адаптиро-

вать под цели конкретной организации, это дает возможность всем участни-

кам общаться на одном языке. 

Здесь возникает опасность внести в один документ лучшее из мировых 

практик и перегрузить документ зарубежным опытом. Более рациональным 

представляется использование уже апробированной модели и внесением в нее 

национальной компоненты с учетом национальные особенностей социально-

экономического развития страны, управления современными тенденциями, 

явлениями, процессами. Цель Национального стандарта адаптация к между-

народным требованиям и соблюдение казахстанских стандартов ведения биз-

неса. В этом случае казахстанские компании имеют возможность получить 

оценку на предмет использования инструментария проектного управления 

международными организациями. В качестве такого пилотного оценивания 

можно привести ТОО «Мангистауский атомный энергетический комплекс-

Казатомпром», успешно прошедший сертификацию организации на уровень 3 

класса. 

С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра 

Уроки світового досвіду бюджетного аналізу для розробки 

ІТ «прозорий бюджет» 

Постановка проблеми та мета роботи. Основна проблема яка ре-

алізуємо в рамках даної роботи стосується бюджету, який можна зрозуміти і 

на який можна впливати. Основною метою є розвиток суспільної участі в 

бюджетному процесі, спершу у великих містах а згодом і в Україні в цілому, а 

також сприяння в реалізації подібних ініціатив в інших регіонах шляхом 

оформлення накопиченого досвіду в методичні рекомендації і документи, су-

проводжуючи кожний етап роботи.  

Вирішення проблеми. Беручи до уваги елементи зарубіжного досвіду, 

зазвичай, в прикладному дослідженні виділяються три етапи і три функції: 

моніторинг, аналіз і оцінка (експертиза). На всіх етапах використовуються 

фахівці (експерти в широкому значенні слова). Але звичайно експерти (особ-

ливо, незалежні) використовуються на стадії оцінки, хоча одні і ті ж особи 

можуть виконувати всі функції. В цьому значенні функції експерта відрізня-

ються від функцій бюджетного аналітика, діяльність якого направлена на 

встановлення і інтерпретацію фактів. 

В зарубіжній практиці використовування незалежних експертів в процесі 

ухвалення рішень часто закріплено в нормативних документах.  

Величезний досвід експертизи, у тому числі і незалежної, накопичений в 

ЄС. «метою оцінки є перевірка істинних причин втручання в справи суспіль-

ства, перевірка відтворного вдалого досвіду і провалів політики і звіт перед 

громадянами». Оцінка (експертиза) проводиться на всіх стадіях реалізації 

проектів і програм від початку їх розробки до постпроектного аналізу.  

В традиційній управлінській методиці експертиза зв'язується з ефективним 

управлінням державними витратами (наприклад, у Великобританії). При «де-

мократичному» підході експертиза представляє швидше оцінку політики і 



 243 

політиків і є технічною підтримкою громадськості, що виносить остаточну 

думку (наприклад, в Данії). Компроміс цих двох підходів реалізується у 

Франції. Очевидно, що всі рівні і гілки влади в цих країнах мають свій в 

розпорядженні достатню кількість власних фахівців для проведення 

кваліфікованої експертизи. Але в цілях ефективності контролю і більшої 

об'єктивності при ухваленні рішень в області бюджетної політики і, особливо, 

формуванні регіональної політики притягуються незалежні експерти, як які 

використовуються національні дослідницькі інститути і університети, а також 

аудиторські і консалтингові фірми. Власті не зобов'язані слідувати висновкам 

експертів, але публікація звітів впливає на ухвалювані рішення. 

В Україні, існує своя специфіка. В наш час незалежна експертиза набула 

широкого поширення в процесах ухвалення рішень центральними ми регіо-

нальними органами влади. Причин тому багато, варто зосередитися на задачах 

аналітичного напряму бюджетного аналізу: 

- розробка методичного інструментарію бюджетного аналізу; 

- інформаційне забезпечення суспільної участі в бюджетному процесі; 

- оцінка потреби НКО, депутатів, виконавчої влади, громадян в бюдже-

тному аналізі; 

- проведення і публікація робіт з бюджетного аналізу. 

Слідуючи логіці реалізації бюджетної програми, роботи в рамках аналіти-

чного напряму, можна розділити на декілька етапів. 

Перший етап – підготовчий: Варто йти шляхом підготовки незалежних 

експертів аналітиків, мотивованих для співпраці з НКО. Провести перший мо-

дельний семінар-нарада, розрахований на залучення до програми експертів з 

регіонів. Згодом регіональні експерти повинні будуть самостійно працювати 

по запропонованих методиках і програмах. Найважливішим очікуваним ре-

зультатом вважається необхідність передачі методичного інструментарію 

експертам-аналітикам і розвиток у них навиків бюджетного аналізу.  

Узагальнення досвіду проведення бюджетного аналізу в рамках попе-

реднього етапу програми дозволило дати наступну класифікацію видів бюд-

жетного аналізу. При існуванні різноманітності форм суспільної участі в 

бюджетному процесі, залежних від багатьох причин, у тому числі і від розви-

неності НКО, доступу до інформації, готовності властей до співпраці, існують 

відповідні їм форми бюджетного аналізу. 

При мотивованій і націленій на конкретний результат участі НКО потрібна 

більш детальна інформація, що розкриває механізми взаємодії з виконавськи-

ми і представницькими органами влади в бюджетному процесі.  

Другий етап – функціональний. Етап аналізу, пов'язаний з виконанням 

названої функції, можна назвати функціональним. Така інформація може но-

сити загальний і приватний характер. Загальний аналіз має на увазі вивчення 

правового поля з наступних позицій: 

- ефективність функціонування бюджету і можливості її підвищення; 

- бюджетний процес, як послідовність дій органів влади для задоволен-

ня потреб жителів території;  

- бюджетні дані, що розкривають пріоритети бюджетної політики, що 

проводиться органами влади.  
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Такий аналіз має методичний характер і важливий для суспільної участі з 

позиції професіоналізації і адекватності включення НКО в бюджетний процес. 

Таблиця 1 

Класифікація видів бюджетного аналізу в рамках бюджетної програми 
Етапи аналізу Тип 

бюджетного аналізу 

Вигляд 

бюджетного аналізу 

Попередній 

(підготовчий) 

Аналіз можливостей Аналіз доступу до інформації 

Аналіз механізмів суспільної  участі 

Аналіз впливу На економіку  

На  соціальну сферу 

Функціональний  Загальний аналіз Правового поля 

Бюджетного процесу 

Бюджетних даних 

Власний аналіз Секторний  

Міжбюджетних відносин 

Прикладний  

З урахуванням описаної класифікації продовження бюджетної програми у 

напрямі бюджетного аналізу об'єктивно виявилося перспективним як для гро-

мадськості та влади міст-учасників, так і всіх, хто використовує його резуль-

тати. 

 

А.В. Чередниченко, В.Г. Концевич  

Применение OLAP-кубов в методах обеспечения и управления качеством 

Существует множество методов планирования, обеспечения и управле-

ния качеством. Большинство этих методов используются в рамках статистиче-

ского контроля процессов, который соединяет в себе статистические принци-

пы и управление процессами. Статистический контроль процессов находится 

на стыке статистики и контроля процессов. 

 Бенчмаркинг: Включает в себя сопоставление действующего или пла-

нируемого проекта с другими проектами с целью выработать идеи для усо-

вершенствования и критерии оценки исполнения проекта.  

 Блок-схема процесса: графическое представление процесса, отражаю-

щее взаимосвязи между этапами процесса. Существует множество стилей их 

оформления, но все блок-схемы процессов отражают операции, точки приня-

тия решений и порядок выполнения. 

 Выборочные оценки: выборочные оценки предполагают выбор части 

интересующей совокупности для проверки (например, случайный выбор деся-

ти чертежей из списка в семьдесят пять единиц), иногда этот метод позволяет 

значительно сократить расходы на контроль качества.  

 Диаграмма Парето: применяется, когда требуется оценить относитель-

ную важность выявленных проблем. Может быть использован для определе-

ния нескольких жизненно важных проблем или причин возникновения этих 

проблем, которые оказывают наибольшее влияние. 

 Диаграмма причинно-следственных связей (диаграмма Ишикавы): Диа-

грамма причинно-следственных связей помогает отразить возможные причи-

ны, влияющие на качество продукта или процесса в проекте, а также иллю-
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стрирует связь различных факторов с возможными проблемами или эффекта-

ми. 

 Проверка исправления дефектов: это действие, предпринимаемое отде-

лом контроля качества или организацией, имеющей схожее название, с целью 

удостовериться, что дефекты продукта исправлены, и сам продукт полностью 

соответствует требованиям или спецификации. 

В свою очередь, существует альтернативный метод планирования, обес-

печения и управления качеством проекта вмещающий в себя некоторые из 

этих методов. В настоящее время для обработки огромных объемов данных 

большую популярность приобретает OLAP подход, представляющий собой 

совокупность концепций, принципов и требований, обеспечивающих сбор, 

хранение, манипулирование и оперативный анализ многомерных данных. 

OLAP (Online Analytical Processing - аналитическая обработка в реальном 

времени) предназначенная для осуществления выборки и обработки данных 

эффективными способами. 

В работе с многомерными базами данных, созданными по результатам 

работы или планирования проекта, следует применять математические, стати-

стические и другие методы, основанные на формальной логике. OLAP-

подход, в свою очередь, применяется для построения или отбора оптимальных 

методов планирования и обработки результатов, а также для извлечения 

наиболее важной информации при анализе данных.  

В результате построения многомерной модели  данных можно обнару-

жить новые явления или взаимозависимости, так как появляется возможность 

выявить скрытые объективно существующие связи между данными. Суще-

ствует два типа обработки данных:  

Таким образом, многомерное представление данных и OLAP-подход яв-

ляются эффективным методом построения хранилищ данных (Data 

Warehouse) и аналитических систем различного назначения. Для анализа и 

обеспечения качества проекта эффективным является использование OLAP-

кубов, с дальнейшим построение OLAP-системы (Рис.1). Основными пре-

имуществами данного типа построений данных являются: 

 Быстрый доступ к данным не зависимо от размера массива и является пре-

имуществом OLAP-систем. 

 Преагрегация, которая представляет собой возможность выбрать наиболее 

вероятно получаемые результаты. 

 Иерархия. OLAP технология изначально рассматривает данные с точки 

зрения иерархий и взаимоотношений с другими параметрами одной и той же 

сущности. 

 Работа со временем. Так как анализ данных происходит на временных 

участках, OLAP технология экономит время анализа данных 

 Возможность применения Data Mining как средства интеллектуального 

анализа данных с целью выявление скрытых закономерностей или взаимосвя-

зей между переменными в больших массивах данных. [3]. 
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Рис. 1. Архитектура построения OLAP-систем 

 

А.М. Чередніченко, Т.В. Романів 

Комунікаційний процес при стратегії взаємодії із  

зацікавленими сторонами проекту 

Обмін інформацією в проектах не завжди такий ефективний, як було б 

необхідно. На ділі люди спілкуються між собою менш ефективно, ніж їм це 

здається.  

Комунікаційний процес – це обмін інформацією між двома і більше 

людьми. 

Основна мета комунікаційного процесу – забезпечення розуміння інфор-

мації, що є предметом обміну, тобто повідомлень. Проте сам факт обміну ін-

формацією не гарантує ефективності спілкування між учасниками.  

В процесі обміну інформацією можна виділити чотири базові елементи: 

 Відправник – особа, яка генерує ідею або збирає інформацію і передає 

її; 

 Повідомлення – інформація, закодована за допомогою символів; 

 Канал – засіб передачі інформації; 

 Отримувач – особа, якій призначена інформація і яка інтерпретує її. 

На рис. 1 наведено комунікаційний процес в проекті, який поєднує базові 

елементи. 

Під час обміну інформацією відправник і одержувач проходять декілька 

взаємозв'язаних етапів. Їх задача – сформувати повідомлення і використати 

канал для його передачі так, щоб обидві сторони (відправник і замовник)  зро-

зуміли і розділили початкову ідею. Це важко, бо кожний етап є одночасно 

точкою, в якій значення ідеї може бути спотвореним або повністю втраченим. 

Тому взаємопов’язаними є такі етапи:  

1) зародження ідеї;  

2) кодування і вибір каналу обміну інформацією;  

3) передача інформації;  

4) декодування. 

Як показує практика, саме на взаємодію з різними зацікавленими сторо-

нами керівник проекту витрачає більшу частину своїх зусиль та часу. Саме 

тому, так важливо вдало обрати стратегію взаємодії. Реалізація проекту несе 

певну цінність - цінність кінцевого продукту проекту, яка цікавить всіх учас-

ників проекту. Тому, так важливо при виборі комунікаційного каналу – чітко 

розуміти, що цікавить учасника проекту, якому передається певна інформація, 

а найголовніше – це зворотній зв'язок, відповідь. Вона визначає, чи зрозуміла 

інша сторона, чи донесено цінність, яку вкладаємо при передачі інформації. 
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Рис. 1. Комунікаційний процес в проекті 

 

Г.С. Черепаха, Г.Г. Фаренюк, В.П. Лещинський 

Управління проектами як засіб впровадження антикризової стратегії  

розвитку Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій 

Під час економічної кризи найважливіша роль управління проектами по-

лягає у впровадженні антикризових проектів розвитку підприємств. Друга 

хвиля економічної кризи 2012 року в Україні суттєво поглибила тенденцію 

спаду будівельної галузі через скорочення обсягу будівельного ринку. Зумов-

лений економічною кризою відтік клієнтів відчули на собі не лише дрібні бу-

дівельні фірми, а й підприємства державного масштабу. Це визначило необ-

хідність термінового впровадження антикризової стратегії розвитку для одно-

го з системоутворюючих підприємств будівельної галузі України - Науково-

дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК). 

У якості основного методологічного підходу до розробки антикризової 

стратегії розвитку підприємства було обрано «Концепцію сбалансованої сис-

теми показників» (Balanced Scorecard, BCS). Причина вибору цієї методології 

– закладена в її основу стабілізація чотирьох проекцій розвитку підприємства 

(клієнти і зовнішнє оточення, фінанси, внутрішні процеси, навчання і техно-

логічний ріст), що є необхідним для синергетичного ефекту антикризових дій. 

Для конкретизації стратегічного бачення, розробленого на базі методології 

BCS, була обрана методика розробки бізнес-цілей , що послідовно переходить 

від стратегічних пріоритетів до вимірюваних показників затребуваного про-

дукту, охоплення цільового сегменту ринку, ефективної технології, забезпе-

ченості ресурсами необхідної якості, фінансово-ефективних грошових пото-

ків, і показників системи управління ризиками. В рамках цієї методики було 

розроблено таблицю визначення пріоритетних задач антикризового управлін-

ня підприємством (рис.1, верхня грань кубу), результатом деталізації якої ста-
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новляться показники значимості і терміновості реалізації антикризових проек-

тів за кожним зі стратегічних напрямків. Таким чином, для Науково-

дослідного інституту будівельних конструкцій як першочергові були визначе-

ні напрямки реалізації проектів, які забезпечиватимуть суттєве зміцнення фі-

нансової безпеки, положення підприємства на ринку, і підвищення ефектив-

ності управління ризиками. Допоміжною, але менш критичною галуззю змін 

було визнано проекти галузі управління ресурсами. Проекти цих категорій 

були визнані пріоритетними за всіма напрямками діяльності НДІБК, що відмі-

чено на рис.1 кольором. Крім того, за результатами аналізу напрямків діяль-

ності НДІБК було визначено три найменш розвинені та недостатньо ефективні 

аспекти діяльності – апробація технологій та експериментальне виробництво, 

виставкова діяльність і популяризація розробок НДІБК, та побутові послуги 

(готельні та послуги харчування).  

Отже, за результатами ініціювання переліку проектів кожного з цих на-

прямків, постає питання відбору проектів в антикризовий портфель «сезону 

весна-літо 2012 року» і  стає нагальною потреба у переході до портфельного 

управління антикризовими проектами.  

О.Л. Чивжеле 

Возможности партнерства ВУЗов стран СНГ и ЕС с привлечением  

финансирования Европейских фондов 

В странах Евросоюза, наиболее пострадавших от глобального экономи-

ческого кризиса, основным источником финансирования проектов разного 

масштаба являются Европейские фонды. Финансирование со стороны Евро-

пейских фондов доступно в разных сферах - развитие инфраструктуры, улуч-

шение жилищных условий, развитие малого бизнеса, поддержка негосудар-

ственных организаций, образование и др. 

Проекты в сфере высшего образования, как правило, подразумевают раз-

витие сотрудничества между ВУЗами нескольких стран (обычно - не менее 

трёх), создание консорциума, работу над международными учебными про-

граммами с присвоением диплома сразу двух (иногда - трёх) ВУЗов, а также 

обмен опытом и программы по обмену студентов.  

Главным недостатком таких проектов является целевая направленность 

на развитие сотрудничества и глобализации высшего образования внутри Ев-

росоюза. Вовлечение в проект партнёров из других стран, как правило, ис-

ключено. Тем не менее, отдельные программы Европейских фондов не только 

допускают партнёрство со странами, не входящими в Евросоюз, но и направ-

лены на развитие образовательной системы «третьих стран» (стран, не входя-

щих в состав Евросоюза). 

В рамках исследования был проведён анализ условий финансирования 

проектов в сфере высшего образования с целью выявления тех программ Ев-

ропейских фондов, которые допускают вовлечение в проект партнёров из 

стран-не членов Евросоюза. 

Из 12 программ Европейских финансовых инструментов, финансирую-

щих проекты в сфере высшего образования, только 2 программы допускают 

партнёрство с «третьими странами» - это Tempus и Erasmus Mundus.  

Название программы: Erasmus Mundus. 
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Финансируемые мероприятия: 

1. Совместные магистерские и докторские учебные программы и стипендии: 

 минимум 3 партнёра из стран Евросоюза; возможность партнёрства со 

странами, не входящими в Евросоюз; 

 студенческие стипендии для обучения в совместной магистратуре или 

докторантуре; 

 кратковременные стипендии для академического персонала с целью 

проведения исследования или для преподавания в совместной маги-

стерской учебной программе. 

2. Партнёрство с ВУЗами «третьих стран» и стипендии: 

 минимум 5 ВУЗов из как минимум 3 стран Евросоюза плюс ВУЗы из 

«третьих стран»; 

 создание консорциума с целью организации и проведения академиче-

ского обмена (студенты, академический персонал); 

 краткосрочные и долгосрочные стипендии предусмотрены для студен-

тов и академического персонала. 

Дополнительная информация: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/ 

Название программы: Tempus. 

Финансируемые мероприятия: 

 реформа учебных программ - улучшение уже существующих или со-

здание новых; 

 реформа управления - модернизация системы управления ВУЗами, спо-

собствование обеспечению качества с разработкой критериев и методо-

логии управления ВУЗом; 

 высшее образование и общество - укрепление роли ВУЗов в обществе, 

привлечение внимания к «треугольнику знаний» (образование, иссле-

дование, инновации), укрепление связей между ВУЗами и рынком тру-

да. 

Дополнительная информация: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/ 

Ни одна из вышеописанных программ не даёт возможности ВУЗу из 

«третьих стран» являться ведущим партнёром в проекте, поэтому единствен-

ная возможность получения финансирования от Европейских фондов для ВУ-

Зов из стран СНГ - это активное сотрудничество с ВУЗами Евросоюза. И если 

ещё несколько лет назад такое сотрудничество не представляло особого инте-

реса для европейских ВУЗов, то сейчас, когда высшее образование в Евросо-

юзе осуществляется по общим стандартам, европейские ВУЗы всё чаще начи-

нают искать неевропейских партнёров - это возможность привнести что-то 

новое в существующие учебные программы, это дополнительный способ мо-

тивации для студентов, которых поездками (обмен студентами) в европейские 

страны заинтересовать становится всё труднее. 

В данной ситуации многое зависит от ВУЗов стран СНГ и их желания 

участвовать в совместных проектах с ВУЗами Евросоюза. Европейские ВУЗы, 

и в частности Латвийский Сельскохозяйственный университет (специализаци-

ей которого, помимо сельского хозяйства, является экономика, менеджмент, 

социология, информационные технологии и др.), открыты для сотрудничества 

и готовы взять на себя роль менеджера проекта. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/
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В.И. Чимшир  

Фазовое пространство проекта с точки зрения его стабильного  

управления 

Важной задачей, при проектном управлении сложными системами, с од-

ной стороны является необходимость определение четких границ системы, 

отделяя ее от среды, с которой она взаимодействует, с другой это определение 

фазового пространства проекта, в котором поведение системы устойчиво.  

Чтобы иметь достаточно полное представление о возможном поведении 

системы при разных значениях параметров, следует рассмотреть множество 

траекторий формирующие фазовое пространство системы. Например, в ранее 

проделанных исследованиях, для получения качественной картины фазового 

пространства проекта ограничились исследованием фазового портрета, т.е. 

проекцией траектории на фазовую плоскость. Такие проекции еще называют 

фазовыми траекториями. 

Фазовый портрет, на стадии планирования, «идеального проекта» пред-

ставлен отрезком, ломаной или кривой проходящей от ситуации S1 к ситуации 

Sn (рис.1), но риски проекта допускают множество ситуаций, которые в свою 

очередь формируют фазовое пространство проекта (рис.2). 

 
Рис.1. Фазовый портрет «идеального» проекта. 

Не сложно увидеть (рис.2), что количество приемлемых ситуаций возраста-

ет до определенного промежутка времени и убывает к завершению проекта. 

Причем, нарастание количества приемлемых ситуаций выражено периодично-

стью, как правило, связанной с контрольными функциями со стороны контро-

лирующего органа. При реализации группы процессов проекта допускается 

множество вариантов достижения цели, что и может обуславливать незначи-

тельные отклонения от генеральной линии проекта. Однако, при осуществле-

нии контроля результатов фазы проекта или результата выполнения группы 

процессов количество допустимых ситуаций резко сокращается (временная 

точка а, рис.2).  

 
Рис.2. Фазовое пространство реального проекта. 
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Пространство ситуаций, формирующее фазовое пространство проекта, в 

дальнейшем будем называть ситуативным полtм, первичное описание приро-

ды которого дано в [1,2]. 

Как правило, рабочие режимы движения сложных систем в фазовом про-

странстве проекта удовлетворяют традиционному требованию устойчивости. 

Вместе с тем известны случаи, когда в целях улучшения важных ди-

намических параметров (например, незначительное сокращение времени реа-

лизации проекта) происходит выброс системы в область неустойчивого состо-

яния, требующего значительных действий по стабилизации вектора движения 

со стороны управляющего органа. Другими словами, было обнаружено, что 

неустойчивость в интервале сравнительно небольших управляющих воз-

действий порождает новые нелинейные эффекты даже при достаточно боль-

ших управлениях. Эти эффекты включают понижение управляемости в опре-

деленной области фазового пространства и неуправляемость в течение опре-

деленного промежутка времени, когда непосредственно после приложения 

управляющего воздействия реакция системы в этом промежутке противопо-

ложна ожидаемой. 

Попытка найти простое объяснение такому поведению привела к общей 

задаче исследования динамических свойств ситуативных полей, определяю-

щих  окрестности границ устойчивости сложных систем. 

А. В. Шамов  

Проблемы и перспективы стратегического управления проектами 

Несмотря на многие проблемы, кризис - это шанс для развития произ-

водства, инновационных технологий, возможность укрепить позиции за счет 

слияния-поглощения и использования резко подешевевших активов и рабочей 

силы. Преодолеть глобальный финансовый кризис можно используя совре-

менные инновационные методы управления. Один  из таких методов- управ-

ление проектами, которое  хорошо себя зарекомендовало  во многих областях 

деятельности и отраслях разных стран.  

Однако, практические результаты этой деятельности пока не видны: ре-

зультаты проектов значительно отличаются от их целей, запланированные 

сроки и бюджет нарушаются в разы и т.д.. Основная причина данной пробле-

мы кроется в самом определении проекта, представленного в ПМБУК: «Про-

ект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных 

продуктов, услуги или результатов.». Другими словами, основное отличие 

между проектом и организацией состоит, по мнению основоположников ме-

тодологии проектного менеджмента в том, что проект – конечен во времени, а 

организация – нет. Следовательно, менеджмент предприятия заинтересован не 

столько в успешной реализации того или иного проекта, сколько в успешном 

достижении организацией своих стратегических целей, которые далеко не 

всегда совпадают с целями проектов. Это неизбежно приводит к конфликту 

интересов между офисом управления проектами и руководством предприятия.  

Очевидно, что с данной  проблемой столкнулись и другие теоретики 

проектного менеджмента. Именно этим можно объяснить появление в по-

следние годы новых подходов в управлении проектами: мультипроектное 

управление, управление программами и портфелями проектов. Противоречия 
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между потребностями отдельных проектов и портфеля проектов могут вы-

звать неразбериху в работе компании. Как правило, нечто подобное возника-

ет, если ее высшее руководство не уделяет должного внимания формирова-

нию общих взглядов на цели компании, распределению приоритетов между 

проектами и доведению принятых стратегических инициатив до всех руково-

дителей и исполнителей. Существующие на сегодняшний день подходы и ме-

тоды управления проектами не учитывают или решают не в полной мере пе-

речисленные выше проблемы. Поэтому целью является разработка и исследо-

вание моделей и методов эффективного управления проектами для реализа-

ции стратегических целей организации. 

Каждая организация действует на основании своей теории бизнеса, 

другими словами, на основании ряда представлений о том, в чем заключается 

ее бизнес, каковы ее цели, как определяются результаты, кто ее потребители, 

что эти потребители ценят и за что платят. Стратегия есть способ реализации 

теории бизнеса в практической деятельности. Определив свои основные стра-

тегические цели, организация тем самым формирует свое n- мерное целевое 

пространство, в котором текущие значение стратегических показателей орга-

низации, или другими словами её состояние, соответствуют её положению в 

заданном пространстве -точка1. Желаемые  значения этих показателей – точка 

2. Последовательные изменения состояния организации будем называть дви-

жением организации. На практическом уровне, состояние организации харак-

теризуют ресурсы-  это своего рода материя организации. В качестве меры 

количества материи в физике используется понятие массы m. По аналогии, мы 

будем измерять количество ресурсов их ценой.  

Любая организация функционирует в определённой окружающей её сре-

де, с которой она находится в определённых связях и взаимодействиях. Пере-

ход к количественным соотношениям невозможен без определения парамет-

ров среды. Мы предлагаем использовать в качестве основного параметра 

плотность, как совокупность  факторов, обуславливающих изменения состоя-

ния организации Для количественного описания среды используется функция 

плотности среды W = W(r, t). Эта величина позволяет оперировать понятиями 

больше- меньше и формализовать на математическом языке принципы дина-

мики полевой среды. Тогда, взаимодействие объектов в полевой среде описы-

вается функцией связи, которая совпадает с классическим понятием потенци-

альной энергии или скалярного потенциала.  

Известно, что среда  характеризуется высокой степенью неопределенно-

сти и не всегда способствует деятельности организаций. Для того, чтобы вы-

жить и развиваться в современных условиях, любая организация должна не 

только приспосабливаться к внешней среде путем адаптации своей внутрен-

ней структуры и поведения на рынке. Она должна активно формировать 

внешние условия своей деятельности, постоянно выявляя во внешней среде 

угрозы и потенциальные возможности. Это положение легло в основу страте-

гического управления, используемого передовыми фирмами в условиях высо-

кой неопределенности внешней среды. Управление проектами (управление 

портфелем проектов) является тем инструментом, который позволяет решать 

задачи стратегического управления. Важной особенностью проектов, наряду с 

их уникальностью, является то что они изменяют окружающую среду. С по-
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мощью реализации проектов можно целенаправленно изменять факто-

ры(плотность) среды, которые в свою очередь влияют  на состояние организа-

ции.  В ходе такого взаимодействия, проектов со средой, организация движет-

ся в направлении своей цели. При чем под взаимодействием в физике пони-

мают заряд, под которым мы будем понимать бюджет проекта. Проект явля-

ется своего рода движущей силой организации, её драйвером. Для движения 

организаций с разными массами в определенной среде необходимо подбирать 

величину заряда. Изменяя величину заряда мы можем регулировать скорость 

движения организации. В результате организация достигает запланированного 

желаемого состояния, что говорит о том что поставленные цели  достигнуты. 

 

Е.М. Шаравара 

Оценка инновационного потенциала проекта 

В нынешних условиях жесткой конкуренции необходимо быть динамич-

ными и устойчивыми к изменениям и воздействиям внешнего и внутреннего 

окружения проекта/программы, а также вносить элементы инновационности в 

продукты или услуги, реализуемые в ходе выполнения проекта/программы. 

Проблемы анализа и оценки инновационного потенциала научных разра-

боток являются остро дискуссионными, и это связано не столько с существо-

ванием различных научных школ, сколько с влиянием результатов таких ис-

следований на политические и инвестиционные решения, имеющие стратеги-

ческий характер и долгосрочные последствия. 

Понятие потенциала организации достаточно широко освещено в лите-

ратурных источниках, однако же, следует понимать, что организация ориен-

тирована на процесс и не обладает такой базовой характеристикой проекта, 

как ограниченность по времени. Жизненный цикл организации может длиться 

десятилетиями и, соответственно, исследуя разрывы между моделями «как 

есть» и «как будет» возможно осуществлять реструктуризацию бизнес-

процессов, организационной структуры, менять видение ролей.  

Для оценки инновационного потенциала проекта необходимо выделить 

систему критериев, с помощью которой можно оценить перспективность про-

екта и сформировать рекомендации по дальнейшему развитию проекта. Необ-

ходимо производить переоценку проекта в контрольных точках: начало про-

екта, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производ-

ство. Создать возможность представления результатов анализа в численном и 

графическом видах. 

В рамках инновационного потенциала были выделены несколько состав-

ляющих: рыночный потенциал, научно-технический потенциал, кадровый по-

тенциал, финансовый потенциал. Различные потенциалы инновационного 

проекта взаимосвязаны между собой. 

Инновационные проекты весьма неоднородны, они отличаются по ряду 

существенных параметров, прежде всего по уровню технологической зрело-

сти, уровню новизны и потенциальному масштабу распространения. Результа-

ты реализации инноваций разнообразны и проявляются во многих сферах. 

Особенности проектов и ценности от их реализации определяют возможность 
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и необходимость комбинации качественных и количественных методов и при-

емов оценки их инновационного потенциала в зависимости от ситуации. 

 

О.І. Шаров 

Метод аналітичної ієрархії як інструмент у прийнятті рішень  

в освітніх проектах 

За останні 20 років в Україні набула широкого розмаху розробка та ре-

алізація освітніх проектів. У багатьох випадках їх ідентифікація як проектів 

може бути дискусійною, проте неможливо проігнорувати їх чисельність та 

масштабність. Друковані видання Міністерства освіти і науки, молоді та спор-

ту України та колишньої Вищої атестаційної комісії України містять чимало 

оголошень про захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів, які ґрунту-

ються на використанні проектного підходу у сфері освіти. Розвиток інстру-

ментарію прийняття рішень є важливим як для наукового забезпечення по-

дальших розвідок у цьому напрямі, так і для обґрунтованої оцінки результа-

тивності реалізованих освітніх проектів. 

У межах сучасної теорії розроблено сотні і активно використовуються 

десятки методів прийняття управлінських рішень. Серед них жорстко 

спеціалізовані з досить вузьким полем застосування і широковживані універ-

сальні методи, які можливо застосувати при вирішенні широкого спектра за-

дач. Зразком популярного алгоритму, який ґрунтується на поданні, аналізі, 

обробці та інтерпретації якісної експертної інформації, є метод аналітичної 

ієрархії або метод аналізу ієрархій (МАІ), що був запропонований професором 

з Пенсільванії Томасом Сааті на початку 70-х років ХХ ст. (англ. - Analytic Hi-

erarchy Process (AHP)). Розроблений на базі концепцій графічного подання 

структури управлінських задач і узагальнення «задачі про лідера» К.Бержа на 

парні порівняння з степеневим калібруванням, МАІ за 40 років став одним з 

найбільш популярних методів обґрунтування раціональних управлінських 

рішень. У світі накопичено багатий досвід використання МАІ для розв’язання 

складних задач менеджменту: стратегічних, виробничих, навчальних. Важли-

во відзначити в ньому поєднання математичної строгості (хоча і з певними 

припущеннями) з доступністю для розуміння фахівцями з гуманітарних наук. 

Це обумовило широке використання методу для прийняття управлінських 

рішень публічного характеру та в гуманітарній сфері, зокрема, в освіті. 

В останні роки МАІ досить часто використовується в управлінні проек-

тами, про що свідчать чисельні публікації різних науковців у фахових видан-

нях. Ці тези не передбачають завдання аналізу чи огляду таких публікацій, 

проте можна констатувати широке, але досить поверхневе використання ме-

тоду аналізу ієрархій. У переважній більшості випадків розглядаються лише 

прямі ієрархії для вирішення задачі вибору з використанням стандартного ін-

струментарію засобів роботи з оцінками експертів. 

Завданням серії досліджень, є практика та можливості використання ме-

тоду аналізу ієрархій (у тому числі, його узагальнення на аналіз мереж) у 

прийнятті рішень в освітніх проектах та перспектив розвитку відповідного ін-

струментарію. Перспективним вбачається розроблення розвинених засобів 

подання, аналізу, оброблення та інтерпретації експертної інформації на межі 
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концептів МАІ та інших сучасних методів прийняття управлінських рішень. 

Незважаючи на визнану універсальність МАІ цікавим полем для розвідок є 

використання особливостей управління проектами для модифікації алгоритмів 

методу та їх прив’язка до специфіки реалізації освітніх проектів, зокрема, у 

сфері вищої освіти. 

Особливий інтерес викликає автоматизація роботи з слабоструктурова-

ною, непевною, суб’єктивною, недовизначеною та неузгодженою інфор-

мацією. Джерелом інтересу виступає накопичений досвід успішних інтуїтив-

них управлінських рішень, які базуються на інформації, позамашинна обробка 

якої практично безперспективна. 

 Проблема використання суб’єктивних експертних суджень для прий-

няття раціональних управлінських рішень впирається в: 

 а) переважно якісний характер суджень, що ускладнює їх інтерпретацію 

в числовій формі та інтеграцію з кількісною інформацією; 

 б) непевність, неузгодженість та упередженість частини суджень, що 

знижує якість і надійність висновків; 

 в) різноманітність уявлень про об’єкт експертизи, що ускладнює гене-

рацію колективних рішень; 

 г) різний рівень фахової підготовки та сприйняття експертних проце-

дур, що вимагає оцінки компетентності експертів та адекватності їх суджень; 

 д) стильові цінності досвідчених фахівців, які зумовлюють не завжди 

обґрунтоване надання переваги обмеженому колу методів та підходів; 

 е) суперечність між гуманітарним мисленням частини фахівців та при-

родничо-математичними процедурами обробки інформації, що породжує фе-

тишизацію або зневіру в отриманих рекомендаціях. 

Традиційна ієрархія факторів, модифікована сітка або мережа факторів 

не забезпечують ряду важливих компонентів процедури підготовки, прийнят-

тя та підтримки управлінських рішень. 

 По-перше, експерту слід забезпечити три рівні свободи суджень.  

 Найвищий рівень - структурний, є найпростішим, оскільки передбачає 

побудову експертом власної ієрархії (самостійно або редагуванням існуючої) 

та подальше зведення підсумкових суджень про варіанти через процедури 

обробки колективної експертної інформації.  

 Наступний рівень свободи суджень експерта - системний. Цей рівень 

передбачає використання експертами однієї ІФ, але дозволяє побудувати кож-

ному з них цілісну систему суджень для отримання підсумкових оцінок 

варіантів. Отримані оцінки піддаються процедурі обробки колективної 

експертної інформації. 

 Нижчий рівень свободи суджень експерта - факторний. Цей рівень пе-

редбачає оцінювання експертом варіантів або факторів лише відносно одного 

фактора. Процедура обробки колективної експертної інформації здійснюється 

лише в разі наявності оцінок об’єктів двох чи більше експертів відносно одно-

го фактора.  

 

 

 

О.С. Шарова  
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Практичні рекомендації щодо розробки та моніторингу графіків  

проектів девелопменту 

Системна криза, що продовжується в Україні, суттєво вплинула на буді-

вельний ринок. Цей вплив проявився кількістю незакінчених будівництвом та 

законсервованих об’єктів нерухомості різного призначення, відкладеним по-

питом, запланованими, але не розпочатими з причини браку коштів проекта-

ми.  

Не дивлячись на це, для проектів девелопменту, що мають фінансування 

та реалізуються в даний час, актуальним залишається питання розробки та 

моніторингу графіків з метою дотримання цільових показників проекту. 

Як показує досвід, потужний інструмент розробки та моніторингу термі-

нів виконання робіт з використанням сучасних інформаційних технологій є 

широковідомим, але маловживаним на практиці. На думку автора, основними 

причинами цього явища є наступні: 

 трудомісткість процесу складання графіку виконання робіт з урахуван-

ням технологічних зв’язків та використанням необхідних матеріалів та ре-

сурсів; 

 наявність кваліфікованого та досвідченого персоналу; 

 певна обмеженість функціональності програмних продуктів (напри-

клад, широко розповсюджений MS Project) для застосування у будівельних 

проектах з урахуванням їх специфіки; 

 відсутність прийнятих та узгоджених процедур з питань розробки та 

моніторингу графіків виконання робіт з метою дотримання цільових пока-

зників проекту. 

Особливість проектів девелопменту на відміну від інших проектів 

пов’язана з високим рівнем невизначеності та тривалим терміном їх реалізації 

(не менше ніж 1-2 роки для будівництва невеликих об’єктів та 3 і вище для 

будівництва крупних об’єктів, враховуючи час на узгодження земельних пи-

тань, проектування та отримання дозволів). Ця особливість вимагає викорис-

тання загальновідомих «горизонтів» планування: короткострокове (до 3-х мі-

сяців), середньострокове (до 6-12 місяців) та довгострокове (до 12-24 місяців 

та більше) планування. 

В нашій країні склалася певна «культура» планування проектів девелоп-

менту. Як правило, терміни їх реалізації оцінюються власником досить орієн-

товно, в кращому випадку за певними віхами, в найгіршому – призначається 

«директивний» термін здачі об’єкту в експлуатацію або термін закінчення пе-

вного заздалегідь визначеного етапу або обсягу робіт. Прикро, що такі орієн-

товні оцінки найчастіше на мають ніяких аргументів та обґрунтувань. 

Не зважаючи на це, існує підхід, який дозволяє контролювати терміни 

виконання робіт з урахуванням нав’язаних жорстких термінів.  

Проект девелопменту в будь-який момент реалізації повинен мати два 

узгоджених графіки виконання робіт: перший – директивний, який складений 

згідно очікуванням власника проекту, другий – робочий, в який одночасно за 

певним регламентом вносяться як зміни при подальшому плануванні робіт 

згідно горизонтів планування та зниженням рівня невизначеності в проекті, 

так і фактично виконані обсяги робіт з метою виконання моніторингу для ви-
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значення план-фактних відхилень та можливості отримання відповіді на пи-

тання «Де ми знаходимось по відношенню до певних віх проекту? І якщо ми 

затримуємось, то на скільки днів?»  

Під узгодженістю графіків виконання робіт слід розуміти їх однакову 

структуру (2-3 рівня деталізації для директивного графіку, а робочий графік, 

як правило, будується на основі директивного та має більш глибшу деталіза-

цію та таку кількість рівнів, яка є необхідною); формальна узгодженість осо-

бами, що приймають рішення в проекті (підписи сторін для робочого, підписи 

сторін та печатки – для директивного). 

Розробка робочого графіку (комп’ютерної моделі проекту) повинна ви-

конуватися аналітиком-планувальником за певною процедурою із залученням 

спеціалістів кошторисно-договірного відділу та відділу підготовки будівель-

ного виробництва з подальшим обов’язковим узгодженням, які надають важ-

ливу інформацію щодо призначення ресурсів на виконання робіт та необхід-

ності використання певної кількості матеріалів для їх виконання. 

Моніторинг графіку виконання робіт повинен виконуватись за певним 

регламентом, але не рідше ніж раз у тиждень, за розробленою та узгодженою 

організаційною процедурою. Згідно з нею відповідальна особа з боку кожного 

з учасників проекту (юридичних осіб) повинна заповнити щотижневу звітну 

форму.  

Приклад щотижневої звітної форми наведено в таблиці 1. Слід зазначити, 

що найчастіше форми звітів за проектами формуються згідно вимог щодо ін-

формації з боку осіб, що приймають рішення. 

Таблиця 1. 

Шаблон щотижневого звіту за період _________ 
№п

/п 

Назва 

роботи 

Од.обс

ягу 

Плано-

вий об-

сяг всьо-

го 

Виконано 

на початок 

звітного пе-

ріоду 

Плановий об-

сяг за звітний 

період 

Виконано 

за звітний 

період 

Залишок 

всього 

Плановий 

обсяг на 

наступний 

період 

Після того, як фактичне виконання згідно звітів, наданих відповідальни-

ми особами, вноситься аналітиком в комп’ютерну модель проекту, отриманий 

графік в обов’язковому порядку порівнюється із директивним графіком вико-

нання робіт. Запорукою можливості порівняння таких графіків є однакова 

структура верхніх рівнів деталізації і, відповідно, однакові коди WBS. Насту-

пний крок, який повинен виконати аналітик, це аналіз план-фактних відхилень 

з відповідним звітом менеджеру проекту щодо тенденції виконання робіт згі-

дно досягнення директивних термінів.  

Слід зазначити, що у випадку, коли в проекті відбулися значні зміни, або 

необхідно переглянути директивні терміни виконання окремих фаз або етапів 

робіт, менеджер проекту повинен ініціювати такі зміни та узгодити їх з вищим 

керівництвом в разі потреби. Після корегування і директивного, і робочого 

графіків виконання робіт вони повинні бути узгоджені в обов’язковому по-

рядку. 

Дієві принципи планування та моніторингу термінів виконання робіт є 

свідченням культури управління проектами в організації, тому що рішення, 

що приймаються за проектом, повинні бути аргументованими. Саме процеду-

ра моніторингу графіків проектів девелопменту забезпечує осіб, що прийма-
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ють рішення, оперативною інформацією, яка свідчить про реальний стан 

справ на будівельному майданчику. 

А.В. Шахов, С.Н. Леонова  

Синергетический подход в программном управлении 

На сегодняшний день в Украине предпринято много попыток к созданию 

и внедрению различных государственных программ в тех или иных отраслях 

и регионах. На практике же ни одна из них не работает так, как было заплани-

ровано разработчиками. Проблема, на наш взгляд, кроется в недостатке зна-

ний по особенностям управления программами. 

Рассмотрим определения проекта и программ, а так же их отличия. Ин-

ститут Управления Проектами (PMI) в США дает следующее определение: 

«Проект – это временное предприятие, осуществляемое с целью создания 

уникального продукта или услуги». 

Программа определяется как ряд связанных друг с другом проектов, 

управление которыми координируется для достижения преимуществ и степе-

ни управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности. 

В отличие от управления проектом, управление программой  является 

централизованным, скоординированным управлением группы проектов для 

достижения стратегических целей и преимуществ программы, которые не мо-

гут быть достигнуты при управлении этими проектами отдельно. Данные пре-

имущества, получаемые от кооперации проектов в программу, представляют 

собой синергетический эффект. 

Синергия (от греч. syn – вместе, ergos – действующий) – суммирующий 

эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, 

что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного ком-

понента в виде их простой суммы. Данный термин был введен Г. Хакеном, ко-

торый хотел подчеркнуть роль кооперативных процессов при образовании 

структур, изучаемых синергетикой. 

Следует отметить, что в программу в отличии от проекта, вовлечено го-

раздо большее число заинтересованных сторон и других участников. Соответ-

ственно, управление программой в большей степени связано с управлением 

заинтересованными сторонами (stakeholders), которые не всегда совпадают с 

проектами, входящими в программу. Заинтересованными сторонами всей про-

граммы являются более крупные разнообразные и сложные группы людей, 

чем участники, вовлеченные в отдельные проекты. Интересы «стейкхолдеров» 

программы различны и зачастую противоречивы, а их деятельность будь-то 

большая или малая имеет решающее значение для успеха или провала всей 

программы. 

Сложность в управлении программой состоит именно в необходимости 

уравновесить и сбалансировать интересы всех вовлеченных сторон цели и 

проектов внутри программы в рамках единой миссии. Так в программе более 

рентабельные проекты могут поддерживать менее рентабельные, за счет чего 

происходит уравнивание ценностей внутренних проектов и поддержание за-

интересованности всех вовлеченных сторон. 

Синергия, однако, может иметь двойственный эффект: при разумном 

продуманном управлении программой можно добиться значительно большего 
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результата, чем при отдельном управлении набором проектов. В противном 

случае, при отсутствии рационального стратегического управления конечный 

эффект программы может оказаться меньше чем эффекты отдельных проек-

тов. 

Синергетический эффект программы можно представить в виде формулы 




iV

Vпрог

 

Где Е – относительный синергетический эффект программы; 

прогV  – ценность, полученная от реализации программы проектов; 

iV  – ценность реализации i-го проекта.  

Проекты в рамках программ связаны посредством общего результата или 

совместных функциональных возможностей. Если связь между проектами за-

ключается только в наличии общего клиента, продавца, технологии или ре-

сурса, предпринимаемыми усилиями следует управлять как портфелем проек-

тов, а не программой. Таким образом, управление программами уделяет ос-

новное внимание взаимозависимостям проектов составляющих программу. 

Синергетический эффект является показателем этой зависимости. 

При Е > 1 данную комбинацию проектов выгодно рассматривать и 

управлять как программу;  

При Е = 1 для такого набора проектов не эффективно использовать про-

граммный подход, такие проекты рассматриваются как мультипроект или 

портфель проектов; 

При Е < 1 такие проекты целесообразно рассматривать отдельно друг от 

друга выбирая наиболее эффективные. 

Следовательно, программа может включать проекты направленные на 

общий результат, проекты которые могут создать совместную ценность, про-

екты ограниченные одними и теми же ресурсами, проекты предназначенные 

для одной категории клиентов, а так же проекты чьи риски могут быть 

уменьшены при скоординированном управлении.  

Таким образом, главной задачей является рассчитать для программы си-

нергетический эффект ценности, что дает возможность определить какой под-

ход необходимо применить в том или ином конкретном случае. 

О. В. Швець 

Врахування впливу кризових явищ на проекти закупівлі одиниць рухо-

мого складу інтермодального оператора 

Під проектом зміни структури (ПЗС) парка рухомого складу (ПРС) інте-

рмодального оператора (ІО) будемо розуміти дію, що включає придбання екс-

плуатацію та продаж за ліквідаційною вартістю нової одиниці РС. Проект змі-

ни структури ПРС ІО – це проект, що складається з чотирьох фаз: передінвес-

тиційної, інвестиційної, експлуатаційної та ліквідаційної. Під час передінвес-

тиційної фази виконуються передінвестиційні дослідження (техніко-

екномічне обґрунтування проекту), результатом яких є оціночний висновок 

щодо реалізації проекту. Передінвестиційна фаза може тривати від однієї доби 
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до декількох років (в залежності від наявних методів досліджень, поточних 

обставин на ринку та стратегічних цілей організації-замовника проекту). 

У керівництві з проектного менеджменту PRINCE2 проекти техніко-

економічного обґрунтування (ТЕО) рекомендується виділяти у окремі проекти 

[1, с. 11]. Тому виділимо передінвестиційну фазу ПЗС ПРС ІО у окремий про-

ект – проект закупівлі одиниці рухомого складу (ПЗОРС) для парку інтермо-

дального оператора. Таким чином, продуктом проекту буде оціночний висно-

вок, на базі якого буде вирішено, чи необхідно переходити до інвестиційної 

фази ПЗС ПРС ІО. 

Найважливішою складовою ТЕО для інвестиційних проектів є точна оці-

нка майбутніх грошових потоків. Головним й унікальним параметром, що фо-

рмує грошові потоки ІО є його контейнеропотік. У свою чергу, контейнеропо-

тік не формується безпосередньо інтермодальним оператором. Він формуєть-

ся його клієнтами, в яких виникає потреба у перевезеннях. З точки зору сис-

темного аналізу до зовнішнього оточення відносяться системи, управління 

якими не здійснюється особою, що приймає рішення. Клієнти ІО належать до 

зовнішнього оточення, оскільки управління ними в більшості випадків немо-

жливе або ускладнене. Таким чином, інтермодальний оператор має не плану-

вати, а прогнозувати свій контейнеропотік, що формується оточенням ІО, тоб-

то його клієнтами. Розглянемо вплив цих чинників на контейнеропотік поо-

динці. 

Вплив поточної короткострокової кон’юнктури ринку на контейнеропо-

тік зазвичай виражається у його сезонних коливаннях і може бути врахований 

при використанні методів прогнозування на мікрорівні, тобто методів регре-

сійного аналізу, методів на базі теорії нечітких множин або методів на базі те-

орії штучних нейронних мереж. 

Зміна стратегічних планів організацій, що формують вантажопотік ІО, 

свідчить про їх розвиток. Тому при сталому економічному розвитку держави 

вплив цього чинника на обсяги перевезень є позитивним. Під час кризових 

явищ вплив цього чинника прогнозувати майже неможливо. Таким чином, у 

безкризовий період вплив цього чинника можна врахувати при використанні 

вищезазначених методів прогнозування на мікрорівні. 

Під чинником фінансового становища будемо розглядати фінансове ста-

новище переважної більшості клієнтів. Виділимо 2 стани – задовільний та не-

задовільний. Незадовільний стан відповідатиме фінансовому становищу кліє-

нтів під час світової економічної кризи чи кризи у галузях економіки, до яких 

мають відношення більшість клієнтів ІО. В інших випадках стан вважається 

задовільним. Вплив фінансового становища на контейнеропотік може бути 

врахований лише при використанні методів прогнозування на макрорівні, тоб-

то методів на базі теорії загальної рівноваги та теорії довгих хвиль Кондратьє-

ва. 

Аналіз довгих хвиль Кондратьєва показує, що початок всіх світових еко-

номічних криз припадає на межу між фазами спаду та депресії. Так, велика 

депресія (1929 р.) почалась під час третьої хвилі, нафтова криза (1973 р.) – під 

час четвертої хвилі, остання фінансово-економічна криза (2008 р.) – під час 

п’ятої хвилі. 
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Сучасний розвиток теорії довгих хвиль Кондратьєва дозволяє прогнозу-

вати світові економічні кризи, а також галузі, яких вона торкнеться в більшій 

чи меншій мірі. У свою чергу, це дає змогу підвищити ефективність ПЗОРС 

завдяки більш змістовним відомостям про стан зовнішнього середовища у до-

вгостроковій перспективі вже під час процесів ініціації. Це буде показано на 

прикладі одного з інтермодальних операторів. 

Т. Шпильова, І. Ярмошевич  

Застосування невербальних систем аналізу психофізіологічних станів 

людини в управлінні командою проекту 

У сучасних умовах динамічного управління командою проекту неабияку 

роль відіграє психофізіологічний стан членів команди управління проектом, 

який може суттєво вплинувати на хід виконання проекних дій та на правиль-

ність прийняття управлінських рішень. Для проведення дослідження стану 

членів команди зазвичай використувується спостереження, спілкування та 

аналіз їх вчинків керівництвом проекту або призначеним HR-менеджером. 

Однак людині під силу проводити подібний аналіз лише по відношенню до 

невеликої групи людей, крім того керівник як особистість може бути схиль-

ний до упередженості, а не до об’єктивного сприйняття низки чинникив, на 

підставі яких роблять висновки щодо  працездатності особи на час виконання 

проекту. 

 Натомість є можливість використання автоматизованих систем, які ба-

зуються на дослідженні та аналізі алгоритмів імунних та нейронних систем. 

Для вдосконалення процесу управління персоналом у проектах та ведення ді-

лових переговорів пропонується використовувати аналогово-цифровий перет-

ворювач та програмно-цифровий модуль аналізу інформації, так звану невер-

бальну систему аналізу психофізіологічних станів людини (НСАПС). 

 Створення системи аналізу психофізичних станів реального часу та роз-

робка методик його використання для управління командою проекту з перелі-

ком рекомендацій по уникненню складних, в тому числі конфліктних ситуа-

цій дозволить зменшити витрати часу на адаптацію членів команди, а також 

запобігти виникненню неконструктивних конфліктів у команді та зменшити 

ризики прийняття віповідальних рішень у процесі  виконанні проектних лій. 

Застосування НСАПС є виправданим під час управління складними ви-

сокоризиковими проектами із залученням до виконання великої кількості лю-

дей як для підбору кадрів, так і для управління персоналом проекту. 

Застосування НСАПС не виключає прямого спілкування між членами 

команди проекту та їх керівником, а тільки доповнює вербальний обмін інфо-

рмацією додатковими чинниками. 

Організації стають все більше зацікавлені в оцінці кваліфікації людей, 

для прийняття рішень про прийом на роботу та розвитку команди. Невід'єм-

ною умовою зростання ефективності виробництва, раціонального викорис-

тання робочої сили є забезпечення відповідності між рівнями кваліфікації та 

складністю праці. НСАПС, таким чином, дозволить забезпечити відповідність 

рівня компетентності проектного менеджера рівню складності проекту. 
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В.Д. Шпильовий, А.М. Овсянкін, В.М. Юдка  

Впровадження методології  “Шість сігма” в управління  технічними про-

ектами 

Управління якістю виробництв будь-якої продукції здійснюється з ме-

тою досягнення рівня якості, який задовольняє вимоги споживачів. Впровад-

жуючи систему управління якістю, необхідно критично підходити до стан-

дартів на продукцію, до стандартів на сировину, до меж допусків на креслен-

ні, не приймати як достатні, дані, що  отримані за допомогою вимірювальних 

приладів і хімічного аналізу . 

“Шість сигм” – це система аналітичних, організаційних та статистичних 

методів удосконалення діяльності, регулярне використання яких дозволяє 

компанії стати на шлях стійкого розвитку. Як показує світова практика остан-

нього десятиліття, впровадження системи “Шість сигм” гарантує підприєм-

ству стійке лідерство світового рівня на основі ретельного вивчення і задово-

лення вимог та побажань споживачів. 

Систему “Шість сигм” можна розглядати з різних сторін: як статистич-

ний показник якості, як цикл вдосконалення, як комплекс інструментів і т.п.  

Кожна грань системи важлива і всі вони тісно взаємопов'язані між собою. 

“Сигма”– стандартне відхилення при нормальному законі розподілу (оцінка 

розкиду вимірюваних значень відносно середнього значення), може бути 

представлено виразом:    

, 

де  Т – середнє значення,  Х – фактичне (вимірюване значення),  n – кіль-

кість вимірювань.  

Межі якості в будь-кому процесі задаються нижньою і верхньою кон-

трольною межею. При цьому область всередині контрольних меж – область 

якості, всі значення процесу, які потрапляють за межі області якості – брак. 

Cистема “Шість сигм” – статистичний показник, міра того, наскіль-

ки даний процес відхиляється від еталонного. 

Якщо процес відповідає рівню шести сигм, то досягається найвищий 

практичний рівень бездефектності – близько 99,99966%. Умовно кажучи, ми 

маємо по обидві сторони від середнього значення запас в “шість сигм якості”. 

Такий погляд на оцінку процесу і породив назву методу – “шість сигм” . 

“Шість сигм” можна розглядати як універсальний цикл вдосконалення 

діяльності, що відтворюється. Кожен з етапів проекту має свої завдання, для 

вирішення яких залучаються спеціальні інструменти. Підхід “Шість сигм” ін-

тегрував в себе всі кращі управлінські, аналітичні та статистичні методики ХХ 

століття. Правильне використання цих інструментів дозволяє менеджерам 

уникнути свавілля в оцінці та зміні процесів. “Шість Сигм” виступає як ком-

плекс перевірених ефективних інструментів з аналізу, налаштування та управ-

ління бізнес-процесами компанії . 

Система “Шість сигм” –  це сучасна система менеджменту, що направле-

на на проривне підвищення ефективності роботи організації (компанії), отри-

мання прибутку за рахунок зменшення витрат і задоволення вимог споживача. 
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Система передбачає проектний стиль управління, командні методи робо-

ти, принцип планування компетенції, лідерство, постійне вдосконалення, інте-

грацію методів статистики і методів управління якістю. 

Ефективне управління виробництвом на шляху до “шість сигм”  

пов’язано з організацією і проведенням комплексів заходів, результативність 

яких підтверджена світовим досвідом: 

1. визначення цілей і задач (стратегії) компанії; 

2. визначення способів досягнення цілей, які мають бути стандартизо-

вані; 

3. навчання і підготовка кадрів (керівник  повинен навчати свого 

підлеглого індивідуально на практиці); 

4. виконання робіт (досвід і кваліфікація виконавців повинні компен-

сувати недосконалість стандартів і регламентів); 

5. перевірка результатів виконання робіт (повинні контролюватись всі 

причинні фактори); 

6. здійснення відповідних керуючих впливів (здійснюються коригу-

вальні дії і перевіряється їх результат). 

Таким чином, впровадження методології “шість сигм” є довготривалою 

задачею, яка повинна досягатися шляхом послідовних етапів вдосконалень, 

що включають організаційні, управлінські і технічні задачі. 

 

В.Д. Щпильовий, Н.В. Сахно  

Розширення компетенцій проектних менеджерів на основі рамкових ста-

ндартів gapps 

В сучасних умовах динамічного оточення проектів, їх складності та різ-

номаніття в першу чергу зростає роль особи проектного менеджера, його ба-

чення проектної ситуації, наявність індивідуальних знань і досвіду, можливо-

сті діяти нестандартно. Виходячи з цього, необхідно шукати нові підходи до 

оцінки проектних менеджерів і формування проектних команд. 

Організації стають все більше зацікавлені в оцінці кваліфікації людей, 

при прийнятті рішень про прийом на роботу та розвиток компанії. 

Невід'ємною умовою зростання ефективності виробництва, раціонально-

го використання робочої сили є забезпечення відповідності між рівнями ква-

ліфікації та складністю праці. Тобто рівнем компетентності проектного мене-

джера та рівнем складності проекту. 

GAPPS передбачає підхід до категоризації проектів по мірі складності 

управління ними та використання в якості інструменту факторну таблицю 

Кроуфорд-Ішикави для оцінки ролей (CIFTER). В таблиці  виділено 7 чинни-

ків, складності проектного управління. Особливості управління інноваційни-

ми системами різних рівнів в умовах глобалізації та входу проиідних країн 

світу у шостий технологічний уклад вимагають розширення CIFTER, зокрема 

введення: 

 рівня інноваційності очікуваного продукту та проекту загалом 

(його унікальності); 

 ступеня складності проекту (в залежності від кількості та склад-

ності фаз життєвого циклу інноваційного продукту). 
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Розширена таблиця CIFTER дозволить визначити потрібний для успіш-

ної реалізації проекту рівень кваліфікації менеджерів на основі відомостей 

про проект.  

С.Ю. Яковлев 

Проектное управление стратегическим развитием предприятий ЖКХ в 

рыночных условиях 

Новые процессы и явления, вызванные формированием рыночных отно-

шений в сфере ЖКХ, изменили критерии эффективности управления. На те-

кущий момент в качестве положительных характеристик рассматриваются 

конкурентоспособность, инновационная деятельность, инвестиционная поли-

тика, стратегическая активность. Это предопределяет потребность в конструк-

тивных изменениях традиционных методов управления предприятиями ЖКХ 

и обуславливает актуальность разработки основ стратегического управления 

их развитием. При этом лифтовое хозяйство составляет один из самых капи-

талоемких и жизненно важных компонентов ЖКХ. Лифтовая отрасль в Укра-

ине сегодня вынуждена развиваться в условиях обострения многих проблем: 

необходимости модернизации, повышения эффективности выпускаемого обо-

рудования, внедрения новых технологических решений, инновационного раз-

вития. В то же время рынок лифтов на Украине имеет огромный потенциал, 

который связан со следующими направлениями: модернизация, ремонт и за-

мена имеющегося лифтового парка; установка и диспетчеризация лифтового 

оборудования в новых жилых комплексах, торгово-развлекательных центрах, 

коттеджах; установка специальных парковочных подъемников. В этой связи 

особую актуальность приобретает планирование и управление проектами раз-

вития предприятий лифтового хозяйства, являющееся жизненно важным свя-

зующим звеном между процессом стратегического планирования, детальным 

производственным планированием и системой управления предприятия. 

В работе предложена многоуровневая модель формирования портфеля 

проектов с учетом стратегических целей предприятия, которая позволяет 

осуществлять многокритериальный выбор проектов, учитывая при этом раз-

нообразие решаемых задач на предприятиях лифтового хозяйства, планирова-

ние реализации проектов в различном временном аспекте, существующие 

между проектами взаимосвязи и координационные согласования, а также ме-

ханизмы финансирования. На основе данной модели можно сформировать 

множество портфелей  проектов, которое затем можно подвергнуть анализу на 

финансовую и ресурсную реализуемость и сформировать окончательный 

портфель проектов. Отбор проектов к реализации при этом будет осуществ-

ляться с учетом их приоритетности, стратегической позиции и методов до-

стижения выбранной стратегии. Для решения этих задач наиболее эффективно 

использование имитационного моделирования. 

Внедрение технологий проектного и программного управления стратеги-

ческим развитием на коммунальном специальном предприятии  «Харьковгор-

лифт» увеличило количество доступных возможностей, сократило временные 

и ресурсные расходы, что, в свою очередь, дает фундамент к построению дол-

госрочных и доверительных отношений с потребителями и контролирующи-

ми органами. 
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Р.Ф.Ярошенко  

Класифікація турбуленцій оточення програм розвитку фінансових 

установ 

Сьогодні, Україна намагається перейти до нового етапу розвитку держа-

ви, розбудувати розвинене суспільство та забезпечити його сталий розвиток. 

Реформування зазвичай відбувається через проекти, що спрямовані на покра-

щення існуючої системи та протидій внутрішнім проблемам та зовнішнім ви-

кликам. Процес перебудови фінансової системи, яка знаходиться під впливом 

очікувань другої хвилі світової фінансової кризи та ще не в повній мірі огов-

талась від руйнівного впливу першої хвилі глобальної фінансової кризи, це 

важкий процес. В сучасній Україні він ускладнюється ще й нестабільністю су-

спільства та процесів державного управління. З метою успішного управління 

проектами, а особливо у фінансовій та інвестиційній сферах, значна увага 

приділяється процесам управління змінами, ризиками, якістю, ресурсами, те-

хнологічної зрілістю, комунікаціями тощо. Одним із ключових питань, що ви-

никають при виконанні проектів та програм розвитку фінансового сектору, в 

турбулентних умовах зовнішнього  та внутрішнього середовища, є взаємодія 

проектів з його оточенням. 

Для розуміння природи турбулентності у соціально-економічних систе-

мах визначимо її ключові характеристики – це об’єкти (суб’єкти) впливу, сила 

впливу, тривалість впливу, шлях впливу та вид енергії впливу.  Визначимо 

кожен з напрямків запропонованої класифікації. 

1. В межах дослідження очікувань руйнівного впливу другої хвилі світо-

вої фінансової кризи в першу чергу нас будуть цікавити об’єкти фінансового 

сектору. Це банківські установи, фондовий ринок, реальний сектор економіки, 

державні фінанси тощо. 

2. Сила впливу потенціальним рівнем руйнувань фінансової системи та 

наслідків цих руйнувань. Для оцінки сили впливу нами використана шкала Рі-

хтера, яка використовується для оцінки потужності землетрусів. 

3. Тривалість впливу визначається терміном дії турбуленції. Цей термін 

для соціально-економічних систем, які мають високий рівень інерції може об-

числюватися днями , тижнями або місяцями. 

4. Шлях впливу визначається об’єктами або ланцюгами об’єктів, на які 

впливає турбуленція. 

5. Вид енергії впливу визначається в грошовому, валютному вимірі, рів-

ню боргових зобов’язань або довіри соціальної компоненти до фінансового 

сектору, тощо.     

На основі аналогій з фізичними системами визначимо наступні групи ту-

рбуленцій: 

- вихрового типу; 

- фронтального типу; 

- ланцюгового типу. 

Для побудови моделі турбуленції треба визначити джерело її виникнен-

ня. Після цього необхідно оцінити позитивність і негативність впливу турбу-

ленції на систему. Далі визначаються об’єкти, їх ланцюги та сила впливу тур-

буленції на систему. 
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В доповіді будуть розглянуті приклади та моделі турбуленцій що вини-

кають в оточенні фінансових установ в умовах другої хвилі фінансової кризи. 

 

Н.П. Ярошенко  

Развитие ментального пространства и сообщества инновационных 

программ 

Организационная платформа управления инновационными программами, 

базовой частью, которой является ментальное пространство и сообщество 

практиков, является каркасом, который формализует отношения между кор-

поративными стратегиями и программами, и использует программы/проекты 

для создания корпоративных ценностей. Функции организационной платфор-

мы требуют создания структур знаний, образование которых приведет к реа-

лизации стратегии через управление проектами и программами. 

Цель развития ментального пространства и сообщества практиков увели-

чить компетентность организации, чтобы она могла успешно реализовать 

стратегические проекты и программы развития. Поскольку продукты и услу-

ги, произведенные организацией, созданы сложной комбинацией основных 

компетенций организации, то продукты, требующие компетенцию, которой не 

достаточно в организации, не могут быть созданы. Кроме того, чем чаще ос-

новная компетенция используется, тем выше качество и конкурентоспособ-

ность производимой продукции или услуг.  

Ментальное пространство проекта или программы формируется в мо-

мент выбора проекта к реализации. Если организацией выбирается непра-

вильный проект, она не может достичь успеха, даже если успешно достигает 

цели данного проекта. Успех неправильного или плохо задуманного проекта 

может закончиться уничтожением корпоративной ценности и пагубно влияет 

на ментальное пространство организации и будущих проектов или программ. 

Выбор проекта является инвестицией ценных корпоративных ресурсов орга-

низации - знаний. Следовательно, компания должна выбрать проект, который 

создаст более значительную корпоративную ценность, включая ценность но-

вых знаний для развития ментального пространства. Это, в свою очередь, тре-

бует от организации ясного понимания направления создания корпоративной 

ценности и понимания специфической корпоративной стратегии, чтобы реа-

лизовывать задуманное.  

Поскольку проекты имеют разнообразные цели, существует риск, что 

они будут отбираться исходя из краткосрочной перспективы. Организации, 

кроме того, имеют цели, которые содействуют созданию корпоративной цен-

ности и развития систем знаний на долгосрочной основе.  

В организациях, многочисленные проекты конкурируют между собой, и  

приоритет инвестирования проекта должен быть определен с точки зрения до-

ступности человеческих и финансовых ресурсов, а выбор оптимального реше-

ния определяется оценкой потенциального увеличения корпоративной ценно-

сти с учетом соответствующих рисков проекта. Для такого эффективного вы-

бора проектов обычно используют методы управления портфелем проектов.  
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Качество ментального пространства организации серьезно влияет на ре-

зультаты проектов. Оно непосредственно влияет на конкурентоспособность 

организации, независимо от того осуществляются ли проекты в среде, которая 

облегчает достижение хороших результатов проекта, и хорошо ли поддержи-

вается ментальное пространство.  

В области управления проектами должна быть обеспечена корпоратив-

ная согласованность между программами, проектами и отдельными задачами. 

Это имеет отношение к согласованности корпоративных действий по проекту, 

доли ресурсов, знаний и синергии программ и проектов.  

Главная задача создания эффективного ментального пространства обес-

печить конкурентные преимущества на основе накопленных знаний. Эти зна-

ния, воплощенные в продукты проектов или программ, обеспечивают удовле-

творенность клиента, позволяют активно применять инновации в проектах и 

организовать командную работу. 

В докладе будут рассмотрены задачи ментального пространства и сооб-

щества практиков, которые заключаются в максимизации ценности проектов 

и программ, их инновационной направленности, эффективным коммуникаци-

ям на понятном всем заинтересованным сторонам языке, разделении инфор-

мации, ко- мышлении и ко- производстве. 

Пробуждение инновационной активности ментального пространства 

программы развития, мобилизация творческого потенциала, необходимого 

для участия в инновационных процессах, вовлечение персонала в новые орга-

низационные структуры является сложной научной проблемой.  

Сложность изменения  и его продолжительность говорит об уместности 

применения системной технологии вмешательства -  одного из способов 

управления изменениями.  

Корпоративная ценность считается как сумма интеллектуального капи-

тала и бухгалтерских активов. В течение последних лет, ценность интеллекту-

альных фондов считается более важной, чем ценность других активов. С дру-

гой стороны, все еще трудно соответственно вычислить интеллектуальный 

капитал и такое вычисление не является простой задачей.  Для того чтобы 

увеличивать капитал и получать благоприятный балансовый отчет, требова-

лись инвестиции, а для инвестиций требуются определенные закупки.  

Эффективно сформированное ментальное пространство проектов в 

управлении программами развития организаций позволяет максимизировать 

добавленную ценность программ, а, следовательно, и удовлетворенность за-

интересованных сторон. 

 

Т.А  Ярошенко 

Модель багатовекторного управління успіхом програм розвитку фінан-

сової системи в умовах турбулентності ринків 

Ключовими принципами побудови моделі багатовекторної системи 

управління програмами розвитку є – збалансованість, стратегічна орієнтація 

на досягнення місії програми, розуміння розподіленої цінності, отриманої 

програмою та ін.  
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Управляти успіхом програм розвитку можливо тільки орієнтуючись на 

вектори створення цінностей для різних груп зацікавлених сторін, використо-

вувати тренд переходу до економіки знань. При цьому ключовими інструмен-

тами концентричної багатовекторної моделі управління мають стати - вчасна 

зміна парадигм управління, розуміння філософії життєвих циклів для своєчас-

ної перебудови системи управління, креативність команди, розвиток центру 

знань та досконалості, розуміння рушійних сил та опорів. Кожен з цих елеме-

нтів є складовою успіху, а формула успіху визначається через синергію їх вза-

ємодії. Складові успіху проектів та програм розвитку фінансового сектору 

формують методологію управління програмами розвитку. 

Система критичних індикаторів концентричної моделі фінансово-

економічного стану України та зовнішнього оточення оцінює фактичні показ-

ники за шкалою зон ризиків: нормального стану, негативного тренду і турбу-

лентного тренду. При цьому в системі критичних індикаторів моделі іденти-

фіковано кульки (бульбашки), побудовані у формі концентричної моделі, які 

визрівають у фінансовій системі України, а також визначено тригери (зовніш-

ні фактори), що можуть вести до розриву кульок. Для державного і валового 

зовнішнього боргу визначено умови спрацювання тригерів та заходи протидії 

поширенню ланцюгових реакцій.  

Багатовекторність системи управління програмами розвитку фінансового 

сектору України є одним з ключових напрямків методології. 

В докладі розглядаються ключові рішення та сценарії застосування мо-

делі в умовах другої хвилі фінансової кризи. 

Ю.В. Яцишин  

Модель управління знаннями та інтуїцією в проектному 

менеджменті 

В процесі проектної діяльності виробляється велика кількість інфор-

мації та знань, які є необхідними та важливими для подальших проектів, зо-

крема, розрізняють явні (різні документи, статті, презентації, відео та аудіо за-

писи, патенти, креслення, програмне забезпечення тощо) та неявні знання 

(персональні знання співробітників, пов'язані з їх досвідом тощо).  

Управління інформацією та знаннями в проектній діяльності має ряд 

особливостей, зокрема 

• інноваційність проектно-орієнтованої діяльності в ситуаціях високої не-

визначеності направлена на створення унікального програмного продукту 

приводить до створення значних обсягів нового експертного знання, яке до-

сить важко формалізувати; 

• певна роз’єднаність проектних команд не надає можливості на 

постійній основі обмінюватися досвідом та знаннями; 

• при управлінні проектами важливою є використання механізмів ефек-

тивної співпраці по обміну знаннями й ідеями фахівців з різних предметних 

областей; 

• знання не використовуються там, де вони згенеровані ; 

• знання втрачаються із закінченням проектів та у разі відходу контрак-

терів, периферійних працівників або зміни команди проекту. 
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Усе вище наведене вказує на те, що розробка методології управління 

знаннями для проектного менеджменту є актуальним завданням. У той же час, 

доводиться констатувати, що питання розробки, впровадження та 

функціонування управління інформацією та знаннями в проектній діяльності 

залишаються до сих пір недостатньо опрацьованими. 

Запропонована модель управління знаннями та інтуїцією базується на 

модифікованих моделях управлання знаннями Акоффа, McElroy та 

С.Д.Бушуєва, складається із процесів сприйняття, інтерпретації, діяльності, 

потенціалу і використовує дихотомію «об’єктивна реальність ↔ суб’єктивний 

світ особистості».  

Процес сприйняття (суб’єктивізації, інтеріорізації) - це процес фор-

мування у ССО під впливом об’єктивної реальності певної сукупності даних, 

що розглядаються безвідносно до будь-якого контексту. 

Основними елементами процесу сприйняття є  
ДАНІ → Внутрішнє представлення → Знакове → Надзнакове →       → Пред-

ставлені ДАНІ 

Процес сприйняття безпосередньо пов’язаний із процесом інтерпрета-

ції, результатом якого є отримання з певним чином представлених даних ін-

формації. Іншими словами, інформація – це певним чином впорядковані дані. 

Процес інтепретації може бути представлений наступною схемою:  
Представлені ДАНІ → Домовні смисли → Текст → Осмислення → 

ІНФОРМАЦІЯ 

Процес дяльності полягає у формуванні із інформації знання. Знання - 

це форма соціальної та індивідуальної пам'яті, згорнута схема діяльності та 

спілкування, результат позначення, структурування та осмислення об'єкта в 

процесі пізнання. Основними складовими процесу діяльності є 

ІНФОРМАЦІЯ  → Рефлексія → Комунікації → Творчість  → ЗНАННЯ 

Процес потенціалу полягає в отриманні із знання мудрості і може бути 

представлений наступною схемою 

ЗНАННЯ → Інтуїція → Ісіхія → Стан спокою  → МУДРІСТЬ 
Побудована модель управління знаннями та інтуїцією складається із двох 

підсистем: раціональної (1) та ірраціональної (2) 

ДАНІ → ІНФОРМАЦІЯ → ЗНАННЯ → МУДРІСТЬ 

Знакове представлення → Текст → Комунікації → Ісіхія 

ВНУТРІШНЄ → ДОМОВНІ СМИСЛИ → РЕФЛЕКСІЯ → 

ІНТУЇЦІЯ 

Надзнакове → Осмислення → Творчість → Стан спокою 

В управління проектами та програмами, як правило використовується 

лише раціональна складова моделі. Хоча останнім часом досліджуються пи-

тання застосування інтуїтивної компоненти в проектному менеджменті.  

}(1) 

}(2) 
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