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В результаті вищезазначеного можна зробити висновки, що імітаційне моделювання є 
надзвичайно важливим інструментом, який дозволяє вирішити ряд проблем, які можна вирі-
шити під час проектування транспортної розв’язки.  
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Сучасний стан динаміки розвитку економіки країни вимагає впровадження у народне 

господарство низки програм, проектів та портфелів проектів, що характеризуються еко-

логічним виробництвом продукції.  

Будівельна галузь України відноситься до предметних, а тому вимагає впровадити в 

процес продукти виготовлення яких здатне забезпечити еколого-економічні переваги. 

Такий комплексний підхід, щодо досягнення стану безпеки вимагає впровадження у 

виробничу сферу таких виробництв які забезпечують кращу якість та мінімізацію енерговит-

рат на виробництво продукції, що в загальному буде становити зменшення на 53%.До таких 

виробництв слід віднести технології виготовлення цементу сухим способом. 

Успішна реалізація такого проекту досягається шляхом впровадження у всі сфери 

діяльності виробництва проектно-орієнтовного управління, яким технологічний процес 

підприємства розглядати як проектно-організаційну структуру. Тоді основою ефективності 

його функціонування стає управління проетами і програмамт для підвищення якості та еко-

лого-економічних переваг при виробництві. 

На процес успішної реалізації такого проекту впливають зовнішні і внутрішні чинники 

середовища, невідповідність нормативно-правової бази, кризові явища, нестабільність 

політичної ситуації. Тому враховуючи вище вказане можна констатувати що управляти проек-

тами підготовки персоналу в контексті його компетентності, а головним критерієм доцільності 

впровадження технології виготовлення цементу сухим способом в різних регіонах країни. 

Успішне управління таким проектом включає розробки моделей та методів здатних 

оптимізувати весь технологічний процес та розкрити термінологічну базу методології управ-

ління проектом та програмами. 

Цементний сектор України є на 100% приватизованим і в ньому не існує особливоi 

державної політики, направленої на розвиток виробництва цементу. Енергетична стратегія 

України на період до 2030 року визначає підвищення енергоефективності та зниження 

енергоємності важкої промисловості як одних з пріоритетів держави на довготривалу пер-

спективу. В той же час, Енергетична стратегія України на період до 2030 року не накладає 

жодних зобов'язань стосовно покращення енергоінтенсивності та не впроваджує жодних 

фінансових ініціатив для компаній, що знижують енергоспоживання. 
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Головним недоліком у виробництві цементу є застаріла технологія з великою 

енергоємністю та висока ціна на енергоносії. Для підвищення обсягу виробництва цементу в 

Україні необхідно виконати чимало програм і планів з переоснащення, модернізації та вдос-

коналення всіх без винятку технологічних процесів виробництва та виробничої інфраструк-

тури. Так, впровадження технології виготовлення цементу за "сухим" способом із застосу-

ванням в якості палива вугільної суміші може розв`язати не тільки багато проблем цемент-

ників, а й дати українській вугільній промисловості надійний ринок збуту вугілля, одержува-

ти на 1 тонну палива до 7 тонн цементного клінкеру рис. 1. 

 
Рис. 1. Співвідношення вугілля та клінкеру при мокрому та сухому методі 

 

Мета проекту – зміна способу виробництва з "мокрого" на "сухий", переведення виро-

бництва на тверде паливо та введення потужностей для пакування цементу. Внаслідок цього 

собівартість виробництва на такому підприємстві суттєво зменшиться. 

Крім того, впровадження в дію нових технологій, пов`язаних з переходом на "сухий" 

спосіб виробництва цементу, є екологічно чистим в порівнянні з діючими технологіями. 

Відповідно, підприємству знадобиться вдосконалена виробнича інфраструктура. 

Розробка класифікації способів виготовлення цементу і введення параметрів еколого-

економічних переваг не тільки забезпечить ієрархічність та автоматизацію проведення 

складних обчислень але й дасть позитивний імпульс в плані реалізації таких проектів.  
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