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Розкрито системні засади досліджен
ня процесів управління проектами та про
грамами. Означені етапи моделювання 
систем-продуктів та систем-проектів. 
Обґрунтовані складові цих систем
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Раскрыты системные принципы иссле
дования процессов управления проектами и 
программами. Обозначены этапы модели
рования систем-продуктов и систем-про
ектов. Обоснованы составляющие этих 
систем
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System principles research o f processes o f 
management projects and programs are expos
ed. Noted stages o f design o f systems-products 
and systems-projects. The constituents o f these 
systems are grounded
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______________ Постановка проблеми______________

Вирішення науково-технічних та соціально-еко
номічних проблем розвитку України немислимий без 
розроблення та реалізація та реалізації відповідних 
проектів та програм як бізнесового, так і державного 
видів. Ефективність цих проектів та програм значною 
мірою залежить від досконалості управління ними, 
яке сьогодні ще не має достатньої наукової основи, що 
не завжди уможливлює отримання бажаних результа
тів. З огляду на це, наука з управління проектами та 
програмами розвитку економіки держави в сучасних 
умовах є ще не сформованою і визначає одну з голов
них проблем.

______ Аналіз останніх досліджень і публікацій______

Науці з управління проектами та програмами при
свячено достатньо багато наукових праць. Зокрема, на

особливу увагу заслуговують нормативні документи, 
розроблені вченими США [1} та Японії [2]. У них до
статньо грунтовно розкрито особливості управління 
складовими сферами проектів на етапах їх життєвих 
циклів. Однак, питання системного підходу до про
блем управління в них не розглядаються. Про сутність 
системного розгляду задач управління частково висвіт
лено в монографії [3]. Однак, на наш погляд, системний 
підхід тут розглядається як альтернатива до проектно
го та процесного. Однак ці підходи фактично не можуть
бути розділеними через нерозривність їх засад.

Виділення невирішених раніше частин загальної 
___________________ проблеми_________________ _

Сьогодні в науці а управління проектами та про
грамами питання системного підходу розкрите недо
статньо. Зокрема чітко не означені науково-методичні 
його засади.
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____________ формування цілей статті_____________

Метою статті є розкриття та обгрунтування си
стемних засад управління проектами та програми.

___________ Виклад основного матеріалу___________

Проекти та програми, що реалізуються в різних 
галузях економіки держави є нічим іншим як тех
нологічними (виробничими) системами, функціо
нування яких є явищем тимчасовим, що завжди має 
початок і завершення. Головними складовими цих 
систем е технологічна підсистема (ТП), інфраструк
тура матеріального забезпечення (ІЗ) та управління 
(ІУ). Окрім того до складових цих систем належить 
сам продукт (П), що створюється (формується) в 
проектах (рис. 1)

Рис. 1. Структурна схема системи — проект
Кожна із зазначених складових виконує певні 

системні функції: 1) ТП — формування продукту; 
2) ІЗ -  постачання ресурсів; 3) ІУ -  управління; 4) 
П -  застосування (використання) за призначенням. 
Зазначені функції виконуються з  певними ефектив- 
ностями, які визначають ефективність формування 
продукту (Е ф ), ефективність постачання (Е ,) ,  ефек
тивність управління (Еу) і нарешті ефективність 
використання продукту (Е.). Ці показники є уза
гальненим відображенням множини дій, що ціле
спрямовано здійснюють складові системи -  проект, 
їх оцінювання здійснюють на всіх етапах життєвого 
циклу проекту, розпочинаючи з ініціалізації проекту 
аж до його закінчення та використання продукту за 
призначенням. Упродовж життєвого циклу проекту 
ці показники змінюються (уточнюються). Як і сам 
проект, вони поступово (послідовно) із прогнозова
них (віртуальних) переходять у реальні. Фактично 
моментом оцінювання реальних показників ефек
тивності проект може завершуватися, або ж продо
вжуватися до моменту отримання продукту з уточне
ними показниками ефективності, які задовольняють 
замовника. Таким чином, показники ефективності є 
тими віхами, що відображають етапи функціонуван
ня (розвитку) проекту.

Розглянемо особливості формування показників 
ефективності в системі -  проект. На етапі ініціаліза
ції проекту, перш за все, прогнозуються показники 
ефективності продукту. Так зване технічно-економіч- 
не обґрунтування доцільності створення продукту є 
нічим іншим як прогнозуванням ефективності май
бутнього продукту. Не акцентуючи уваги на деталях 
цього процесу, зазначимо, що чинні методики такого 
прогнозування (обгрунтування), наприклад, в галузі 
машинобудування характеризуються не лише багать
ма недоліками, але й об’єктивною невизначеністю ба
гатьох складових віртуального продукту. Однак без

такого обгрунтування здебільшого не може розпоча
тися проект.

На наш погляд, для техніко-економічного обґ
рунтування ефективності майбутнього продукту 
слід використовувати системний підхід та моде
лювання процесу використання цього продукту за 
призначенням. Іншими словами, слід змоделювати 
та оцінити ефективність віртуальної системи -  про
дукту проекту. Методи моделювання систем хоча і 
достатньо розроблені, вони все ж таки сьогодні ще 
розвиваються. їх застосування визначається осо
бливостями майбутнього продукту. Зокрема, в сфе
рі матеріального виробництва продукт може бути 
або самостійною системою, або ж складовою певної 
системи. Структура продукту (конфігурація про
екту) у цьому разі обґрунтовується на основі про
ектування, яке як вид інтелектуальної діяльності, 
базується на знаннях про фізичні закономірності, 
що притаманні окремим деталям та механізмам 
машин, а також системам цих машин. Не вдаючись 
до глибокого аналізу цих знань, які є предметом 
досліджень, що розвиваються певними науковими 
галузями у сфері машинобудування, зазначимо, 
що знання про системи машин у різних сферах 
матеріального виробництва сьогодні не об’єднані 
у відповідну самостійну наукову спеціальність, 
а тому розвиваються наукою з управління про
ектами та програмами. У цьому разі здебільшого 
досліджують віртуальні системи машин (техноло
гічні системи) з новими елементами (машинами), 
які є продуктом відповідних проектів, і на цій 
основі прогнозуються показники ефективності цих 
машин. Для дослідження таких систем, на наш по
гляд, доцільно застосовувати імітаційне моделю
вання. З огляду на ймовірний характер поведінки 
багатьох складових згаданих систем, слід застосо
вувати статистичне імітаційне моделювання, яке 
здійснюється у декілька етапів: 1) розробляється 
концептуальна модель досліджуваної системи; 2) 
досліджуються та кількісно оцінюються початкові 
дані; 3) на основі аналізу розкриваються причин- 
но-наслідкові зв’язки між складовими системи; 4) 
розробляється блок-схема алгоритму та комп’ютер
на програма статистичного імітаційного моделю
вання; 5) здійснюється валідація моделі; 6) вико
нується попереднє моделювання та здійснюється 
перевірка моделі на адекватність; 7) планується 
експерименти з моделлю; 8) виконується остаточ
не моделювання; 9) статистично опрацьовуються 
та аналізуються дані про показники ефективності 
функціонування віртуальної системи з продуктом 
майбутнього проекту.

Отримані показники ефективності порівнюють з 
відповідними показниками реальних систем та при
ймають рішення про доцільність розпочинання відпо
відного проекту.

Створення моделей супроводжується псиними 
затруднениями щодо виявлення причинно-наслід- 
кових зв'язків між складовими віртуальної системи, 
визначення початкових даних, а також фізичних 
та функціональних показників віртуального (май
бутнього) продукту. Ці труднощі переборюються 
обґрунтуванням ідеалізацій, а також розробленням 
методів та методик збору початкових даних як на
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безпосередній, так і опосередкованій основі. Що 
стосується зясування фізичних та функціональних 
показників віртуального продукту, то їх обгрун
товують методами аналогій, проектування або ж 
експертного оцінювання. Показники ефективності 
продукту поділяю ться на системні функціональ
ні та вартісні. Системні функціональні показники 
продукту -  це такі функціональні показники, які 
відображають результати використання продукту 
за призначенням в заданих умовах проектного се
редовища, та відомих інших складових віртуальної 
системи. Показники ефективності цих складових 
для систем-продуктів, що вдосконалюються (роз
виваються), здебільшого відомі. Відомі у цьому разі 
також характеристики проектного середовища, що 
відображають умови, в яких використовується про
дукт.

Ці умови здебільшого можна класифікувати: 1) 
предметні; 2) агрометеорологічні; 3) технологічні. 
Предметні умови в свою чергу можна розділити на 
предметно-якісні та предметно-масштабні. Предмет
но-якісні умови характеризують предмет праці з  по
зиції його якості -  початкової та кінцевої (бажаної). 
Предметно-масштабні умови характеризують предмет 
з точки зору його обсягів. Вони відображаються обся
гами виробництва, що здійснюється в тій чи іншій си

стемі впродовж планового періоду її функціонування 
(року, сезону тощо).

Предметні умови разом із продуктом проекту, що 
знаходиться у перехідному стані, виконавцями та тех
нологією є базою відповідних технологічних процесів, 
що реалізуються віртуальною системою, проектом. У 
цьому разі технологічні умови є нічим іншим як знан
ням про якісне перетворення предмета праці -  номен
клатури, послідовності та режимів виконання окремих 
технологічних операцій. Продукт проекту формується 
на основі виконання робіт (операцій) віртуальною си
стемою-проектом.

Висновки

1. Системний підхід до управління проектами та 
програмами передбачає дослідження властивостей та 
параметрів систем-продуктів та систем-проектів (про
грам), які є  динамічними і вимагають розроблення 
специфічних методологічних засад.

2. Дослідження властивостей віртуальних систем- 
продуктів та систем-проектів (програм) можливе лише 
на основі їх моделювання.

3. Розроблення моделей цих віртуальних систем є 
одним з основних етапів їх дослідження.
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