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СТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЗРУЧНОСТІ САЙТУ
Колесникова Т.А., Демська А.І.
Харківський національний університет радіоелектроніки
It is believed that usability can not be measured quantitatively, since there is currently
no specific metric that can be used to calculate it. The article deals with the fundamental
scientific basis for the creation of mathematical models and the basic standards regulating
the procedure for determining usability. Based on modern methods of conducting usability
testing and usability expertise, it is suggested to create a parametric model for assessing the
convenience of the site.
Для здійснення об’єктивної оцінки сайту коректно використовувати не плаваючі
чинники (такі як художній образ, графічне оформлення), а стійкі критерії аналізу
якості: його інформативність, якість тематичного змісту (контенту), його структуру,
навігацію, компонування та зручність [1]. Адже саме зручність є найважливішим
фактором у визначенні того, чи будуть відвідувачі використовувати ваш сайт, робити
на

ньому

покупки.

Бізнес

давно

усвідомив,

що

не

може

випускати

конкурентоспроможні програмні продукти, без участі фахівців, що володіють знаннями
в області людського фактора, ергономіки, психології та людино-комп'ютерної
взаємодії, тому виник такий напрямок, як юзабіліті.
Юзабіліті намагається пояснити поведінку людини в складних системах при
досить специфічних обставинах, і тому її результати менш точні, ніж в таких науках як
математика чи фізика. Таким чином, ми можемо стверджувати, що юзабіліті спирається
в своїх рекомендаціях здебільшого на минулі експерименти і досвід, ніж на точні
формули [2]. Існує думка, що юзабіліті практично не піддається виміру: «юзабіліті
неможливо виміряти кількісно ... можна лише говорити про те, що працювати з однією
системою зручніше, ніж з іншого». Однак це свідчить лише про те, що в даний час не
вироблена особлива метрика, за допомогою якої можна здійснити розрахунки [3].
Юзабіліті, як наукова дисципліна, почала зароджуватись ще в 50-х роках XX-го
століття. До середини 90-х років XX століття юзабіліті-інженерія виглядала як цілком
сформована сфера діяльності, яка спирається на фундаментальну наукову базу,
тематичні монографії [4] та на міжнародний стандарт ISO 9241-11: 1998 [5].
Найпершою відомою спробою параметрично описати поняття «юзабіліті» було
запропоновано Я. Нільсеном: B = V · С · L, де B – бізнес-ефект від сайту; V – кількість

9

унікальних відвідувачів; С – показник конверсії (перетворення відвідувачів у клієнтів);
L – рівень лояльності (відображає повторні візити, середній розмір замовлення і т.п.)
[4]. Традиційно вважається, що юзабіліті веб-сайту впливає на С і L, хоча для
лояльності ефект не зовсім прямий і стосується приблизно 1/3 змін цього показника [6].
Однак, у наші дні, юзабіліті впливає і на V, оскільки пошукові системи почали
враховувати так звані поведінкові фактори в ранжируванні веб-сайтів [6].
Міжнародним стандартом ISO 9241-11: 1998 Guidance on usability [5], у свою
чергу, визначено три аспекти юзабіліті як властивості: результативність,
продуктивність, задоволеність. Але в цьому ж стандарті пропонується юзабіліті
розуміти більш широко, в тому числі аспекти емоцій і сприйняття, зазвичай пов'язаних
з досвідом користувача. При неможливості отримати об'єктивні дані про
результативність та ефективність, можуть бути використані суб'єктивні методи
вимірювань, засновані на користувацькому сприйнятті продукції [5].
Традиційні методи дослідження юзабіліті часто виявляють незручність взаємодії
користувача з продуктом, але часто не можуть відповісти на питання чому. Оцінку
якості та юзабіліті бізнес-сайту проводять лише на основі тих показників, які можна
перевірити за визначеними критеріями, тому використовують методи проведення
юзабіліті-експертизи та юзабіліті-тестування. Юзабіліті-експертиза дає якісну оцінку
сайту, а юзабіліті-тестування – кількісну [7].
В даній роботі розглянуто можливість створення параметричної моделі
визначення зручності на основі відомих методів юзабіліті-експертизи та юзабілітітестування. Відомо, що за [5] UI = ефективність (S), задоволеність (T),
продуктивність. Якщо S та T можливо визначити за результатами опитування
респондентів (отримання чек-листів), то «продуктивність» сайту можливо визначити
лише при проведенні юзабіліті-тестування за технологією EyeTracking.
В такому подані представляємо «продуктивність» як «області помітності» та
«області інтересу»: Продуктивність = області помітності (N) – безліч сучасних
методів побудови модульних сіток, області інтересу (P) – безліч опису патернів
(«Гравітація читання»). Таким чином визначимо основні параметри, що необхідні для
вирішення поставленого завдання UI=<M, S, T, P, N>.
Основним елементом при проведенні процедури оцінки визнано користувачів.
Користувачі у даному випадку – це широке коло осіб, якісні характеристики яких (вік,
стать, фізико-психологічні характеристики) з кожним роком розширюють межі. Це
додатково потребує адаптації дизайну сайтів для осіб різних верств населення, в т.ч.
людей похилого віку, осіб із порушенням зору, кольоросприйняття та інш., що
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сприятиме не лише збільшенню користувачів сайту, а й забезпеченню принципів
доступності інформації. Позначимо їх за M з можливою класифікацією M={Mb, Me, Mi,
Mt, Mo}, де Mb – основні користувачі (14 – 24 роки); Me – досвідчені користувачі (25 –
44 роки); Mi – недосвідчені користувачі (45 – 60 років); Mt – користувачі третього
покоління (60+ років). Для даного поділу можливо ввести додатково показник «стать»
Mb (Mbv – Mbm, Mev – Mem, Miv – Mim, Mtv – Mtm), Mo – інші користувачі (others) (поділ за
віковими та фізико-психологічними характеристиками) [8].
S – умовна безліч дизайну сайту (за призначенням), де Sv – сайт-візитка; Sk –
корпоративний сайт; SP – промо-сайт; SF – сайт-вітрина; Si – всі можливі варіації
класифікацій сайтів. Варто врахувати що множина S може містити в собі підмножини,
які вказують на специфіку сайту, що досліджується, як приклад наведемо опис
елемента множини S={CE, CS, CP,…, Cj}, де CE – магазин електроніки; CS – будівельний
магазин; CP – торгова площадка; Cj – всі можливі варіації електронних магазинів.
Т – безліч параметрів оцінки якості дизайну; Т ={Т1, Т2, Т3, Т4,…,Тn} де Т1 –
ефективність; Т2 – простота використання; Т3 – корисність; Т4 – емоційна
привабливість; Тn – інші оцінки задоволеності.
Задамо шкалу оцінювання c використанням лінгвістичних і цифрових значень які
задає користувач, для прикладу наведемо такі шкали оцінювання
1, просто та зручно
Т2  
0, незручно

80  T4  100, подобаєтьс я
60  T  79, скоріше подобаєтьс я

4
Т4  
40

T
 59, скоріше не подобаєтьс я
4

0  T4  39, не подобаєтьс я

Запропонована шкала оцінювання дозволить провести комплексну оцінку в
тестованих групах для визначення правильності запропонованого UI.
Також для подальших досліджень беруться до уваги існуючі залежності між
увагою користувачів і модульною сіткою за якою розроблено сторінку [9], тобто
потрібно враховувати загальноприйнятий порядок розміщення основних елементів
сторінки, що зумовлює появу такого поняття як «гравітація читання», або «патерн»,
який повертає читачів до логічної осі орієнтації, прискорюючи читання і розуміння
тексту. В основному читання тексту відбувається за: F-патерном; Z-патерном; золотим
трикутником; Діаграмою Гутенберга. Тоді P – безліч опису патернів («Гравітація
читання»); P={PF, PZ, PT, PG} де PF – F-патерн; PZ – Z-патерн; PT – патерн «Золотий
трикутник»; PG – патерн «Діаграма Гуттенберга».
N – безліч сучасних методів побудови модульних сіток; N={n1, n2, n3, n4, n5}, де
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n1 – будова за принципом використання чисел Фібоначчі; n2 – принцип «Правила
третин»; n3 – синусоїдальний дизайн; n4 – принцип «Золотого прямокутника»; n5 –
принцип «Золотого перетину».
Проведений аналіз існуючих досліджень та стандартів юзабіліті дозволив
розробити параметричну модель для оцінки юзабіліті, яка може бути використана для
підвищення ефективності UI web- системи на етапах проектування або реінженірингу.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНОЛОГІЇ EYE TRACKING
Євсєєв В. В., Бортнікова В. О., Демська А. І.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The paper describes the results of experimental studies of visualization and processing
of results using Eye Tracking technology. Website research is based on image acquisition and
processing. Pixelization algorithm is used to obtain the image. Image analysis consists of
determining various quantitative image data (parameters). This solution will allow to
substantiate the possibility of automating the process of designing the optimal location of the
main graphic elements on the site, depending on its orientation and content.
Зручність є найважливішим фактором у визначенні того, чи будуть відвідувачі
використовувати ваш сайт, робити на ньому покупки. Зручність – це насамперед
вимірна характеристика, яка описує, як ефективно користувач може взаємодіяти з
виробом. Для досягнення реальної мети юзабіліті потрібні певні технології і методи
оцінки, розробка яких ведеться дуже довгий час [1], але до теперішнього часу немає
чіткого метрологічного забезпечення проведення даних досліджень (кількість, вік
респондентів, обмеження по здоров’ю), що ускладнює роботу у даному напрямі та
робить отримані показники ймовірністними. Це, у свою чергу, породжує потребу в
науковому дослідженні питань якості та зручності мультимедійної продукції, способу
представлення цих даних і методу їх інтерпретації для проектування інтерфейсу.
Попередні дослідження, присвячені розв’язанню цієї задачі, є теоретичними тому
потребують експерементального дослідження,

візуалізації

і обробки результатів

отриманих за технологією Eye Tracking.
Зрозуміло, що на рухомі об’єкти (наприклад, анімовані картинки) користувач
зверне увагу в першу чергу [2], тому виключимо їх із розгляду і обмежимося статичним
зображенням (рис. 1), його тепловою картою (рис. 2) та її реверсним виглядом – картою
непрозорості (рис. 3), яка в при подальшій пікселізації (рис. 4) буде слугувати як
дослідний зразок для порівняння з еталоном [3]. Еталон, в даному випадку, результат
роботи узагальненого алгоритму [3] з пошуку оптимального розташування елементів,
створеного за параметричною моделлю оцінки зручності сайту.
Для оцінки зображення (рис. 3) можна використовувати два підходи [2]: «розмиття»
зображення до отримання ефекту розфокусованих очей (наприклад, за допомогою
фільтра Гауса); сильної пікселізації зображення з подальшим аналізом отриманих
пікселів. Слід зазначити, що для отримання придатного для оцінювання розмиття
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необхідно використовувати фільтр Гауса з дуже великою дисперсією, що дає велике
вікно фільтра та подовжує час виконання операції. Тобто час роботи алгоритму
великий, і тому він не придатний для використання. Алгоритм пікселізації працює на
декілька порядків швидше ніж алгоритм фільтра Гауса, що дозволяє застосувати його
для первісної обробки зображення. На відміну від методу Гауса, де рух вікна
відбувається з кроком в один піксель, у даному методі щоразу зміщуємо вікно на
відстань, яка дорівнює довжині вікна, що значно економить час [2].
Дослідження зображень ґрунтується на їх обробці і аналізі. Обробка зображення
полягає у внесенні в вихідне зображення тих чи інших змін у порівнянні з оригіналом, з
метою привести зображення до виду, зручного для подальшого аналізу або розуміння.
Таким чином, в результаті обробки зображень знову виходить зображення (рис. 4).

Рис. 1. Досліджувана сторінка

Рис. 2. Теплова карта

Рис. 4. Карта непрозорості

Рис. 4. Результат роботи алгоритму
пікселізації

Аналіз зображення полягає в вивчення окремих характеристик, складних частин,
фрагментів або окремих об’єктів в поле зображення. До теперішнього часу в літературі
немає усталеного визначення терміну «аналіз зображення». У нашому випадку під
аналізом зображення будемо розуміти вимірювальний аспект їх обробки. Отже, аналіз
зображення буде полягати у визначенні різних кількісних даних зображення –
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параметрів [3]. Чорно-білу картинку, що зберігається на диску в вигляді зображення,
можна перетворити в матрицю, елементи якої будуть фіксувати колір точки
зображення: 0 – чорний, 255 – білий. Розмір матриці залежатиме від розміру зображення.
Першим кроком є імпорт зображення в MatLab. В MatLab імпортована матриця
зберігається як значення (value). Отримана карта непрозорості після пікселізації
імпортується як mtrx_I, еталон – mtrx_S. Оскільки зображення однакового розміру, то і
матриці будуть однакового розміру. Отже, для порівняння можна знайти різницю між
кожним елементом mtrx_S (рис. 5) та mtrx_I (рис. 6). Отримуємо mtrx_Diff в вигляді
матриці (рис. 7).

Рис. 5. Матриця еталону

Рис. 6. Матриця основного зображення

Наступним кроком є створення зображення із отриманої матриці (рис. 7), тобто
операція, протилежна імпорту – експорт. На рис. 8 представлено різницю між
отриманими результатами та еталоном: 0 (чорний) означає повний збіг зображень, 255
(білий) – протилежні значення [4].
«Білі» зони (рис. 8) свідчать про те, користувач не звертає уваги на дані зони
екрану, хоча, відповідно до еталонної карти, повинен. За результатами обробки
отриманих матриць зображень, отримуємо зони високої уваги користувачів, які будуть
збігатися/не збігатись з зонами, які хоче виділити розробник і на їх основі можна
розробити рекомендації щодо реінженірингу сайту [5].
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Рис. 7. mtrx_Diff в вигляді матриці

Рис. 8. Візуальне представлення результатів

Дане рішення дозволить обґрунтувати можливість автоматизації процесу
проектування оптимального розташування основних графічних елементів на сайті, в
залежності від його спрямованості та змісту. В майбутньому цей процес можна
інтегрувати та реалізувати у вигляді експертної системи, яка дозволить об'єднати етап
візуального тестування з системою прийняття рішень на базі математичних моделей.
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ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВЕЛИКИХ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
Баженов В.А.
Національний технічний Університет України “Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського”
The paper considers the issues of optimization of the development of large energy
systems. For optimization it is recommended to use the method of branches and boundaries,
belonging to a group of so-called combinatorial methods. The essence of the method is to split
a plural of variants of network development into non-overlapping subsets and sequentially cut
off subsets of non-promising solutions.
Метод гілок і границь відноситься до групи так званих комбінаторних методів,
при використанні яких здійснюється спрямований частковий перебір допустимих
рішень. На відміну від методів лінійного програмування метод гілок і границь не
потребує апроксимації функції оптимальних витрат на спорудження та експлуатацію
ліній електропередачі, що істотно підвищує точність апроксимації.
Сутність методу полягає в розбивці множини варіантів розвитку мережі на
непересічні підмножини та послідовному відсіканні підмножин неперспективних
рішень. При цьому кожній підмножині ставляться у відповідність так звані зовнішні й
внутрішні оцінки.
e

Зовнішня оцінка yk являє собою число, що завжди менше нижньої границі зміни
функції дисконтованих витрат для підмножини варіантів розвитку мережі e , що було
отримано в результаті дроблення множини k

yke  Z ke ,
e

(1)
e

де Z k - нижня границя зміни функції приведених витрат.Внутрішня оцінка X k являє
собою величину дисконтованих витрат для одного з можливих варіантів розвитку
мережі підмножини e , що досить близька до нижньої границі зміни функції
e

приведених витрат Z k .
Нехай існує множина варіантів розвитку електричної мережі
множину на дві підмножини
m

e

m

 k . Розіб'ємо цю

 km ,  ke і для кожної з них визначимо внутрішні та
e

зовнішні оцінки - xk , xk , yk і yk . Якщо справедлива умова
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xkm  yke ,
то підмножина варіантів розвитку мережі

(2)

 ke явно неперспективна, тому що витрати на

спорудження та експлуатацію одного з варіантів розвитку мережі підмножини

 km

виявилися менше нижньої границі функції приведених витрат для підмножини

 ke .

Далі знову виконується дроблення підмножини

 k 1   k   ke ,
знову

визначаються

внутрішні

та

зовнішні

(3)
оцінки

підмножин,

підмножина

безперспективних варіантів і т.д.
Після виконання певної кількості кроків дроблення множини

 k сукупність

варіантів розвитку, що залишилися, виявиться настільки малою, що може бути
визначена точна нижня границя зміни функції витрат кожної з підмножин, що
i

залишилися, Z k . Варіант розвитку мережі, що відповідає меншій з нижніх границь, і є
оптимальним.
Дисконтовані витрати на спорудження й експлуатацію електричної мережі можна
визначити по формулі

З    ai i  bi Pi
iєМ

де M - множина можливих гілок мережі;



(4)

 i  0 , якщо Pi  0 ;  i  1, якщо Pi  0 .

Завдання вирішується при наявності обмежень

 P  P  0,
i

j

j  1,2,..., J  1,

iº M j

де J - кількість пунктів мережі. Точну нижню границю підмножини варіантів розвитку
мережі можна визначити по формулі



Z ke  min З  min    ai i  bi Pi   ,
 iє

де

 - множина елементів електричної мережі варіантів підмножини  ke . Введемо

позначення: у1  min

 a ; у
i

iє

2

 min  bi P i , тоді в якості зовнішньої оцінка можна
iє

вибрати величину

у  у1  у2  Z ik
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Слід зазначити, що перша складова відповідає найкоротшій електричній мережі, а
друга являє собою мережу, отриману в результаті рішення в межах розглянутої
підмножини транспортного завдання із проміжними перевезеннями.
В якості внутрішньої оцінки підмножини можна вибрати величину витрат
варіанта розвитку електричної мережі, що відповідає або найкоротшій електричній
мережі, або мережі, отриманої у результаті рішення транспортного завдання. Крім того,
k

величину xi можна визначити з умови

xik  min З  y1  , З  y2 
При вирішенні завдання вибору оптимального варіанта розвитку мережі
дроблення підмножин здійснюється по ознаці наявності або відсутності в розглянутій
підмножині тієї або іншої гілки. При цьому підмножина варіантів, що містять гілки i ,
позначається

  i  , а підмножина варіантів без гілки i    i  .

Підбиваючи підсумок сказаному, запишемо алгоритм оптимізації розвитку
електричної мережі методом гілок і границь.
1. Розглядаючи множину всіх можливих варіантів розвитку електричної мережі

 , визначаємо найкоротшу електричну мережу, для якої значення величини

 a

i

-

iº

мінімальне. Визначаємо величину

y1   ai
iº 

для цієї мережі і приведені витрати на її спорудження та експлуатацію x1 .
2. Вирішуємо транспортну задачу із проміжним перевезеннями для мережі, що
містить всі припустимі лінії зв'язку. Для оптимальної електричної мережі знаходимо
величину

y2   bi Pi
iº 

і витрати на її спорудження та експлуатацію x2 .
3. Знаходимо внутрішню та зовнішню оцінки розглянутої множини варіантів
розвитку електричної мережі:

y0  y1  y2 x0  min x1 , x2 
і приймаємо множину

 0 як вихідну множину аналізованих варіантів  k .
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4. Вибираємо чергову лінію i , наявність або відсутність якої - ознака дроблення
множини варіантів розвитку мережі

 k . Розбиваємо множину  k на дві підмножини:

 k   k i    k  i  .
5. Визначаємо зовнішні та внутрішні оцінки для підмножини варіантів розвитку
мережі

 k  i  , в якій є лінія i , і підмножини  k  i  , в якій дана лінія відсутня,

 yk  i  , xk  i  , yk  i  , xk  i  .
6. Якщо справедлива нерівність

xk  i   yk  i



то відкидається підмножина варіантів розвитку, в який відсутня гілка i

 k 1   k   k  i  ;
якщо справедлива нерівність

xk  i   yk  i  ,
то відкидається підмножина

 k 1

 k 1   k   k  i  .
7. Чи можна в отриманій підмножині

 k 1 визначити точну нижню границю

зміни приведених витрат Z k 1 ? Якщо так, то приймаємо варіант розвитку електричної
мережі, що відповідає Z k 1 , у якості оптимального та переходимо до п.8 алгоритму.
Якщо ні, то змінюємо номер кроку оптимізації k  k  1 та переходимо до п.4
алгоритму.
8. Кінець.
Для визначення зовнішніх і внутрішніх оцінок на кожному кроці оптимізації у п.5
алгоритму повинні бути знайдені найкоротші електричні мережі та вирішені
транспортні завдання із проміжними перевезеннями для підмножин варіантів розвитку
електричної мережі

 ê i  й  ê  i  .

У зв'язку з тим, що при використанні методу гілок і границь на кожному кроці
оптимізації необхідно визначати найкоротшу електричну мережу і вирішувати
транспортне

завдання

із проміжними перевезеннями,

із збільшенням

обсягу

електричної мережі різко зростає кількість необхідних обчислень і аналізованих схем, а
це ускладнює широке поширення методу.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ЦІННОСТІ ПРОЕКТУ
Бондар А.В., Онищенко С.П.
Одеський національний морський університет
«Навчально-науковий інститут морського бізнесу»
The research is aimed to improve the efficiency of processes of planning project`s
value. The proposed model allows to determine the optimal time parameters of the project
and the parameters of project`s product. At the same time, the value of the project is
maximized taking into account the requirements for efficiency, intensity of resource use, and
intensity of cash flows.
Будь-який проект, як правило, допускає можливість варіювання кількістю
використовуваних ресурсів за рахунок варіювання часовими параметрами основних
етапів життєвого циклу, а також використання альтернативних варіантів фінансування,
варіація яких визначається як джерелом фінансування, так і протяжністю процесу
фінансування в життєвому циклі. Це безпосередньо впливає на розподіл потоків
грошових коштів за часовими періодами і на ефективність проекту в цілому.
Початок експлуатаційної фази проекту може бути наближений завдяки,
наприклад, більш інтенсивному виконанню проектних робіт, природно, при збільшенні
інтенсивності витрат. Таким чином, управління інтенсивністю потоків коштів у проекті
можливе завдяки багатьом факторам, і в процесах планування проекту виникає
можливість встановлення таких параметрів проекту, які б забезпечували певний рівень
грошових потоків і використання ресурсів протягом усього життєвого циклу. Керуючи
подібним чином інтенсивністю використання ресурсів і грошових потоків, можна
досягти їх збалансованості, тобто певної синхронізації припливів і відтоків коштів, що
забезпечує встановлену інтенсивність грошового потоку при дотриманні певних вимог
по використанню ресурсів.
Більшість досліджень розглядають проект, як уже сформоване завдання, яке не
підлягає тим чи іншим корегуванням. Питання ж управління часом, як правило,
розглядаються в публікаціях на рівні робіт і формування розкладу проекту. Зокрема,
дана проблема розглядається в роботах [1,2]. В основі більшості пропонованих
підходів, як в [3], є PERT метод. На практиці досить часто мають місце випадки, коли
параметри продукту проекту чітко не визначені і встановлюються у процесі
відповідних досліджень.
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З урахуванням результатів, викладених в [4] і ціннісного підходу, представленого
в [5] для розробки математичної моделі, що дозволяє встановити оптимальні тимчасові
параметри проекту з урахуванням обмеженості ресурсів і вимог щодо збалансованості
припливів і відтоків грошових потоків, необхідно їх ідентифікувати в рамках життєвого
циклу і формалізувати залежність основних агрегованих характеристик проекту від
його часових параметрів.
Для більшості комерційних проектів метою є фінансовий результат, тому в якості
критерію оптимальності в подібних випадках слід використовувати класичні показники
економічної

ефективності,

наприклад,

NPV.

Таким

чином,

цільова

функція

математичної моделі (критерій оптимізації) залежить від суті проекту і його ролі для
підприємства (інвесторів) і може бути представлена наступним чином:

NPV 

tkop



cfi (t , t0 , tk , A, l , t op )  e  pt  max

t0

.

(1)

де t0 - початок періоду фінансування; - закінчення періоду фінансування; top початок періоду експлуатації; tkop - закінчення періоду експлуатації; t - час проекту, А безліч виділених параметрів, що характеризують продукт проекту; l - варіант
фінансування.
У більшості сучасних публікацій заведено, що цілі реалізації проектів пов'язані з
досягненням певної цінності, яка трактується ширше, ніж економічна ефективність.
Наприклад, основна мета проекту завоювання максимальної частки ринку, то цільовий
показник (цінність) V може бути також представлений в якості опції від розглянутих
часових параметрів і параметрів продукту проекту:

V

tkop

v (t , t0 , tk , A, l , t op )  max



t0

де -

v (t , t0 , tk , A, l , t op )

.

(2)

інтенсивність формування даного показника.

У такій ситуації показник економічної ефективності повинен використовуватися в
якості обмеження, наприклад:
NPV 

tkop



cfi (t , t0 , tk , A, l , t op )  e  pt  NPV *

t0

,

(3)

де NPV * задає мінімально допустиму межу ефективності. Відзначимо, що в
якості такого обмеження можна використовувати будь-який інший показник
економічної ефективності інвестицій.
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Основним

обмеженням

у

будь-якому

проекті,

як

правило,

виступають

інвестиційні можливості інвесторів проекту або компанії, яка даний проект реалізує. У
термінах даної задачі обмеження по інвестиційних витрат складає:

r (t , t0 , tk , A, l , t op )  R* (l , t )  Ro* (t ),0  t  T
*
*
де R (t )  Ro (t )

(4)

описує динаміку інвестиційних можливостей у проекті, Т -

максимально можлива межа життєвого циклу проекту.
Метою подальших досліджень є опис блоку обмежень щодо можливих періодів
для часових параметрів проекту і обмежень по межах інтенсивності потоку грошових
коштів. Шляхом варіювання часовими параметрами проекту, може здійснюватися зміна
фінансових показників проекту.
Таким чином, модель дозволяє визначати оптимальні тимчасові параметри
проекту і параметри продукту проекту при забезпеченні максимізації цінності проекту з
урахуванням

вимог

по

ефективності,

інтенсивності

використання

ресурсів,

інтенсивності грошових потоків. Відзначимо, що в моделі враховані тільки фінансові
ресурси. Якщо виникає необхідність врахувати

доступність специфічних видів

ресурсів в певні проміжки часу, то модель слід доповнити відповідним обмеженням по
аналогії з (4), ввівши в розгляд інтенсивність використання даного виду ресурсу.
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В БІЗНЕСІ
Бондаренко Ю.В., Хрустальова С.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
This article discusses the main trends in the digital business environment at the macro
and micro levels, the issues of increasing the efficiency of using the company's internal
potential, the specifics of competition based on the active use of information and
communication technologies.
Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій, які змінили і
полегшили різні сфери, відкрили нові ринкові можливості. Поява нових цифрових
інфраструктур, розвиток технологій обчислювальної техніки і цифрових комунікацій
породжують

нові

можливості

в

області

інформаційних

технологій

(ІТ),

їх

впровадження в соціально-політичне та економічне життя суспільства, формують нову
систему міжнародної економіки – цифрову.
Цифрова економіка заснована на виробництві електронних товарів і сервісів
високотехнологічними бізнес-структурами та реалізації цієї продукції за допомогою
електронної комерції. Це є діяльність, в якій ключовими факторами виробництва є дані,
представлені в цифровому вигляді, а їх обробка та використання в великих обсягах,
дозволяє підвищити ефективність, якість і продуктивність в різних видах виробництва.
Традиційна економіка врозраховує повністю ризик виготовлення товару, а саме те
як товар буде реалізовано та які техніко-економічні показники можуть повпливати на
виготовлення та продажі товару, але всі фактори врахувати важко. Найбільш
непередбачуваний фактор для бізнесу це маркетинг, адже ніхто не знає як саме
потрібно подати товар для того щоб покупець захотів його купити. Сьогодні цифрова
економіка в бізнес сфері є найбільш непередбачуваною та найбільш зручною. За
допомогою типових інтелектуальних систем покупець може фактично зв’язатися з
виробником товару та проконсультуватися в разі виявлення проблем пов’язаних з
товаром. Існуюча компанія Wicefab являє собою яскравий приклад для демонстрації
роботи електронної економіки. Майже всі платежі компанії проходять через банківські
системи, тобто компанія має електронний грошовий оберт. Також яскравим прикладом
електронної економіки є система Ripple, яка спеціалізується на валютно-обмінних
операціях,

валових

розрахунках

у

реальному

часі.

Систему

побудовано

на

розподіленому мережевому протоколі. Характерною ознакою для Ріпл є відкритий код,
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власна криптовалюта та консенсусний реєстр. Головним завданням протоколу є
забезпечення миттєвих і безпечних глобальних фінансових операцій без зворотних
платежів. З цією метою протокол використовує так звані токени, що можуть бути
еквівалентом криптовалюти, товару або будь-якої іншої величини, наприклад,
мобільних хвилини у телеком-операторів або умовних миль для пасажирів, що часто
користуються послугами авіакомпаній. Як і інші криптовалютні технології, Ripple
базується на відкритому розподіленому реєстрі, що вимагає процедури погодження і
таким чином дозволяє проводити переказ та обмін грошей або товарів у розподіленому
процесі. Завдяки перевагам у ціні та безпеці в порівняні з традиційними
криптовалютами, як от біткойн, Ripple все частіше використовується банківськими
установами та платіжними мережами в якості інфраструктурно-розрахункової
технології. Серед клієнтів протоколу — такі світові компанії, як UniCredit та UBS.
Розвиток цифрової економіки призвів до появи нового виду конкуренції гіперконкуренція. Системними елементами гіперконкуренції є багаторівневість і
багатоаспектність, нові знання, керованість, динамізм, адаптаційний, мобільність,
інноваційність, ефективність тощо. На мікроекономічному рівні інформаційнокомунікаційні технології (ІКТ) дозволяють підприємствам оптимізувати бізнеспроцеси. На макроекономічному рівні вплив ІКТ пояснює необхідність вибору нових
напрямків розвитку економік держав і регіонів, які враховують тенденції зміни
глобальної економіки.
Електрона економіка є сферою діяльності, що має вплив на бізнес та надає змогу
ним керувати. Інформаційний розвиток призводить до зміни інфо-комунікації між
покупцями та виробниками, методів управління компанією та економічними
складовими.
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КОМПОНЕНТИ WEB-CИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАНКА
ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ
Бабак Т.О., Хрустальов К.Л.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The work is dedicated to studying bank’s activities aspects. The analysis of existing
systems of automation of working with virtual currencies has been carried out. The
informative factors essential to the system’s performance have been determined. To ensure
the complexity of banking automation requires a number of important software tools that
allow you to assess the state of the bank at any time, maintain a rapid exchange of
information with its branches and branches, as well as with other banks, distribute amounts
on correspondent accounts, their processing and other features.
Управління банківськими рахунками через Інтернет, або по-іншому інтернетбанкінг, є найбільш динамічним і представницьким напрямом фінансових інтернетрішень, в силу найбільш широкого спектра фінансових послуг, які використовуються у
системах

інтернет-банкінгу.

Подібні

системи

можуть

бути

основою

систем

дистанційної роботи на ринку цінних паперів і віддаленого страхування, тому що вони
забезпечують проведення розрахунків і контроль над ними з боку всіх учасників
фінансових відносин.
Сьогодні за допомогою систем інтернет-банкінгу можна купувати і продавати
безготівкову валюту, оплачувати комунальні послуги, платити за доступ в Інтернет,
оплачувати рахунки, проводити безготівкові внутрішньо та міжбанківські платежі,
переводити кошти за своїми рахунками, і, звичайно, відслідковувати всі банківські
операції по своїх рахунках за будь-який проміжок часу.
Використання систем інтернет-банкінгу дає ряд переваг: по-перше, істотно
економиться час за рахунок виключення необхідності відвідувати банк особисто, подруге клієнт має можливість 24 години на добу контролювати власні рахунки і миттєво
відреагувати на зміни. Системи інтернет-банкінгу незамінні і для відстеження операцій
з пластиковими картами – будь-яке списання коштів з карткового рахунку оперативно
відображається у виписках по рахунках, підготовлених системами, що так само сприяє
підвищенню контролю з боку клієнта за своїми операціями.
Інтернет-банкінг як один із напрямів банківської справи має великий потенціал
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для подальшого розвитку і широкі перспективи. З огляду на стрімкий розвиток
високотехнологічних
закономірними

плани

банківських
розвивати

продуктів

нового

інтернет-банкінг

як

покоління,
віртуальний

вважаємо
фінансовий

супермаркет банківських продуктів для фізичних і юридичних осіб.
Розробка веб-орієнтованої системи управління та контролю операцій банківських
рахунків дозволяє автоматизувати основні банківські функції, а саме:
– створення нового рахунку в існуючій валюті;
– відстеження стану рахунків;
– переказ грошей на заданий рахунок;
– переказ грошей між власними рахунками;
– переказ грошей між власними різними валютами з конвертацією;
– відправлення запиту іншому користувачу с проханням переказу заданої суми;
– підтвердження або відхилення вхідних запитів на переказ;
– пошук клієнтів за заданими параметрами;
– відстеження історії проведених транзакцій;
– інформування користувача на електронну адресу про результат операцій;
– блокування власних рахунків.
Під автоматизованою банківською системою мається на увазі комплекс апаратнопрограмних засобів, які реалізують мультивалютну інформаційну систему, що
забезпечує сучасні фінансові та управлінські технології в режимі реального часу при
транзакційній обробці даних.
Створення нової технології окрім загальносистемних принципів вимагає
врахування особливостей структури банківських систем і специфіки банківської
діяльності. Перш за все, це значна складність організаційної взаємодії, яка викликає
необхідність створення багаторівневих, ієрархічних систем (головний банк, його філії,
обмінні пункти) зі складними інформаційними зв'язками прямого і зворотного
напрямку. В основу нової інформаційної технології закладається мережева архітектура
та формування на їх базі взаємопов'язаних спеціалізованих автоматизованих робочих
місць.
Важливим аспектом діяльності сучасного комерційного банку є валютні операції,
зокрема, операції з готівковою валютою. В даний час в країні функціонує величезна
кількість пунктів обміну валют, пропозиція вже перевищує попит, через що
рентабельність операцій з готівковою валютою знижується.
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Одне із завдань комерційних банків, пов'язаних з обмінними пунктами – це
концентрація зусиль з надання послуг різного роду і підвищення ефективності цих
послуг, зменшення кількості паперових документів, що заповнюються в ручну,
збільшення

клієнтури.

Для

ефективного

вирішення

цих

завдань

необхідна

автоматизація основних операцій, які виконуються в обмінних пунктах валют, тобто
створення автоматизованого робочого місця валютного касира.
Оскільки попит на автоматизацію банківських систем досить високий багато
великих компаній-виробників комп'ютерної техніки і програмного забезпечення
пропонують на ринку свої розробки в даній області. Перед відділом автоматизації
банку постає важке запитання вибору оптимального рішення. Банківська сфера
визначає дві основні вимоги до автоматизації банківської системи – забезпечення
надійності та безпеки передачі комерційної інформації. Останнім часом для взаємодії з
клієнтами та здійснення розрахунків все частіше використовуються відкриті глобальні
мережі, наприклад, Internet. Остання обставина ще більш посилює значимість захисту
переданих даних від несанкціонованого доступу.
Вибір банками тих чи інших систем автоматизації пов'язаний із співвідношенням
ціна-надійність-продуктивність. Для великих банків фактор ціни не має вирішального
значення. Великі банки, що мають різнорідний комп'ютерний парк, вирішують
проблему власної мережної інтеграції. Проблема ускладнюється при необхідності
підтримувати високошвидкісний обмін даними між філіями, з клієнтами, з іншими
банками. У зв'язку з цим банкам доводиться планувати не тільки технічне оснащення, а
й всю системну інфраструктуру інформаційної технології.
Під інфраструктурою розуміється сукупність, співвідношення та змістовне
наповнення окремих складових процесу автоматизації банківських технологій.
В інфраструктурі, крім концептуальних підходів, слід виділити п'ять складових:
інформаційне забезпечення, технічне оснащення, програмні засоби, системи зв'язку і
комунікації, системи захисту та надійності.
Найближчим часом темпи розвитку автоматизації банківської системи будуть
стрімко рости. Практично всі мережні технології, що з’явились будуть швидко братися
банками на озброєння. Неминучі процеси інтеграції банків в рамках національних і
світових банківських співтовариств. Це забезпечить постійне зростання якості
банківських послуг, від якого виграють, у кінцевому рахунку, як банки так і їх клієнти.
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МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ ПРОЕКТУ ДО ЗМІН ВИМОГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
Гусєва Ю.Ю.,Чумаченко І.В.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
The decision support tools for project team management are proposed in conditions of
adaptation to changes in the requirements of the project stakeholders. Thus, the method of
earned requirements makes it possible to monitor the fulfillment of the project stakeholders’
requirements, which allows the project team to adapt to the likely changes in the
requirements. The transition to value monitoring provides the opportunity to take into
account the non-material requirements of the project team and other stakeholders.
Команда проекту має вчасно адаптуватися до змін у вимогах зацікавлених сторін
проекту. В роботах [1, 2] запропоновано підхід, який дозволяє відстежувати і
контролювати виконання вимог стейкхолдерів проекту. Результати відповідних
досліджень є інструментарієм для підтримки рішень щодо управління адаптивною
командою. Так, визначено показники методу освоєного обсягу вимог зацікавлених
сторін проекту:
PR – запланований обсяг вимог (в грошовій формі), що за планом повинен бути
виконаним на момент звіту за освоєним обсягом;
ER – фактичний обсяг вимог (в грошовій формі), що дійсно виконано на момент
звіту за освоєним обсягом;
AC – фактичний обсяг ресурсів (в грошовій формі), що витрачено на виконання
робіт проекту на момент звіту за освоєним обсягом;
SR – відхилення у виконанні вимог за розкладом:

SR  ER  PR .
CR – відхилення у виконанні вимог за вартістю:

CR  ER  AC .
SPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за розкладом:

SPIR 

ER
PR .

CPIR – індекс виконання вимог стейкхолдерів за вартістю:

CPIR 
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ER
AC .

Таким чином, існує декілька зон, в межах яких може здійснюватись виконання
проекту на момент звіту за освоєним обсягом:
– виконання вимог здійснюється у відповідності до плану за строками та
бюджетом. Ідеальний стан, за якого відхилення за строками та вартістю дорівнюють
нулю, а відповідні індекси – одиниці;
– один з планових показників – або бюджет, або строки, виконується за планом,
відповідне відхилення дорівнює нулю, індекс – одиниці;
– виконання проекту за обома показниками (бюджет та строки) здійснюється не за
планом, але відхилення за одним з них – позитивне, тобто спостерігається економія
бюджету або випередження виконання вимог.
– виконання проекту за обома показниками (бюджет та строки) здійснюється не за
планом, відхилення за обома – позитивне, тобто спостерігається економія бюджету та
випередження виконання вимог.
– виконання проекту за обома показниками (бюджет та строки) здійснюється не за
планом, відхилення за обома – негативне, тобто спостерігається перевищення бюджету
та відставання у виконанні вимог.
Надалі прогноз виконання вимог стейкхолдерів можна здійснювати двома
способами. Перший спосіб є неадаптивим, хоча й дозволяє змінювати початкові
розрахунки тривалості і витрат, закладені в базові плани, якщо нова інформація
показує, що початкові оцінки не точні:

EAC( R ) 

BAC
CPIR ,

де EAC(R) – estimate recuirements at completion, оцінка бюджету проекту по
завершені на основі даних, відомих на момент звіту за освоєним обсягом; BAC –
бюджет по завершенні, вартість виконання усіх вимог проекту. EAC(R), обчислений в
кожен момент часу, показує, якою буде остаточна величина витрат за проектом, якщо
вимоги стейкхолдерів проекту і далі будуть виконуватися з тим же рівнем
ефективності, який мав місце до цього, тобто,

EAC( R )  AC  залишок

PR
CPIR .

Це песимістична оцінка, тому що в її основі лежить припущення, що і далі при
реалізації проекту (під час виконання вимог зацікавлених сторін) будуть допускатися
помилки, які вже мали місце в тій частині проекту, яка вже реалізована.
При більш оптимістичному (адаптивному) підході, якщо передбачається, що з
моменту звіту за освоєним обсягом вимог проекту роботу команди буде скореговано і
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проект буде реалізовуватися у відповідності з планом, величина EAC(R) обчислюється
як АС до поточної дати (реальні витрати на поточну дату), які вже не можна змінити,
плюс обсяг роботи, яку необхідно виконати, виходячи з базового плану виконання
вимог. Тобто,

EAC( R )  AC  залишокPR,
EAC( R )  AC  BAC  ER .
Можна запропонувати ще більш оптимістичний погляд, при якому передбачається
можливість не тільки покращувати виконання вимог проекту з даного моменту, але ще
і відшкодувати перевитрати бюджету до моменту завершення проекту. Коригування
такого роду має сенс використовувати в невеликих проектах.
Більш загальний підхід до моніторингу виконання вимог зацікавлених сторін
проекту може передбачати відстеження виконання не переліку вимог, а досягнення
певної цінності для кожного стейкхолдера.
Таким чином, метод освоєного обсягу EVM дозволяє відстежувати прогрес
проекту з точки зору виконання його робот вчасно і в межах бюджету; метод освоєних
вимог ERM пов’язує певні вимоги з роботами проекту і дає змогу проводити
моніторинг виконання саме вимог, що, в свою чергу, дозволяє проектній команді
адаптуватися до ймовірних змін у вимогах зацікавлених сторін. Перехід до моніторингу
цінності забезпечує можливість враховувати нематеріальні вимоги, що особливо
важливо для управління командою проекту, яка має свої вимоги, але в проект явно
входить лише «технічна» їх складова, яка безпосередньо пов’язана з виконанням робот
проекту і стосуються, наприклад, необхідного обладнання, програмного забезпечення,
засобів комунікації, тощо.
Теоретичною базою для такого підходу (у визначенні цінності) може бути,
наприклад, стандарт P2M (з точки зору якого проект – це захід, орієнтований на
створення цінності, що базується на певній місії, здійснюється в домовлений період
часу і в обмеженнях у вигляді ресурсів і зовнішніх обставин) або стандарт зі сталого
управління проектами GPM Global P5 (який надає перелік проектних характеристик для
оцінювання його з точки зору відповідності принципам сталого розвитку). Останній
стандарт має блок для оцінювання, зокрема, політики керівництва проектом в тому, що
стосується практик роботи з персоналом, процедур найму і укомплектування
персоналом, ставлення до співробітників і їх добробуту, що може бути корисним в
межах даного дослідження.
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Відстеження досягнення планової цінності проекту здійснюється через наступну
низку показників:
PVal – запланована цінність проекту, що за планом повинна бути досягнутою на
момент звіту;
EVal – фактична цінність проекту, яку дійсно досягнуто на момент звіту;
SVal – відхилення у досягненні цінності за розкладом:

SVal  EVal  PVal .
SPIVal – індекс досягненні цінності за розкладом:

SPIVal 

EVal
PVal .

У разі, якщо цінність проекту в цілому (або для окремого стейкхолдера) можна
визначити у грошовій формі, можна розрахувати відхилення та індекс досягнення
цінності за вартістю.
Зазначимо, що для ефективної роботи команди досягнута командна цінність не
повинна зменшуватись під час виконання певного проекту. При цьому перерозподіл
цінностей в межах команди може здійснюватися за моделлю балансових відносин.
Отже, запропоновано інструменти підтримки прийняття рішень з управління
командою проектів в умовах адаптації до змін у вимогах зацікавлених сторін проекту.
Так, метод освоєних вимог дає змогу проводити моніторинг виконання вимог
стейкхолдерів проекту, що, в свою чергу, дозволяє проектній команді адаптуватися до
ймовірних змін у вимогах зацікавлених сторін. Перехід до моніторингу цінності
забезпечує можливість враховувати нематеріальні вимоги команди проекту та інших
стейколдерів. Для розподілу цінностей у команді проекту запропоновано використання
балансової моделі з рекомендаціями дотримання еквівалентного обміну.
Література
1.

Martynenko O., Husieva Yu., Chumachenko I. The method of mastered

requirements for project monitoring. Innovative technologies and scientific solutions for
industries. 2017. No. 1 (1). P. 57-63.
2.

Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. Інструментальні засоби

реалізації моніторингу вимог у проекті в MS Project. Управління розвитком складних
систем: зб. наук. праць. 2017. № 31. С. 26-31.

32

DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT:
VERIFICATION OF APPROACHES INTERACTIONS MODEL
Danshyna S. Yu.
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”
Development is the important condition for the functioning of companies. Formalization
of business-processes of development is possible based on a descriptive multi-level model of
interaction of approaches. To assess the possibility of using this model in the tasks of
managing development projects, its verification has been carried out. As an example, the
activity of the municipal enterprise "Gorelectrotrans" in the management of development
projects is considered.
Many important decisions regarding the organization’s vision, goals and operations are
the result of addressing issues related to the development of a strategic position. These results
are aimed at making a development decision and choose development directions. Thus, spring
up business-processes of development. These are processes aimed at preserving the
organization in difficult economic conditions [1], which can be formalized on the basis of a
descriptive multi-level of approaches interaction model (the “matryoshka” model (Fig. 1))
proposed in [2].

Figure 1. Descriptive multi-level of approaches interaction model
The multi-level model uses a balanced scorecard (BSC) and describes the interaction of
approaches in project management [2]. In accordance with this model, the formalization of
development management begins with a systematic approach. After, it is considered from the
standpoint of the project approach. In this case, the choice of management tools is based on
the uniqueness of the development project and takes into account the need to achieve goals in
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a given BSC. The process approach regulates and unifies the actions of project managers
within a specific development domain. The operational approach is used to quickly transfer
“best practice” into a variety of development project management processes.
For verify the model of interaction of approaches in the management of development
projects, we will use the IDEF 0 methodology, which defines the syntax and semantics of the
modelling language and presents the modelling results in graphical form. The general idea of
the company’s development in accordance with the system approach can be presented as a
contextual diagram (Fig. 1).

Figure 2. Context diagram of company’s development, as a result
of using a systematic approach
As an example, consider the municipal enterprise "Gorelektrotrnas", Kharkiv. The
ICOM-codes list of the context diagram for this enterprise is presented in Table 1.
Table 1
ICOM-codes of management model of development project of "Gorelektrotrnas"
1. Interest crossing problem is associated with competition in the transportation
market with road passenger transport and the presence of a large number of personal
vehicles.
2. Community needs are aimed at increasing the mobility of the population by
Input

ensuring quality transportation, improving connections between the districts of
Kharkiv, expanding access to transportation services for people with disabilities and
other few mobile groups.
3. The organizational process assets are the existing infrastructure of electric transport
and the current standards and norms for transportation.
4. Performance indicators determine the passenger turnover and the number of
passengers carried per year.
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End table 1
1. The industry structure of urban electric transport consists of 3 subway lines, 23
trolleybus routes, and 13 tram routes.

Control

2. The business strategy is determined by the National Transport Strategy of Ukraine
to 2030 (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 30.05.2018, No. 430-p).
3. The business environment is defined by a network of 150 city public bus routes and
personal automobile transport.
4. Environmental conditions are determined by the political and economic situation
and the geographical location of Kharkiv.
1. The product of the development project (examples of the project product during the
verification of the model are new metro stations, updated rolling stock, e-ticket
system, dispatch system, new transport stops, etc.).
2. Updating the organizational process assets, for example, by introducing of

Output

conditions for adherence to traffic schedules, creating conditions for the movement of
people with disabilities, maintaining a single ticket for travel in land transport (eticket), etc.
3. Modified method of functioning due to the commissioning of new metro stations,
the purchase of new cars and the updating of the trolleybus fleet, the introduction of a
dispatch system, etc.
4. The desired company performance, which will eventually increase the number of
transported passengers and passenger turnover.
Following concretization of the model allows obtaining a functional model of projectoriented management of enterprise development (Fig. 3). In this model:
- in a systematic approach, rates the current state of the municipal enterprise and
determines possible directions for development;
- with using the project approach projects are formulated and their goals are set in the
context of the development of the enterprise;
- the application of the process approach helps to select and implement a specific
project for the development of a municipal enterprise by conducting regulated and unified
actions;
- operational approach ensures the integration of project results into the enterprise's
operations and the transfer of “best practice” into the management processes of the next
development projects.
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Figure 2. Functional model of project-oriented management of enterprise development, that
verification the descriptive multi-level of approaches interaction model
Thus, the descriptive multi-level of approaches interaction model was verified based on
the following statement: "A sufficient condition for the truth of the modelling results is the
coincidence of the research results with the registered facts" [3]. Confirming the fact were the
projects development of the municipal enterprise "Gorelectrotrans", Kharkiv. An analysis of
the development process of this enterprise confirmed the following. The formalization of
development management begins with a systematic approach, and then the use of project,
process and operational approaches allows integrating the best elements of management into
the current activity of the enterprise and other development projects.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРАКТИК В УПРАВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТОВ В МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ
СРЕДЕ
Доценко Н.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский
авиационный институт»
The application of reengineering practices in the management of human resources in a
multi-project environment has been considered. It was proposed to use a set of methods in
determining the strategy of human resource management in a multi-project environment: a
method for analyzing the evaluation of human resource management processes in the basis of
strategies; method of analyzing the consistency of priorities; methods for assessing the loyalty
of stakeholders in resource management processes.
Существующий классический подход к управлению портфелем проектов не
учитывает динамический характер изменений. Вопросы управления ресурсами с точки
зрения жизненного цикла портфеля проекта описано в работе [1]. Предложенная
модель развития, обеспечивает понимание развития управления проектных компаний,
акцентируя внимание на гибкости и адаптируемости в меняющейся обстановке.
Вопросы баланса между сложностью портфелей проектов и гибкостью их
организационных единиц рассмотрены в работах Geraldi [2]. Автономия команд
является важным принципом гибких методологий и обуславливает способность
команды определять цели, свою

индивидуальность, обеспечивать необходимые

ресурсы и самоорганизовываться. При анализе деятельности команд проектов
выделяют следующие виды автономии: индивидуальная автономия членов команды
проекта при выполнении своих собственных задач; внутренняя автономия, которая
характеризуется степенью совместного принятия решений в команде;

внешняя

автономия, учитывающая влияние внешней среды проекта на функционирование
команды [3]. Для команд с высоким уровнем автономии характерно применение Selfassignment

(самоназначения) при формировании команд и распределении работ.

Самостоятельное назначение может быть определено как способность каждого члена
команды назначать себе задачу или историю пользователя [4].
В мультипроектной среде уровень автономии команд в рамках организации
может быть различным, а отсутствие системы контроля ресурсов на уровне портфеля
(контроль

критических

компетенций)
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снижает

эффективность

управления

критическими знаниями организации. Изменение ролей и ответственности в
малочисленных командах способствует совмещению ролей, что не всегда допускается
корпоративными или отраслевыми стандартами, интересами стейкхолдеров.
Управление командой проекта направлено на реализацию определенной
стратегии управления человеческими ресурсами в компании.
Следует отметить, что, несмотря на преимущества развития команды, не все
руководители

стремятся

осуществить

развитие.

В

некоторых

случаях

они

целенаправленно демотивируют персонал, чтобы избежать развития. Этот подход
характерен для авторитарного стиля управления и нежелания руководства формировать
сильную команду. Развитие членов команды может привести к конкуренции между ее
членами, не позволит слаженно выполнять поставленные задачи.
Управление человеческими ресурсами в мультипроектной среде подразумевает
нахождение баланса интересов стейкхолдеров процессов управления человеческими
ресурсами и компромисса, обеспечивающего достижение стратегических целей
компании [5]. Несмотря на то, что проекты, выполняемые в мультипроектной среде
компаний, реализуются в рамкам единой стратегии управления человеческими
ресурсами, стратегии управления человеческими ресурсами отдельных проектов могут
существенно отличаться. В случае реализации проектов в компании, основной вид
деятельности которой является операционная деятельность, возникает необходимость
внедрения бимодального подхода к управлению человеческими ресурсами.
Стратегическое

управление

человеческими

ресурсами

в

проектно-

ориентированной организации нацелено на достижение стратегического соответствия
намерения и планов организации, касающихся стратегии, политики и практики
управления человеческими ресурсами проектов (найм, поиск и отбор сотрудников,
формирование команд проектов, управление ресурсами в портфеле проектов, обучение
и развитие, мотивация). В зависимости от компании, реализующей портфель проектов,
стиля руководства, могут быть выделены стратегии управления человеческими
ресурсами [5]:
- управление, ориентированное на ресурсы;
- управление, ориентированное на высокие показатели работы;
- управление, ориентированное на высокий уровень приверженности;
- управление, ориентированное на высокий уровень участия.
Пусть

S={S1, S2, …, Sn} – множество стратегий управления человеческими

ресурсами проектов, реализуемых в мультипроектной среде ( n – количество проектов).
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При

определении

стратегии

управления

человеческими

ресурсами

в

мультипроектной среде предлагается применять комплекс методов [6]: метод анализа
оценки процессов управления человеческими ресурсами в базисе стратегий [7]; метод
анализа

согласованности

приоритетов

[8];

методы

оценки

лояльности

заинтересованных сторон в процессах управления ресурсами [9].
Согласно стандарту PMI PMBoK множество процессов управления ресурсами Pi
для i-го проекта может быть представлено шестью процессами [10]:
Pi={Pi,1, Pi,2, Pi,3, Pi,4, Pi,5, Pi,6},
где Pi,1 – планирование управления ресурсами; Pi,2 – оценка ресурсов операций;
Pi,3 – приобретение ресурсов; Pi,4 – развитие команды; Pi,5 – управление командой; Pi,6 –
контроль ресурсов.
LSpi,j

-

элемент

запланированному

(n×6)-матрицы

значению

показателей

оценок

стратегий,

процессов

соответствующий

управления

ресурсами

в

мультипроектной среде.
LSfi,j - элемент (n×6)-матрицы оценок стратегий, соответствующий фактическому
значению показателей процессов управления ресурсами в мультипроектной среде.
Основными этапами метода анализа согласованности стратегий управления
человеческими ресурсами являются:
Этап 1. Определение множества S стратегий управления человеческими
ресурсами проектов, реализуемых в мультипроектной среде.
Этап 2. Проверка стратегий на согласованность [7,8].
Этап 3. Определение плановых показателей процессов управления ресурсами в
проекте для каждого проекта с учетом согласования с выбранной стратегией LSpi,j.
Этап 4. Определение основных допустимых значений рассогласования между
плановыми и фактическими показателями.
Этап 5. Диагностика процессов управления человеческими ресурсами определение текущих фактических значения показателей LSfi,j.
Этап 6. Определение рассогласования показателей для заданных проектов D:
.
Этап 7. Оценка рассогласования (сравнение с допустимыми значениями
рассогласования).
Этап 8. Разработка рекомендаций по управлению человеческими ресурсами.
На основании разработанных рекомендаций формируется вектор изменений
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процессов управления человеческими ресурсами проектов, реализуемых в
мультипроектной среде.
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ЙМОВІРНІСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ПОДВІЙНОЮ ОБРОБКОЮ ЗАПИТІВ
Литвинов А.Л.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
The paper deals with a probabilistic model of operating devices on which two-phase
request processing is performed using different algorithms. In the general case, such devices
function under conditions of random flows of events, and their mathematical models will be
queuing systems with two phases of requests processing on a serving device. A number of
processing algorithms are investigated for which the main characteristics of the functioning
were obtained.
Операційні пристрої, реалізовані на мікропроцесорах, можуть обробляти запити,
що надходять на обробку по декількох алгоритмам, реалізуючи багатофазне
обслуговування.

Прикладом

може

служити

процесор

обміну

керуючого

обчислювального комплексу. Режим введення інформації з периферійного пристрою
(ПУ) в центральний процесор (ЦП) можна розбити на два під режиму: 1) введення
інформації з ПУ, проміжне її зберігання і попередня обробка; 2) передача в ЦП. Кожен
з під режимів виконується під управлінням власної програми. Те ж саме, тільки в
зворотному порядку, відбувається і при виведенні інформації. У загальному випадку
такі пристрої функціонують в умовах випадкових потоків подій, а їх математичними
моделями будуть системи масового обслуговування з декількома фазами обробки
запитів на одному приладі.
У роботі в якості моделей функціонування подібних операційних пристроїв
використовуються пуасонівські системи обслуговування з подвійною обробкою запитів
на одному приладі при таких передумовах: вхідний потік першої фази пуасонівський з
інтенсивністю λ; час обслуговування запитів на першій і другій фазах розподілено по
експоненціальному закону з параметрами

1 і  2 відповідно; запит спочатку

обслуговується на першій, а потім на другій фазі одного приладу. Черги перед обома
фазами необмежені
Розглянуто три алгоритму обробки запитів;
1) перша фаза обробки має відносний пріоритет по відношенню до другої;
2) перша фаза має абсолютний пріоритет; запит, обслуговування якого на другій
фазі перервалося, після перерви до обслуговується;
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3) друга фаза має пріоритет перед першою (послідовне обслуговування запиту на
двох фазах).
Дослідження всіх трьох випадків наведено для стаціонарного стану, умовою якого
є виконання нерівності

  1   2  1, де i  i / i .

Розглянемо детально випадок, коли перша фаза обробки має відносний пріоритет
перед другою. Позначимо: {0} – стан простою системи (ймовірність цього – p0 );

{n, m} – стан, коли на першій фазі n, n  1 , а на другій m, m  0 , запитів і запит
обробляється на першій фазі (ймовірність pnm ); {n, m} – стан системи, коли на
першій фазі n, n  0 , а на другій – m, m  1 , запитів і прилад обслуговує запит на
другій фазі (ймовірність qnm ).
Для розглянутого режиму роботи приладу обслуговування відповідно до теорії
масового обслуговування [1] можна скласти наступну систему стаціонарних рівнянь
(яка доповнюється звичайною умовою нормування):

 p0   2 q01  0,  (  1 ) p10  p0   2 q11  0,
 (  1 ) pn 0  pn1 0   2 qn1  0, n  1,
 (  1 ) p1m  1 p2 m1   2 q1 m1  0, m  1,
 (  1 ) pnm  1 pn1 m1  pn1 m   2 qn m1  0, n  1, m  1,
 (   2 )q0 m   2 q0 m1  1 p1 m1  0, m  1,
 (   2 )qnm  qn1 m  0, n  1, m  1,

(1)

Для розв’язання системи (1) введемо виробляючі функції






m 0

m1

m1

Pn ( z )   pn m z m , n  1; Q0 ( z )  p0   q0 m z m ; Qn ( z )   qn m z m , n  1.
Тоді системі рівнянь (1) буде відповідати наступна система рівнянь щодо
введених виробляючих функцій:

[  2  (   2 ) z ]Q0 ( z )  1 z 2 P1 ( z )   2 (1  z ) p0  0,
 (  1 ) zP1 ( z )  1 z 2 P2 ( z )   2Q1 ( z )  zp0  0,
(2)
 (  1 ) zPn ( z )  zPn1 ( z )   2Qn ( z )  1 z 2 Pn1 ( z )  0, n  1,
 (   2 )Q1 ( z )  Q0 ( z )  p0  0,  (   2 )Qn ( z )  Qn1 ( z )  0.
Із системи рівнянь (2) можна отримати
n

  
 Q0 ( z )  p0 , n  1.
Qn ( z )  
   2 
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Введемо виробляючі функції R ( z , y ) 


D( z, y )   Qn ( z ) y n  Q0 ( z ) 
n 0



Pn ( z ) y n

n 1

і

y
[Q ( z )  p0 ] .
   2  y 0

Проробивши ряд перетворень, можна знайти вирази для Q0 ( z ) , D ( z , y ) ,

R( z , y ) , p0 . Зокрема p0  1   .
Середнє число запитів, які очікують обробки перед першою фазою:





Lq1   (n  1)  pnm   n qnm   R( z , y )  R ( z , y )zy11,   D( z , y ) 
 z
 zy11,
 z
 zy11,
n 1
m 0
n 1 m1








(1   )(1   2 )( 12   22 )
.

(1  1 )(1  1   2 )
Середнє число запитів в системі:


 1 
 22 (    22 )  1  2 
2







1
2



1   1  1 
1  1   2


Ls1   n m( pnm  pnm ) 

4
2
3
2
3
1  1   (    2  31  2  1  2 )   2 (1  31  31   2 
n 1 m 1


1  1   2 2
Перетворення Лапласа - Стілтьєса (ПЛС) функції розподілу часу очікування обробки
перед першою фазою має вигляд:

  
11 ( s)  (1   )    1 
n 1  1  s 


n

 1 


p

 nm   s 
m 0
n 1  1  s 
2


2



n



q

m 0

nm

,

а середній час очікування обробки перед першою фазою:

 11  11 ( s )s0 

12

 (1  1 )



 2 (1   )(1   2 ) 2 (1  1 )  12 
.
 (1  1 ) 2 (1  1  1 )

Проробивши відповідні викладки, знайдемо середній час очікування обробки
перед другою фазою:

 12 

 2 
 (1   )(1   2 )  
Lq1  Lq 2  1
1 
.

 (1  1 )  1 
1  1  1  

1

Розглянемо випадок, коли перша фаза має абсолютний пріоритет перед другою.
Позначимо через {0} стан простою системи (ймовірність p00 ), а {nm} – стан, коли на
першій фазі n, а на другій – m запитів (ймовірність pnm ). Якщо n  0 , то запит
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обслуговується відповідно за абсолютним пріоритетом на першій фазі. Система
стаціонарних рівнянь для ймовірностей станів має вигляд:

 p00   2 p01  0;  (  1 ) pn 0  pn1 0  0, n  1;
 (   2 ) p0 m  1 p1 m1   2 p0 m1  0, m  1;
 (  1 ) pnm  pn1 m  1 pn1 m1  0, n  1, m  1.

(3)

Використовуючи вищенаведену методику, знаходимо:
– середнє число запитів в системі: Ls 2 

  1  2
,
(1  1 )(1   2 )

– середній час очікування на першій фазі:  21 

12

 (1  1 )

,

– середній час очікування на другій фазі:

 22 


1
 (   1  2 ) 
.
1  2

(1  1 )(1   ) 
 (1  1 ) 

Для алгоритму, коли коли друга фаза має пріоритет перед першою, середній час
очікування на першій фазі, описується виразом:  31 

 2  1  2
[2].
 (1   )

На рисунку для трьох розглянутих
алгоритмів наведені графіки залежності
часу очікування на першій фазі від
інтенсивності вхідного потоку. З них
випливає, що надання переваг першій фазі
істотно скорочує час первинної обробки
інформації,

особливо

при

великому

завантаженні, що особливо важливо в
системах реального часу.
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РОЗШИРЕННІЙ МЕТОД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В
ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Окопний Р.П., Неня В.Г., Захарченко В.П., Марченко А.В.
Сумський державний університет
The method of functional modeling for technical objects with different levels of the
description detailing is presented. The decomposed function is represented sequentially and
in parallel by more simple functions. Several types of functions formalized description are
shown. Common descriptions are inherited, are partially changed according to the engineers'
requirements and are supplemented to allow the quantitative indicators of technical objects to
be obtained. The method has been verified practically.
Вступ. Важливим напрямком розвитку техніки у теперішній час є перехід
технічних об’єктів як до кібер-фізичних об’єктів. Такі технічні об’єкти містять у своєму
складі комп’ютери (контролери), програмне та інформаційне забезпечення, розпізнають
зміни як свого власного стану, так і зміни зовнішнього середовища, впливи на себе та
відповідно змінюють параметри свого функціонування. Даний напрямок розвитку
техніки передбачено стратегією розвитку промисловості в рамках програми Industry
4.0 і підтримується міжнародним консиліумом системних інженерів INCOSE.
Аналіз сучасних засобів моделювання та проектування технічних об’єктів.
Створені за вказаним підходом технічні об’єкти повинні містити у собі свою власну
модель і модель свого функціонування (процесів у об’єкті). Ця модель повинна бути
повною у тому сенсі, що вона повинна складатися як із геометричної частини, так і
математичної моделі функціонування. Існуючі на теперішній час засоби проектування
(Inventor, SolidWorks та інші) та створювані за їх допомогою описи об’єктів
проектування мають лише геометричну частину та інші недоліки.
По-перше, вони потребують для свого функціонування ресурсів значно більших
від можливостей вбудованих контролерів. Розвиток сучасних засобів проектування
постійно

супроводжується

зростанням

необхідних

для

їх

функціонування

обчислювальних ресурсів. Так найменш вибаглива до ресурсів версія Autodesk Inventor
LT 2020 вимагає: 64-розрядну версію Windows 7, процесор не менше 3,0 ГГц, мінімум
4 ядра, не менше 12 ГБ оперативної пам’яті та 15 ГБ дискового простору.
По-друге, із цими засобами проектування пов’язані засоби моделювання фізичних
процесів у технічних об’єктах, наприклад, Autodesk CFD, SolidWorks Flow Simulation.
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Вимоги до функціонування наступні Autodesk CFD: процесор з частотою 3.5 ГГц (8
ядер), оперативна пам'ять 32 ГБ, ємність жорсткого диску 1 ТБ.
По-третє, теорія проектування, системний аналіз [1] передбачають покрокові
переходи від узагальненого опису мети та задач проектування до більше детальних, від
загального опису об’єкту проектування до більше детального, утворюючи при цьому
ієрархічну структуру даних. На теперішній час вказані засоби проектуванні не
дозволяють створювати ієрархічні описи. і не мають механізмів створення
узагальненого опису. На усунення останнього недоліку направлені дослідження, окремі
матеріали яких презентуються у даній роботі.
Мета. Розробити опис функцій, виконуваних технічним об’єктом, придатний для
використання на усіх етапах його життєвого циклу. Для досягнення цієї мети доцільно:
проаналізувати існуючі методи опису функціонування технічних; розробити новий чи
обрати та удосконалити існуючий метод для реалізації можливості формального
аналізу технічного об’єкту; запропонований метод апробувати практично.
Результати дослідження.
Вибір методу ієрархічного опису функцій, виконуваних технічним об’єктом.
Серед відомих та найчастіше використовуваних методів опису функцій розглянемо
наступні:

метод

структурного

аналізу

та

проектування

SADT

[2];

метод

функціонального моделювання IDEF0 [3]; уніфікована мова моделювання UML [4];
метод опису бізнес-процесів ARIS [5]. Дамо їм оцінку.
Усі існуючі на сьогодні розповсюджені методи мають графічну нотацію. Вона має
комп’ютерну підтримку. Її безумовною перевагою є наочність. Графічна нотація не
дозволяє

перетворювати

таку

модель

у

програмний

код

для

оцінювання

функціонування технічного об’єкта. Тим більше не передбачено введення та
опрацювання числових чи інших параметрів. Метод IDEF0 є найбільш методично
опрацьованим та регламентованим і принципово підтримує структурну цілісність
моделі. За результатами проведеного аналізу встановлюємо, що жоден із розглянутих
методів не задовольняє вимогам до функціональних моделей технічних об’єктів.
Прийнявши до уваги наявні переваги приймаємо за основу метод IDEF0.
Пропозиція удосконаленого методу. Прийнявши основні вимоги IDEF0
презентуємо графічний вигляд моделі (рис. 1). Технічний об’єкт виконує функцію F.
Модель успадковує традиційні елементи: вектори вхідних параметрів X, вихідних
параметрів Y, параметрів управління C, параметрів використовуваного механізму M та
два додаткових вектори: вектор параметрів зовнішнього середовища Pe, які технічний
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об’єкт використовує для налаштування свого функціонування в умовах, які
змінюються, та параметри внутрішнього стану технічного об’єкту Pi, які використовує
система управління технічним об’єктом, для коригування його роботи.
C

X

Pe

F

Y

M

Pi

Рисунок 1 – Контекстна діаграма функціонування технічного об’єкту
Функція F являє собою рівняння або систему рівнянь, які описують робочий
процес об’єкта та пов’язує між собою узгоджені значення усіх параметрів і у вигляді
F (X, Y, C, M, Pe, Pi ).

(1)

Головна функція технічного об’єкта при необхідності піддається декомпозиції.
Крім рекомендацій IDEF0, слід прийняти до уваги, що кожну введену при декомпозиції
функцію повинен виконувати компонент технічного об’єкту, який по можливості
повинен бути готовим виробом. Це зменшує кількість кроків декомпозиції.
Запропонована далів алгебра процесів базується на двох аксіомах:
F – проста функція. Простою вона є у тому сенсі, що для її реалізації існує
готовий пристрій, апарат, машина, компонента тощо. Проектування при цьому
виконується за один крок.
[F] – складена функція. У подальшому вона повинна піддаватися декомпозиції,
оскільки для її практичної реалізації немає готових компонентів.
До розгляду вводяться також наступні правила виведення формул декомпозиції.
[F0]=F1+F2 – складена функція F0 реалізується послідовним виконанням функції
F1 та функції F2. Вхідний потік Х для F0 попадає на вхід F1. Вихідний потік F1 є
вхідним потоком для F2. Вихідний потік F2 є одночасно вихідним потоком для F0.
Управління та механізми розподіляються необхідним чином. Для F1 та F2 складаються
формули типу (1), за якими параметри чисельно узгоджуються між собою.
[F0]=F1*F2 – складена функція F0 піддається декомпозиції за допомогою двох
функцій F1 та F2, які виконуються паралельно.
Для моделювання зміни послідовності виконуваних функцій при моделюванні, а
потім і при експлуатації технічного об’єкту вводиться функція IF із наступними
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синтаксем та семантикою, які є характерними для мов програмування: if (Cn,F1,F2).
Якщо значення умови Сn є істина, то реалізується функція F1, а у іншому випадку –
функція F2. Для відсутніх параметрів функцій використовується null. Функції
виконуються у порядку зліва направо або за визначенням круглих дужок.
Паралельно до візуального опрацювання функцій, формується їх інформаційна
модель, яка обробляється програмними засобами в процесі моделювання та під час
експлуатації технічного об’єкту. Вана реалізується технологією XML.
Практична апробація методу. За допомогою запропонованого методу поряд з
іншими було виконане моделювання, проектування, виготовлення та випробування
контролера комплексу засобів підтримки необхідної температури у приміщеннях
будівлі[6]. Отримано показники на рівні світових аналогів.
Висновки. У ході виконання даного дослідження запропоновано декілька
взаємопов’язаних форм функціонального моделювання технічних об’єктів: розширений
метод типу IDEF0, який дозволяє проводити обговорення та рецензування моделі;
метод алгебраїчного опису, який дозволяє програмно виконувати аналіз моделі; метода
інформаційного та аналітичного опису, які дозволяють на програмній реалізації моделі
виконувати аналіз проектованого технічного об’єкта.
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IFE CYCLE REENGINEERING PHASE
Kovtun T.A., Dmytriieva L.V.
Odessa National Maritime University, city of Odessa
Annotation Under severe market competition, it is possible to maintain a stable market
power and to ensure a sustainable development of a company due to the use of modern
management methods and their integration in various management methodologies. The study
considers the enterprise as a micrologistic system, which is characterized by features of both
the logistic and project systems.
An effective management requires an integrated use of various methods and models of
management. A large-scale application of the project management methodology tools led to
formation of a project approach to the enterprise management, i.e. its activity is viewed
through the prism of ongoing projects. Considering an enterprise as a micro-logistic system,
one can say that it has features of both a logistic and a project system [1]. The general idea
that is reflected in both concepts is the “lifecycle”, which is commonly understood as the
activities of all supporting systems leading the target system from its concept to
decommissioning [2].
The lifecycle model is one of the well-known tools used to describe the development
process of any system: technical, biological, economic, social. Based on the lifecycle model,
individual factors affecting organizational effectiveness can be analyzed at various stages of
existence.
At each stage, an organization will have to face the need to solve various sets of tasks.
In this case, the organization managers shall use the appropriate management methods. The
most acceptable approach in solving the tasks set is the use of project management tools.
Project stages are usually consistent in nature, but may have parallel links. Together
they form the lifecycle of project management. Further, the approved project management
lifecycle is often a standard of the organization project management.
In fact, the project manager may have no opinion on the approved approach to the
lifecycle, but an understanding of different approaches and methodologies can help the project
manager to adapt better to the changes [3].
At the stage of reengineering, a phased introduction of new business processes takes
place (parallel implementation of old and new business processes is allowed), a quality control
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and an adjustment of implementation of new business process model are carried out, and the
developed business process models and relevant documentation are being adjusted [4].
For each product of an enterprise as a micro-logistic system, its own logistic flows are
formed - these can be material, financial, information flows and services. They can intersect
and form the logistic network that includes many elements - links of the logistic system,
interconnected by material and related flows in the field of a single logistic system of the
enterprise.
So, when reengineering at the operational phase of each product’s lifecycle, the
lifecycle of the micro-logistic system can also be significantly extended, which will ensure a
strong competitive position in the present, as well as good prospects for the future.
Thus, the theory of the organization lifecycle is quite new and promising direction of
researches in the field of management. Knowledge of the sequence of the organization
development allows seeing the general patterns and features of each stage of the lifecycle,
anticipating future changes needed and preparing a company for them. This contributes to its
long-term and successful operation, and the inclusion of reengineering in the lifecycle of an
enterprise allows increasing the duration of the logistic system, which, in turn, leads to an
increase in the lifecycle of the product of an enterprise.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРИ УПРАВЛІННІ
ГІБРИДНОЮ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖЕЮ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИМ
ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ
Шендрик С.О.1, Тимчук С.О.2, Шендрик В.В.1
1
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In this paper is considering a problem of power consumption forecasting as a part of
decision making process of choosing optimum mode of energy system in conditions of
uncertainty. Here is proposed the models of power consumption forecasting both for a long
period of time and not short term. Our study focused on the selection of the most appropriate
methods of power consumption forecasting in distributed hybrid power grids. The model can
be used as the tool for making decision at the stage of operational management of the hybrid
power grid.
Сучасні тенденції розвитку світового ринку енергетики свідчать про те, що
зростають

вимоги щодо більш ощадливого використання наявних енергетичних

ресурсів. З одного боку, з’являються іноваційні рішення та технології, які підвищують
ефективність та надійність більш безпечних та екологічних джерел енергії, а з іншого –
пропозиції, методи та програми ефективного використання електричної енергії та
енергозбереження. Технічна, економічна та ринкова трансформація електроенергетичного сектору впливає на перебудову інфраструктури виробницва, зберігання,
розподілу та використання електричної енергії.
Реалізувати переваги сучасного підходу можливо, запроваджуючи розподілене
виробництво енергії від різнотипних відновлювальних джерел енергії. Розподілені
електромережі з різнотипними джерелами також називають гібридними. Вони
дозволяють значній кількості споживачів виробляти енергію для власних потреб та
направляти надлишки до загальної мережі [1].
У розподілених гібридних електромереж з відновлювальними джерелами енергії є
значна

кількість

переваг.

Так,

їх

використання

дозволяє

зменшити

втрати

електроенергії при транспортуванні у зв’язку з максимальною наближеністю
електрогенераторів до споживачів. Також, розподілене виробництво електроенергії
характеризується малими витратами на обслуговування, низьким забрудненням
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навколишнього середовища і високою ефективністю. Крім того, в якості генераторів
енергії можуть виступати місцеві відновлювані енергоресурси, такі як енергія сонця і
вітру, потенціал яких достатній для задоволення потреб розподіленої системи
електропостачання в будь-якому регіоні України [2]. При цьому комбінація різних
джерел забезпечує стабільність роботи, адже використовуються переваги кожного типу
відновлювального джерела енергії, які доповнюють один одного.
Однак, впровадження та використання нової інфраструктури наражається на
низку проблем як організаційного характеру, так і пов’язаних з управлінням гібридною
електромережею. З метою ефективного управлінні мережею необхідно оперувати
великою кількістю розрізнених даних про мінливі погодні умови, пори року, пропускні
потужності мереж,

рівень споживання

електроенергії,

тощо.

Для

отримання

оптимальних управлінських рішень потрібно виконувати обробку значної кількості
інформації в оперативному режимі, а також прогнозувати рівень генерації та
споживання як за тривалий проміжок часу, так і за короткий. Крім того, через значний
рівень невизначенності та неповноти даних, для моделей прогнозування та прийняття
рішень не можна використовувати традиційні детерміновані підходи [3]. Оптимальні
оперативні рішення залежать також від суб’єктивних чинників, які повинні бути
ідентифіковані і включені в процес прогнозування та прийняття рішень.
Електроспоживання є циклічним процесом, при якому характеристики кожного
циклу залежать від низки зовнішніх і внутрішніх факторів. До внутрішніх факторів
належать: кількість одиниць навантаження, графік вихідних і святкових днів, тощо. До
зовнішніх відносяться такі, як сезонність, кліматичні особливості, тощо. Існує також
ряд факторів, пов'язаних з аварійними ситуаціями, які зазвичай виносять за межі
прогнозної задачі.
Цикли можна розділити за тривалістю на погодинні, добові, тижневі, місячні,
річні. У залежності від цілей прогнозування, модель повинна описувати будь-який із
цих циклів. Ступінь врахування зовнішніх і внутрішніх факторів залежить від
прогнозного циклу, на який розробляється модель [4]. Чим триваліший цикл, тим
більше факторів необхідно враховувати. На основі проведених попередніх досліджень
можна також зробити висновок про те, що збільшення тривалості прогнозного циклу
призводить до зростання похибки прогнозу. Модель, розроблена для прогнозу на рік,
враховує найбільше число факторів, але має максимальну похибку для добового
прогнозу. Однак, модель, розроблена для добового прогнозу, має мінімальну похибку
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при прогнозі на добу, але її похибка непомірно велика при прогнозі на місяць або рік
уперед, оскільки кількість факторів, що враховуються, у ній обмежене.
Пропонований

підхід

до

побудови

прогнозних

моделей

є

спробою

використовувати переваги довгострокових прогнозних моделей для коротко- та
середньострокових прогнозів.
Перевагою довгострокової моделі є максимальне урахування усіх факторів, що
впливають на електроспоживання. Це означає, що дана модель якісно правильно
описує процес електроспоживання в межах циклу, що охоплюється. Але кількісно
даний прогноз може бути незадовільним. Якщо довгострокову прогнозну модель
скорегувати з урахуванням оперативної інформації, то, зберігаючи якісний опис
процесу, вона набуде і необхідної точності для короткострокового прогнозу. У цьому
полягає основна ідея нашого дослідження.
Вид прогнозної залежності визначається на основі аналізу вихідних даних. Слід
зазначити,

що

процес

визначення

оптимального

виду

функції

регресії

не

формалізований. Традиційно застосовувють поліноміальний підхід, виправданий в
задачах інтерполяції, який не задовольняє завданню прогнозування.
Аналізуючи добові графіки електроспоживання, можна зробити висновок, що
електроспоживання протягом доби є нерівномірним. У цілому, електроспоживання
протягом доби можна розділити на періоди ранкового, вечірнього і фонового
споживання.
Оскільки у графіках електроспоживання спостерігаються чітко виражені піки
протягом доби, то раціонально прогнозну функцію будувати не у вигляді поліному, а у
вигляді суперпозиції Гауссових кривих для піків споживання і прямої для фонового
споживання.
Процес електроспоживання несе в собі певну невизначеність, тому прогнозна
модель будується в нечіткому вигляді.
Слід зазначити, що тижневі і, особливо, річні цикли більшою мірою пов'язані із
сезонними зовнішніми коливаннями, які носять нелінійний характер. Однак, на основі
попереднього аналізу визначено, що оптимальними в цьому випадку є поліноміальні
моделі другого ступеня.
Коефіцієнти регресії визначаються в результаті застосування процедури нечіткого
регресійного аналізу на масиві даних по електроспоживанню за рік. Експериментальні
дані АСКОЕ реєструє, як правило, з періодичністю 30 хвилин. Тому при пошуку
коефіцієнтів регресії час дискретизуєтся із зазначеним кроком.
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Укрупнено алгоритм короткострокового прогнозування складається із двох
частин: алгоритму корекції довгострокової прогнозної моделі і власне алгоритму
прогнозування. На перших етапах здійснюється введення вихідних даних, необхідних
для

формування

коригувальної

вибірки

та

вводяться

матриці

коефіцієнтів

довгострокової прогнозної моделі. Виконуються операції перемножування матриць для
отримання прогнозу електроспоживання. Потім здійснюється пошук оптимального
рішення, розраховується прогноз електроспоживання на задану дату. Також
розраховуються
невизначеності

показники
і

для

якості

зв’язку

з

прогнозу

–

традиційною

ступінь
оцінкою

співпадіння,
якості

ступінь

прогнозу

–

середньомодульна відносна похибка. Для нечіткої моделі середньомодульна відносна
похибка не є надійним показником якості оскільки призначена для оцінки розбіжності
чисел, а не множин.
З метою дослідження ефективності розробленої методики короткострокового
прогнозування проведено розрахункове дослідження.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИГИНУ ДВОШАРОВОЇ СТРУКТУРИ ПРИ
ТЕРМОВПЛИВАХ
Невлюдов І.Ш., Палагін В.А., Демська Н.П., Разумов-Фризюк Є.А.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The article proposes a mathematical model for the calculation of the bending of twolayer aluminum-polyamide film materials, which is based on the general provisions of the
theory of bending: the presence of a neutral layer, the length of which does not change during
bending, the material is on the side of concavity, prone to compression, and Finally, the
structure obeys the Hooke law, which makes it possible to calculate stresses in layers of
material by removing them from the neutral layer.
У міру ускладнення конструкцій нових видів виробів електронної техніки, на
основі гнучких багатошарових структур, може знижуватися ефективність їх
проектування, виробництва й експлуатації, зокрема при їх широкому впровадженні у
конструкціях

компонентів

мікроелектромеханічних

систем

(МЕМС)

[1].

Для

багатошарових структур слід враховувати: взаємодію між матеріалами шарів; вплив
конструктивних і технологічних факторів на напружено-деформований стан (НДС),
щоб уникнути потенційно можливих проблем із різним ступенем розширення та
гнучкості шаруватого матеріалу, зі зміщенням матеріалу та ін. [2]. Одним з факторів,
що значною мірою впливає на такі важливі механічні характеристики як міцність,
релаксація напружень, довговічність та інші показники, є працездатність в певних
температурних діапазонах. Для проведення розрахунків, пов’язаних з аналізом НДС
необхідно мати величини термомеханічних параметрів, зокрема, коефіцієнти лінійного
теплового розширення (КЛТР) та величину усадки при різних температурах [3]. Адже
саме при підвищенні температури полімерний матеріал переходить у високоеластичний
стан, який характеризується низьким модулем пружності і у такому стані матеріал не
може застосовуватися як конструкційний [3]. У багатьох випадках аналітичні методи
аналізу [4], зважаючи на складність геометрії пристроїв, відмінності властивостей
окремих мікрочастин розглянутих структур не представляється можливим. Методи
опису та аналізу повинні в необхідній мірі враховувати і специфіку використовуваних
технологічних процесів виготовлення конкретних МЕМС пристроїв [1]. Тому стає
очевидною необхідність розробки моделі напружено-напруженого стану багатошарової
поліімідної металізованої структури [5].
Запропонована

математична модель [6] розрахунку
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вигину

двошарових

алюміній-поліімідних матеріалів під впливом зміни температури, в основі якої лежать
загальні положення теорії вигину: існування нейтрального шару, лінійні розміри якого
не змінюється при згинанні, матеріали зі сторони вигину піддається стисканню, а зі
сторони округлості – розтягненню; ненадавлюванні сусідніх шарів один на одного і,
наприкінці, структура підпорядковується закону Гука, що дає можливість обчислення
напружень в елементарних шарах матеріалів за їх подовженням від нейтрального шару.
Остання умова рівносильна вимогам невикривлення нормалей до нейтральної
(серединної) поверхні вигнутої структури та одночасно нормальності до зовнішніх
поверхонь структури. Ці умови відповідають так званому циліндричному вигину,
зручність використання якого міститься в придатності до малих вигинів і довільно
великих. При напрямках осей структури: X – подовжня вісь, Y – поперечна в тілі
структури матеріалу, Z – напрямки перпендикулярні елементарним площадкам Δхі та
Δуі. При циліндричному згині центр кривизни розташовується на перетині напрямків Z,
що є перпендикулярними до різних елементів довжини Δхі.
Багатошарова структура складається з шарів матеріалів (поліімід з різною
товщиною матеріалу в різних місцях топології і металеві провідникові елементи), з
постійною для матеріалу механічними параметрами але різною товщиною шарів. Закон
Гука для кожного шару має вигляд:

 хk 

Ek
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 k хy 

де

E
1 

2

2

k

( k х   k  k y ) ;  y k 

Ek
1 

2

( k y   k х ) ;
k

Ek
k
k
k
k
 k хy ;  хz  G k  хz ;  yz  Gk  yz ,
2(1   )

 D – жорсткості пластин, E k  E k (z ) ;  k   k (z ) – модулі поздовжньої
k

пружності і коефіцієнт Пуассона в площині ізотропії, паралельні зовнішнім поверхням;
Gk=G(z) – модуль поперечного зсуву.
При зміні температури вихідними даними для розрахунку σ1yz та σ2yz обираємо
σ1yz=–μσ1z; σ2yz=–μσ2z у зоні під провідником, у відповідності з об’ємним напруженим
станом. У цьому виразі σ1yz означають нормальні напруження в перетині Y, що
змінюються по висоті Z у відповідності до закону Гука (рис. 1).
В двошаровому матеріалі після виготовлення (нанесення лаку на алюмінієву
фольгу, імідізації клею та охолодження до кімнатної температури). У якості
одиничного типового елемента взяти провідник шириною b1, висотою h1, який
симетрично розташований на полііміді товщиною h2, шириною b2=l2/2+b1+l2/2 (рис. 2).
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Рис. 1. Нормальні напруження у

Рис. 2. Поперечний переріз елемента гнучкого

відповідності до закону Гука

шлейфа: а – поперечний переріз; б – розподіл
деформацій; в – епюра напружень вздовж осі
Х (довжини)

Наступною операцією є отримання провідників методом витравлювання амонієм
проміжків між провідниками. Травлення виконується після випрямлення вигину
структури, отриманого із-за різних ТКЛР при охолодженні амонію та полііміду.
Випрямлення забезпечується прикладення розтягуючого зусилля по осі X, рівномірно
розподіленого по осі Y, яке створюється згинальним моментом Мх шляхом вигину в
напрямку, протилежному вигину при охолодженні структури (намотування з
протилежному вигині матеріалу двошарової структури на циліндр радіуса ρх). При
цьому всі шари структури, які були деформовані при охолодженні матеріалу, ці
деформації

усувають

(розтягнуті

стиснуться

до

вихідного

стану,

стислі

–

подовжуються). Напруження в шарах полііміду будуть однаковими по всій його
товщині, в шарах алюмінію однаковими по всій товщині). Точніше вони будуть
нульовими. І в такому стані шарів проводиться травлення металу з пробільних місць.
Після травлення шлейф (структура поліімід+провідники) знімається з оправлення
(циліндра радіусом ρх). У зоні під провідниками механічні напруження σіхz та σіуz= σіхz
відновлюються до значень термічних напружень, викликаних охолодженням при
виготовленні матеріалу.
При травленні провідників пропадають сили, що виникають в шарі алюмінію і
полііміду через різницю ТКЛР матеріалів структури. Напруження в полііміді
залишаються завдяки зміні температури від температури імідізації до кімнатної
температури, ці напруги підкоряються закону Гука і внаслідок адаптації сил по всій
товщині полііміду в зоні відсутності провідників, тобто відповідають рис. 1.
По осі X (уздовж осі X) σ1z та σ2z визначаються за формулами моделі вигину [7]
під площею провідника:
 1(zt ) 

(1   2 )t
(1   2 )t  1 (h1  h2 )( E1Z )  ;  (t ) 

z
2


 1
1
 1
1   h1 2( E1 J 1  E 2 J 2 ) 

h2 


h1 
E
h
E
 1 1
2 h2
 E1h1 E 2 h2 
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 1 (h1  h2 )( E 2 Z ) 
 

  h2 2( E1 J 1  E 2 J 2 ) 



Модель, розроблена для прогнозування вигину метал-полімерної двошарової
структури, може знайти більш широке застосування, зокрема, для розрахунку
деформації консольних мікробалок істотно менших об'єктів ніж розглянуті в роботі [1],
які використовуються в якості сенсорів ІК випромінювання, в теплобаченні.
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УПРАВЛІННЯ ВПЛИВОМ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОПТОВОЛОКОННИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ
Невлюдов І.Ш., Малик Б.А., Андрусевич А.О., Стародубцев М.Г.,
Олександров Ю.М.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The problem of environmental influences control upon fiber-optic communication lines
design is considered. The ways to increase the operational efficiency of these communication
lines under the environmental conditions and to factor these influences into the project design
and implementation management are rationalized. The technical implementation allowing for
fiber-optic communication lines use in severe environment is proposed.
Для збереження працездатності оптоволоконних ліній передачі при високих
рівнях

впливу

чинників навколишнього

середовища

(механічних

і

теплових

деформацій, радіоактивності і т.д.) потрібно оптимізувати параметри пристроїв, що
забезпечують їх роботу. Цього можна досягти компенсуючи втрати і спотворення
шляхом підвищення потужності генераторів, чутливості приймачів, ефективності
введення випромінювання надпотужних джерел в оптичне волокно, збільшенням
співвідношення

сигнал/завада.

Оптимізація

масогабаритних

і

економічних

характеристик ліній зв'язку складається з моделювання залежності вихідних
характеристик ліній від параметрів випромінювачів, приймачів, ефективності введення
випромінювання в волокно і типів волокон [1].
Для визначення параметрів напівпровідникових випромінювачів необхідно
розрахувати [2]:
– внутрішню квантову ефективність:
1



2
вн  1  вип 
 

б / вип  ,


(1)

де вип, б/вип – час випромінюючої і безвипромінюючої рекомбінації;
– зовнішню квантову ефективність:
n
 зовн  e ,
ni

(2)

де nе – кількість емітованих квантів; nі – кількість інжектованих квантів.
Апертурний коефіцієнт пов'язує обидві квантові ефективності і визначає частину
випромінювання яке виводиться назовні:
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F  зовн
вн

(3)

Диференціальна квантова ефективність:
Д 

dP
dI н

,

(4)

де P – потужність випромінювання; IH – струм накачування.
Втрати

потужності

при

генерації

випромінювання

обумовлені:

повним

внутрішнім віддзеркаленням на межі «напівпровідник-навколишнє середовище», якщо
випромінювання

падає

під

кутом

більшим,

ніж

критичне;

френелівським

відображенням для променів, що падають під кутом, меншим ніж критичний;
поглинанням променів в обсязі напівпровідника і в приконтактних областях.
Вони визначаються за формулою [3]:
2
 nn  nсер 


K втр 
 30%
n n

сер 
 n

,

(5)

де nсер – показник заломлення середовища; nn – показник заломлення напівпровідника.
Чутливість фотоприймача S характеризує реакцію фотоперетворювача (ФП) на
дію потоку випромінювання певної величини.
При розрахунках необхідно використовувати:
– вольтну чутливість:
Sv=Uф/Рвипр,

(6)

де Uф  фотонапруга; Рвипр – потужність введеного випромінювання;
– струмову чутливість:
Sі=Іф/Рвипр,

(7)

де Іф  фотострум.
Критерієм чутливості може бути величина квантового виходу, яка визначається
відношенням кількості генеруємих світлом електронно-комірчатих пар до кількості
фотонів, які потрапили в фотоприймач [3]:


І ф е

Рвипр

hv

,

(8)

де Iф  фотострум; e  заряд електрона; Pвипр.  потужність випромінювання.
Тоді струмова чутливість:
Si    e

hv

 

1,24

.

(9)

Загальні параметри фотоприймачів які слід враховувати: співвідношення
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сигнал/шум, дБ; рівень шумів, нВт; чутливість фотодетектора; шумовий струм;
середньоквадратичне значення теплового шуму, середнє значення дробного шуму,
заряд електрона, постійна Больцмана, абсолютна температура, середня сила струму
(включаючи фоновий струм і струм сигналу), смуга частот, опір навантаження.
При введенні випромінювання в волокно необхідно враховувати: обмеження
поверхневого

допустимого

кута



до

внутрішнього

поверхневого

відбиття;

Френелівське відображення від межі розділу повітря напівпровідника; поглинання між
точкою генерації випромінювання і випромінюючою поверхнею. Світловий потік
визначається інтеграцією потужності, випромінюваної в одиницю тілесного кута в
напрямку під кутом  до нормалі його поверхні I=I0cos [3]:


2
Ф0   I 0 cos   2  sin d  I 0 .
 0

(10)

Частина світлового потоку джерела випромінювання, що потрапляє в оптичне
волокно обмежена числовою апертурою волокна і визначається інтегралом:
 кр

Ф   I 0 cos  2  sin d I 0 sin 2  кр  Ф0  NA 2 ,

(11)

0

де кр – апертурний кут волокна.
Таким чином, ефективність введення в волокно дорівнює [2]:
Ф
 NA2 .
Ф0

(12)

Коефіцієнт ефективності виведення випромінювання з джерела з урахуванням
критичного кута с. Світловий потік випромінювання в одиничному куті в напрямку 
відносно нормалі до поверхні:


Ф0  2

2

 I o cos  2  sin d  2І 0 .

(13)

 0

Частка загальної потужності, обмежена кутом с:
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c
Ф0 2I 0 0
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2n 2

(14)

При малих <с, за рахунок Френелівського відображення, частина енергії R
відбивається, так що при перпендикулярному падінні проходить частина t, якщо n0=1 [3,4]:
t=1R= 4n0n/(n0+n)2=4n/(1+n)2.

(15)

При більш похилих променях частина випромінюваної енергії, змінюється мало і
дорівнює нулю, якщо с=0. Цей коефіцієнт може бути збільшений за рахунок
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просвітління, при цьому ідеальне значення дорівнює (n0n)1/2,, коли t прагне до 1.
Таким чином, при реалізації оптоволоконних ліній зв'язку часто виникає завдання
узгодження оптоелектронних компонентів і волокон з різними поперечними
перетинами випромінювальної і приймаючої області та різними числовими апертурами.
Варіантом такого завдання може бути з'єднання одномодового і багатомодового
волокна або випромінювачів і фотоприймачів з волокнами різних типів [4], а також
каскадні волокна, в яких приймальне волокно має спеціальну форму і ділянки
градієнтних багатомодових волокон інтегровані в одномодове волокно [5]. Такі
погоджуючі секції [6] перетворюють еліптичний профіль випромінювання в круговий,
а розмір модового поля на виході другого багатомодового градієнтного оптичного
волокна дорівнює розміру модового поля, необхідного для ефективного збудження
одномодового світловода.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВНІ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСНОГО ОПИСУ
Прібильнова І.Б., Довгопол Н.В., Пересада О.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The enterprise model is based on the description of the main business of the enterprise.
For each selected business process, a quantitative model is constructed, and then a
consolidated quantitative description of the enterprise is obtained by consolidating business
process information. Considered as an optimization problem, one of processes of business
process management – planning.
Мінливість сучасного ділового світу вимагає постійного реагування підприємств
на події навколо. Сьогодні доводиться діяти в умовах динамічного зовнішнього
середовища, яка характеризується швидкими технологічними змінами, широкою
номенклатурою продукції, а також миттєвої зміною споживчих переваг.
Тому є необхідність в налаштуванні такого інструментарію, використання якого
буде сприяти підприємствам вчасно обирати та реалізовувати оптимальні рішення за
такими напрямками: економіка, організація виробництва, нормування та стимулювання
праці.
Потрібно зазначити, що актуальним питанням є комп’ютеризація та автоматизація
обліку.

Інформаційні

системи

дозволяють

підвищити

продуктивність

праці

співробітників, знизити вплив "людського фактору", підвищити швидкість складання
звітів і ведення документації, надають можливість паралельного ведення обліку в
декількох стандартах.
Сучасні тенденції в фінансовій справі виявили багато складних проблем бізнесу,
для вирішення яких необхідна розробка процедур для ефективного управління
підприємством.
Ефективне

управління

змінами

стає

ключовим

чинником

підвищення

конкурентоспроможності. Це вимагає застосування в менеджменті нових концепцій,
технік та інструментарію.
В основу автоматизованих процесів замовник закладає базис управлінської
системи, перебудовує логіку бізнес-процесів, готує інструмент для аналізу своєї
діяльності та прийняття на його основі більш зважених управлінських рішень.
Модель

підприємства

ґрунтується

на

описі

основних

бізнес-процесів

підприємства. По кожному виділеному бізнес-процесу будується кількісна модель, а
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потім шляхом консолідації інформації про бізнес-процеси виходить зведений
кількісний опис підприємства.
На першому етапі будується сама груба модель підприємства – функціональна
модель, яка дає уявлення про функції підприємства і про розподіл відповідальності за
їх виконання. Функціональна модель підприємства не містить інформації про
взаємозв'язки функцій. Для цього будується процесна модель. Процесна модель також
дає опис потоків ресурсів (матеріальні, інформаційні і т.д.), що використовуються при
виконанні функцій, але вона не дає їх вартісну оцінку, що необхідно мати для
розрахунку фінансового плану підприємства.
Розглядається, як оптимізаційна задача, один із процесів управління бізнеспроцесів – планування.
Завдання виглядає так:
-

спланувати діяльність підприємства в цілому;

-

провести попередні роботи (передконтрактні роботи, первинні роботи по

контракту, обстеження, консалтинг, прототипування, початкове навчання користувачів,
перегляд базового плану управління проектом);
-

провести етап N – основний блок процесів ( детальний план етапу,

кодування, тестування, проектування, ввід в дію, експлуатаційне тестування, передача
на експлуатацію);
-

управління відхиленнями (верифікація проекту, додаткове обстеження);

-

первинний супровід;

-

передача на абонентський супровід.

Пропонована модель включає в себе елементи життєвого циклу як проекту
(наприклад, передконтрактна стадія роботи), так і продукту (етапи абонентського
обслуговування та закінчення проекту – тобто виведення продукту з експлуатації).
До попередніх робіт відноситься група процесів, виконуваних як до моменту
укладення контракту, так і на початковій стадії контракту – на етапах консалтингу та
початкового проектування системи.
Передконтрактні роботи полягають у пошуку клієнта і продаж йому послуг. На
виході етапу отримуємо рішення замовника про вибір виконавця проекту, а також про
початок проекту.
Етапи життєвого циклу проекту можуть слідувати не строго послідовно один за
одним, а накладатися – новий етап може починатися в ході виконання попереднього.
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Кожен етап проходить через кілька стадій – ініціацію, планування, виконання,
моніторинг (контроль), завершення.
Особливість пропонованої моделі:
-

включення в життєвий цикл окремого етапу – управління відхиленнями.

Необхідність наявності такого етапу з одного боку, недостатньою визначеністю
початкових вимог замовника і можливістю зміни їх в ході створення і впровадження
системи автоматизації, а з іншого боку високою складністю самої розроблюваної
системи, що включає зазвичай багато самостійних модулів (підсистем);
-

ітераційний підхід до створення та запровадження системи автоматизації –

тобто впровадження системи відбувається методом послідовного наближення до
реальних потреб замовника (особливо варто відзначити, що в процесі роботи ці
потреби не тільки уточнюються, конкретизуються, але також можуть і значно
мінятися).
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СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА К
ВОЗМОЖНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ БАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА
НА ФАЗЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Рач В.А., Борулько Н.А.
Университет «КРОК»
The procedure transforming four-elements 2D model of system representation into 3-D
tetrahedron model has been proposed. One vertex represents a risky situation, other vertexes
represent basic project parameters (time, quality, cost). By fixing the points that lay on the
edges, it is possible to get project owner's reaction on parameters' deviation. The volume of
vertex tetrahedron formed by fixed points can be used as parametric value. Formulas for
calculating volumes are given.
Управленческие решения по проекту зачастую базируются на информации,
которая отражает слабо формализуемые отношения заинтересованных сторон, в
частности заказчика, к отклонению от запланированных базовых параметров проекта
(время, качество, стоимость). Слабая формализованность такой информации, а также
априорная несогласованность между заинтересованными сторонами является одним из
источников потенциальных рисков на этапе реализации проекта.
В рамках данного исследования была поставлена задача по разработке метода
системно-целостного представления информации о реакции заказчика проекта на
возможные отклонения базовых параметров проекта на этапе его реализации.
В качестве шаблона системно-целостного представления был выбран 2D шаблон в
виде четырехэлементной модели. Один из элементов модели открыт внешней среде [1].
В качестве этого элемента предложено рассматривать рисковое событие, которое
может привести к отклонению базовых параметров проекта от плановых. Базовые
параметры

рассматриваются

как

остальные

элементы

модели.

Дальнейшие

исследования показали, что разработка системы измеряемых показателей выявления
реакции заказчика на возможные отклонения на основе 2D шаблона затруднена.
Поэтому проведена трансформация 2D в 3D шаблон с сохранением структуры и связи
между компонентами модели. В результате получена модель тетраэдра. Для упрощения
дальнейших расчетов ребро тетраэдра принято равным единице. Для отображения
планового состояния проекта в конкретный момент его реализации на ребрах тетраэдра
проставлены точки, которые делят их пополам. Это соответствует отношению
полученных отрезков на ребрах 0,5:0,5 (рис. 1а). Соединение проставленных точек
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позволило получить пять фигур: четыре новых “вершинных” тетраэдра с ребрами по
0,5, и внутреннюю фигуру - октаэдр.

Рис. 1 - 3D модель представления базовых параметров проекта на стадии
планирования (а) и после сбора информации от заказчика проекта (б).
В качестве характеристики базовых параметров проекта приняты объемы
“вершинных” тетраэдров, которые рассчитываются по формулам

V0 

2
2
2
2
abc , V1 
dfe , V2 
glk , V3 
mno .
12
12
12
12

(1)

В процессе сбора информации заданная потенциальная рисковая ситуация
помещается в вершину “0”. Заказчику проекта предлагается поставить точки на ребрах,
которые приблизительно поделят ребра в пропорции важности учета того или иного
параметра, или важности одного из попарно сравниваемых базовых параметров. Чтобы
облегчить выбор степени важности, заказчику предлагается указать на ребре отрезок
(рис. 1. б). Для образовавшихся тетраэдров формулы расчета их объемов остаются
такими же.
На основании результатов сбора информации от заказчика по типовым рисковым
ситуациям, которые, по мнению руководителя проекта, могут произойти в процессе
реализации проекта, формируется база знаний о реакции заказчика на предпочтения тех
или иных базовых параметров, которые, по его субъективному мнению, являются
наиболее важными. Именно эти параметры есть фокусом управления для руководителя
проекта, параметры, которые нужно “спасти” от отклонения от плановых значений.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КРЮЇНГОВОЇ
КОМПАНІЇ
Гребенник Н.Г., Данченко О.О.
Одеський національний морський університет
The sources of income and items of expenditure of the crewing company were revealed
for various types of crewing: pure crewing, full crew management, limited crew management
and representation of the ship-owner. The analysis of the impact of such factors as the
number of seafarers employed by the crewing company, their level of wages and the duration
of the voyage on the income, expenses and profits of the crewing company with various types
of crewing was made.
Загальновизнаним фінансовим результатом роботи підприємства є прибуток.
Також він є необхідною умовою розвитку суб’єкта підприємницької діяльності. Його
зростання забезпечує компанії певну свободу дій на ринку, що обумовлює необхідність
аналізу складу прибутку, дослідження факторів, які на нього впливають, та пошуку
шляхів його зростання. Разом з тим, в економіці крюїнгової компанії є низька
фінансових показників, які також характеризують підсумки її роботи та можуть бути
віднесені до складу фінансових результатів діяльності.
Основним видом діяльності крюїнгової компанії є послуги з працевлаштування
моряків на судна світового морського флоту. Перелік послуг крюїнгової компанії
змінюється в залежності від особливостей її діяльності. Крюїнгові компанії
класифікуються за різними ознаками. Зокрема за видом крюїнгу виділяють «чистий
крюїнг», «крю-менеджмент» та «представництво судновласника». Ці три види крюїнгу
передбачають принципово різні схеми формування фінансових результатів.
Дослідження особливостей формування доходів та витрат крюїнгової компанії, а
також взаємні розрахунки з замовником – судноплавною компанією (оператором
судна) обумовило необхідність доповнення класифікації крюїнгових компанії за видом
крюїнгу. Запропоновано «крю–менеджмент» поділити на два підвиди: «повний крю–
менеджмент» (судноплавна компанія перераховує повну суму коштів крюїнговій
компанії, яка самостійно вирішує їх розподіл за статтями витрат) та «обмежений крю–
менеджмент» (крюїнгова компанія отримує щомісячно певний відсоток від окладу
кожного працевлаштованого моряка в залежності від його кваліфікації).
Кожний вид крюїнгу має свої відмінні ознаки, що відрізняє їх один від одного:
умови входу на ринок праці моряків, організаційно–правові засади роботи,
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взаємовідносини з судноплавною компанією (оператором судна), перелік крюїнгових
послуг, джерела доходів, статті витрат тощо.
Як економічну категорію фінансові результати роботи крюїнгової компанії
необхідно досліджувати в розрізі аналізу джерел формування та структури її доходів та
витрат. Кожна крюїнгова компанія, усвідомлюючи свої цілі та на основі аналізу ринку
може обирати найбільш привабливий для неї вид крюїнгу.
На цьому етапі для вибору виду крюїнгу цікавим є виявлення залежності
фінансових результатів роботи крюїнгової компанії від основних виробничих
показників її роботи.
Прорахуємо на прикладі роботи крюїнгової компанії обсяги доходів та витрат при
різних видах крюїнгу. В таблиці 1 наведені основні джерела формування доходів
крюїнгової компанії при різних видах крюїнгу.
Слід мати на увазі, що виплати від судновласника мають різний характер та різні
розміри. Так, виплати та комісійна винагорода від судновласника при повному крю–
менеджменті не має явного характеру, а прихована в загальній сумі, яку виділяє
судновласник на оплату праці моряка, пошук моряка, візове та страхове оформлення,
доставку моряка на борт судна та інші процедури з пошуку, доставки та утримання
моряка на судні. А при обмеженому крю–менеджменті цю суму можна вирахувати – це
чітко визначений відсоток від стандартної заробітної плати моряка певної кваліфікації.
Таблиця 1 – Основні джерела формування доходів крюїнгової компанії при різних
видах крюїнгу
Джерело

доходу Чистий

крюїнгової

крюїнг

Повний

крю– Обмежений

менежмент

компанії

крю–ме–
неджмент

1. Комісійна
винагорода за
працевлаштування
моряка
–від моряка

%

–від судноплавної

%

#

%

#

#

компанії
2.Виплати
судноплавної
компанії
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Представництво
судновласника

Умовні позначення до таблиці 1:
% – фіксований відсоток від заробітної плати моряка
# – частка від загальної суми, яку виділяє судноплавна компанія
Структура витрат крюїнгової компанії при різних видах крюїнгу наведені в
таблиці 2.
Таблиця 2 – Структура витрат крюїнгової компанії, %
Статті витрат

Чистий

Повний крю–

Обмежений

крюїнг

менеджмент

крю–

Представництво
судновласника

менеджмент
Утримання офісу

14,0

0,2

2,7

0,2

Реклама та сайт

1,1

0,013

0,2

0,0088

Оплата праці

83,6

1,3

16,1

1,1

персоналу
крюїнгової компанії
Оплата праці моряків

90,8

93,3

Інші витрати на

7,7

80,8

5,5

0,0208

0,3

0,0170

моряків
Інші витрати

1,4

крюїнгової компанії
Крюїнгова діяльність має специфічні особливості функціонування, що знаходить
відображення в наборі та структурі фінансових результатів роботи компанії.
Посередницький характер роботи крюїнгової компанії ставить її в залежність від
замовників: судноплавних компаній або операторів суден. Вид крюїнгу впливає на
обсяги та джерела доходів крюїнгової компанії, а також перелік, структуру та обсяг її
витрат. Цей факт визначає відмінні для різних видів крюїнгу джерела економії та
напрямки розвитку крюїнгової компанії.
При різних видах крюїнгу спостерігаються різні залежності фінансових
результатів від виробничих показників роботи компанії. Тому і шляхи підвищення
ефективності роботи компанії будуть відрізнятися.
В подальшому планується обґрунтувати механізм вибору виду крюїнгу в
залежності від цілей та стратегії розвитку крюїнгової компанії та розробити механізм
управління фінансовими результатами крюїнгової компанії.
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN У РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Васильченко О.С., Хрустальов К.Л.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The article briefly presents the blockchain technology. The principle of operation of this
system is considered, the advantages and disadvantages of its application are revealed. The
advantage is that blockchain technology will provide a decentralized financial system, free
from intermediaries, predatory commissions, government influence and corruption.
На сьогоднішній день інформаційні технології проникли в усі галузі людської
діяльності, особливо зі стрімким розвитком цифрової економіки. Перша криптовалюта,
біткоїн, з'явилася близько 10 років тому. Разом з технологією блокчейн цифрова
економіка переживає нову трансформацію.
Концепція технології блокчейн запропонована Сатоши Накамото (Satoshi
Nakamoto) в 2008 році, а вперше застосована на практиці при появі біткоїна в 2009-му.
Через походження її відносять до транзакцій криптовалют, але сфера застосування
технології помітно ширше.
Блокчейн – децентралізована база даних, в якій зберігаються відомості про
транзакції в мережі. Його порівнюють з облікової книгою, яку одночасно зберігають і
підтримують тисячі користувачів.
Система працює наступним чином:
– створюється первинний блок;
– кожен наступний блок містить інформацію про попередній блок, вид транзакції,
власний заголовок, який використовується при генерації чергового блоку;
– користувачі системи бачать всю кількість блоків, але володіють доступом лише
до своїх.
Незважаючи на розподіл блоків в інтернеті, по суті, в «публічному місці»,
шифрування доступу до кожного з них дозволяє утримувати в безпеці дані, що
зберігаються в них. Сама послідовність блоків може вільно передаватися будь-якому
користувачеві інтернету без ризику втрати вмісту [1]. На цьому базуються
криптовалюти, що мають матеріальну цінність в національній валюті.
Якщо методом блокчейна захищати файл який передається, прочитати вміст
зможе лише той користувач, кому були передані ключі. Єдиною слабкою ланкою
залишається метод копіювання захисного коду, тут не виключається «людський
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фактор», здатний привести до його втрати. Зовні застосування блокчейна виглядає як
переказ грошей з кодом протекції.
При здійсненні такого платежу одержувач бачить суму, дату перерахування та
іншу інформацію, але скористатися засобами до отримання секретного коду не може.
Розібратися в тому, що таке блокчейн, стане простіше, якщо вникнути в тонкощі
роботи з цією системою:
– будь-які зміни без підтвердження ключами відхиляються – завдяки цій функції
легко організувати перевірку достовірності особи без відвідування офісу;
– передача закритого ключа надає повний доступ до блоку (грошей і іншим
активам) – завдяки цьому легко реєструвати угоди, що проводяться через онлайнресурси.
Передача доступу до блоків відбувається в автоматичному режимі за принципом
цифрового підпису – ввів код, підтвердив передачу права, і процес завершено.
Переваги публічного розподіленого реєстру:
– децентралізація;
– прозорість угод;
– дані, котрі зберігаються в реєстрі, не можна змінити;
– в мережі відсутні посередники;
– можливість проводити транзакції цілодобово, сім днів на тиждень.
До недоліків можливо віднести наступне:
– відсутність конфіденційності;
– низька пропускна здатність;
– складності при оновленні платформи.
Таким чином, технологія блокчейн є сучасним етапом розвитку цифрової
економіки, яка дозволить позбутися корупції та бюрократії; забезпечити прозорість
проведення угод; спростити та здешевити фінансові операції; створити всесвітню
незалежну криптовалюту; звільнитися з-під контролю централізованої банківської
системи.
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МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ
Степанова О.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The aim of the work is to develop proposals to improve the assessment of the
investment attractiveness of the regions. The researches and analysis of methods of estimation
of investment attractiveness of regions are carried out. The simulation of regional
attractiveness estimation is proposed in several stages. At the final stage, evaluate identified
regions using a multicriteria utility function, which gives the investor the basis for making a
well-founded solution.
На сучасному етапі розвитку економічних відносин між країнами світу роль
інвестицій зростає. Економіка України потребує активізації інвестиційної діяльності, бо
саме вона є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, яка забезпечує
стабільне економічне зростання країни в цілому та її регіонів зокрема.
Основою для рішення інвестора про вкладення коштів є рівень інвестиційної
привабливості та інвестиційного клімату в регіоні. Тому, важливо правильно та
професійно оцінювати інвестиційну

привабливість регіону, а також, у

разі

необхідності, підвищувати її рівень. Теоретичні і практичні аспекти проблем оцінки,
покращення інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату регіону знайшли
відображення у наукових працях багатьох учених, зокрема, І. Бланка, М.Бутка, О.
Гаврилюка, А. Гайдуцького, С. Герасименка, О. Кириленка, О. Кузьміна І.
Комарницького, К. Маркевича, П. Матвієнко, О. Носової, В. Сімонової, А. Харламової,
Д. Гуданіча, Т. Уманець, , Т. Чернявської та ін., а також праці зарубіжних вчених – Дж.
Кейнса, К. Макконелла, Ф. Перру, М. Фрідмена, Й. Шумпетера та ін.
Інвестиційна привабливість регіону – складна економічна категорія, на основі якої
формується характеристика спроможності регіону залучати капітал. Для прийняття
рішення інвестором про інвестиційну привабливість регіону необхідна її оцінка. Нині в
Україні різні установи та організації для визначення інвестиційної привабливості
регіону застосовують власні методики. І хоча у цій сфері існує чимало напрацювань, на
сьогодні відсутня єдина дієва методика оцінки інвестиційної привабливості регіону.
Систематизація таких методик дозволила об’єднати їх в три основні підходи:
статистичний, експертний та рейтинговий [1, 2].
Статистичний підхід ґрунтується на аналізі фактичних статистичних даних
стосовно надходження інвестицій в обрані регіони і базується на припущенні, що
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високий рівень визначених показників свідчить про високу інвестиційну привабливість
регіону. Цей підхід широко застосовується органами державної адміністрації та
місцевого

самоврядування.

формалізований

характер

Водночас
і

слід

базується

на

враховувати,
конкретних

що

метод

носить

соціально-економічних

показниках. Окрім того, статистичний підхід дозволяє врахувати лише факт
надходження інвестицій і не враховує багатьох чинників, що приймаються інвесторами
до уваги.
Метод експертних оцінок полягає в експертній оцінці різноманітних показників
розвитку регіону: експерт з власних міркувань і власного досвіду обирає найбільш
важливі показники, аналізує їх динаміку розвитку та формує висновки стосовно
інвестиційного клімату в регіоні. Слід зазначити, що до цього методу найчастіше
звертаються іноземні інвестори. Перевагою використання експертного підходу є
можливість адаптації показників і факторів, що вивчаються для потреб конкретних
інвесторів або поглиблений аналіз привабливості певних галузей. Водночас до суттєвих
недоліків використання методу експертних оцінок слід віднести суб'єктивність оцінки
та залежність висновків від позицій експерта [3].
Рейтинговий підхід включає два різновиди – рейтингово-аналітичний підхід та
рейтинговий підхід на основі опитувань. Рейтингово-аналітичний (рейтинговопорівняльний) метод полягає в аналізі різних аспектів розвитку регіону, формуванні на
їхній основі аналітичних показників, подальшого їх групування та консолідації і
формуванні інтегрального показника, за яким будується рейтинг регіону і визначається
позиція конкретного регіону в рейтингу. До переваг цього підходу відносять простоту
використання та зручність інтерпретації результатів, а до недоліків – значну залежність
від макроекономічних показників, непрозорість показників, що групуються, відсутність
врахування регіональної специфіки. У результаті отримане значення рейтингу лише
вказує на місце регіону серед інших регіонів, але нічого не говорить про галузеву специфіку регіону і пріоритетні напрямки інвестицій. Рейтинговий підхід на основі
опитувань, як зрозуміло з його назви, базується на опитуванні суб'єктів економічної
діяльності даного регіону, в процесі якого визначають ступінь та напрям впливу тих чи
інших факторів. У подальшому дані опитування групуються і на основі інтегрального
показника будується загальний рейтинг регіону. Саме ця методика широко
впроваджена у практику провідних світових консалтингових та аналітичних агенцій. Як
перевагу цього методу слід назвати можливість поряд із визначенням загального місця
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регіону провести аналіз відповідей респондентів відповідно до інформаційних потреб
інвестора. Проте, використання цього підходу призводить до значної вартості
проведення досліджень та виникнення проблем з формуванням репрезентативної
вибірки за регіонами [4].
Аналіз досліджень і публікацій показав, що оцінка інвестиційної привабливості
регіонів здійснюється у цілому, без конкретної направленості. На наш погляд оцінку
інвестиційної привабливості регіону необхідно здійснювати враховуючі визначений
напрямок вкладення інвестицій. Інвестора частіше всього цікавить конкретний напрям
вкладення інвестицій: машинобудування, металургійна промисловість, сільське
господарство та ін. Тому автор вважає, що моделювання оцінки привабливості регіону
має складатися з декількох етапів. На першому етапі необхідно визначити коло регіонів
під конкретний напрямок вкладення інвестицій. На другому етапі визначити перелік
показників за якими будуть оцінюватися ці регіони. На третьому етапі визначити
вагомість показників. На четвертому заключному етапі оцінити визначені регіони з
використанням багатокритеріальної функції корисності, яка надасть можливість не
тільки здійснити оцінку, а і провести ранжирування цих регіонів. Такий підхід
формування багатокритеріальної оцінки дає можливість інвесторам мати засіб
порівняння інвестиційної привабливості регіонів за обраними показниками для
прийняття обґрунтованого рішення.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗБУДОВІ
НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Кирій В.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The prospect of introduction and development of the digital economy in Ukraine is
present. And it looks like this: with the right allocation of resources, motivation of
enterprises, citizens and systems, Ukraine will be able to strengthen its economic position,
improve the quality of life and become one step closer to the more advanced, in terms of
technological development of countries.
Концепція цифрової економіки, що активно впроваджується передовими країнами
світу, включає де-який перелік основних напрямів, основою яких є найактивніше
використання інформаційних технологій в процесах виробничого

функціонування

суб’єктів господарювання та побуту: повна цифровізація суспільного відтворювального
процесу, освіта, побут громадян.
Використання інформаційних технологій у діяльність виробничих систем вже
сьогодні

повноцінна

реальність,

більш

того,

провідні

компанії

все

менше

використовують людину для функціонування бідь-якого характеру в поточній
оперативній діяльності – автоматизоване виробництво, автоматизоване поточне
планування. Окремі елементи, що

потребують, участі особистості – це контроль,

прийняття рішень у критичних ситуаціях. Проте сучасний розвиток систем штучного
інтелекту надає можливість автоматично приймати рішення в умовах кричних
обмежень часу, ресурсів, можливостей.
Використання інформаційних технологій у розподілі та збуті є менш помітним,
оскільки потребує більше уваги до особливостей потреб кінцевого споживача, проте
й цей напрям є таким, що активно розвивається. Особливо це стосується логістичних
процесів, де інформаційні потоки проходять одночасно з матеріальними. Проведений
А. М. Сумец аналіз цифрових рішень в логістиці показує, що найближчим часом
логістична діяльність повністю вмістить не тільки цифрові технології, а й «розумні» [1].
Використання інформаційних технологій в освітянському процесі сприяє
кардинальній зміні структури навчального процесу, методики викладання дисциплін та
знань, надання допоміжного навчального матеріалу. Впровадження електронного
навчання на початковому етапі надало можливість учням (самим або особам, що за них
відповідають) обирати джерела інформації, а потім систему здобуття знань. Зараз
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змінюється концепція отримання знань з орієнтованої на дисципліни у орієнтовану на
об’єкти дослідження, де надається володіння знаннями відразу в декількох галузях,
тому що у провідних галузях цінується кросфункціональність знань, а крім того ще й
мобільність, гнучкість, інтеграція.
Виходячи з принципів нової, цифрової економіки всі взаємини громадянина і
будь-якої

установи

повинні

дійти

до

повної

цифровізації:

людина

зможе

використовувати електронні пристрої для задоволення всіх потреб. Зараз люди
користуються послугами приватних компаній, тому що хочуть уникнути неприємної і
тривалої взаємодії з державними установами. Введення нових технологій, які мають
полегшити взаємодію громадян України - дозволить повернути їх довіру і лояльність
до роботи цих установ. Чим зручніше буде громадянам взаємодіяти з установами, тим
лояльніше вони будуть до адміністративних органів, тим менше буде невдоволення
роботою держави. Лояльність людей до країни буде зростати, спонукаючи бути
відповідальними громадянами.
Наразі

найкращою

реалізацією

такого

цифрового

підходу

є

концепція

«розумного» міста, основою якого є використання Smart-технологій у всіх напрямах
функціонування міста: освіта, влада, енергія, будівлі, інфраструктура, технології,
безпека, охорона здоров’я. У Сінгапурі, як провідному регіоні, є програма під назвою
«Smart Nation Singapore», яка представляє собою

провідну модель економіки, що

заснована на цифрових інноваціях[2].

З метою реалізації даної програми було

розроблено

із

взаємодоповнюючі

плани

впровадженням

принципів

цифрової

економіки, цифрового уряду і цифрового суспільства за участю державного та
приватного секторів. Провідні міста України – Київ та Харків – створили свої програми
становлення Smart містами [3]. Основою впровадження є інформаційні технології в
державне

та

місцеве

управління,

освіту,

охорону

здоров’я,

транспортну

інфраструктуру.
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МАТРИЦЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ
Ковтун Т.А., Смокова Т.М.
Одеський національний морський університет
A methodological approach to the integration risks analysis of the project of creating a
logistics center is proposed, which allows to obtain synergistic effect from the sharing of
project management, risk management and quality management tools. The concept of "project
integration risk" is defined. Based on the previous steps of the risk analysis, an “integration
risk matrix” was constructed and the integration potential of each project participant was
determined.
Велика кількість учасників проекту створення логістичного центру є причиною
виникнення інтеграційних проектних ризиків,

настання яких може призвести до

виникнення дуже негативних наслідків, навіть до повного закриття проекту. Тому даній
категорії ризиків необхідно приділяти особливу увагу та проводити постійних аналіз
для попередження їх виникнення. На нашу думку, варто виділити в окрему категорію
інтеграційні проектні ризики транспортно-логістичного центру, під якими слід
розуміти всі можливі ризики, що призводять до порушення інтеграції (логістичної і
проектної) [1].
Для управління інтеграційними ризиками проекту створення логістичного центру
характерні всі етапи управління проектними ризиками такі, як планування управління
ризиками, ідентифікація ризиків, якісний аналіз ризиків, кількісний аналіз ризиків,
планування реагування на ризики [2].
На етапі здійснення якісного аналізу було виявлено джерела можливих
інтеграційних ризиків проекту, тобто виявлені ті учасникі проекту, дії яких можуть
призвести до порушення інтеграційних зв’язків у проекті. Для цього використовували
методи менеджменту якості, а саме: аналіз Парето, АВС-аналіз, аналіз причиннонаслідкових зв’язків Ісікави.
Запропоновані методи дозволили зробити якісну оцінку інтеграційних ризиків
кожного з учасників проекту відповідно наявності його зв’язків з іншими елементами.
Але, на наш погляд, тільки якісної оцінки недостатньо, оскільки елемент системи може
мати велику кількість інтеграційних зв’язків, при цьому потужність цих зв’язків може
бути незначною.
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Визначити потужність інтеграційного зв’язку пропонуємо ураховуючи кількість
реалізованих відносин (операцій) з використанням даного зв’язку та потоку грошових
коштів (вартості) відповідних операцій.
Визначення інтеграційного потенціалу учасників проекту здійснюється з
використанням

«матриці

інтеграційних

ризиків».

Після

розрахунку

загальної

потужності інтеграційних зв’язків для кожного з елементів системи – учасників
проекту логістичного центру – можливо провести їх розподіл по зонах «велика»,
«середня» та «мала» потужність інтеграційних зв’язків елемента.
Крім того, на другому кроці наданої послідовності аналізу інтеграційних ризиків
проекту логістичного центру завдяки використанню інструментарію АВС - аналізу
було здійснено розподіл учасників проекту на три зони по кількості інтеграційних
зв’язків: «велика» (група А), «середня» (група В) та «мала» (група С) [3].
Використовуючи результати попередніх кроків аналізу ризиків, побудуємо
«матрицю інтеграційних ризиків» та визначимо інтеграційний потенціал кожного з
учасників проекту (табл. 1).
Таблиця 1- Матриця інтеграційних ризиків
Потужність
інтеграційних
зв’язків учасника
проекту
велика
середня
мала

Група А
велика
великий
великий
середній

Важливість учасників проекту
(по кількості інтеграційних зв’язків)
Група В
Група С
середня
мала
великий
середній
середній
малий
малий
малий

В залежності від того, в яку область матриці інтеграційних ризиків попаде той чи
інший з учасників проекту, можливо визначити його інтеграційний потенціал, тобто
ступінь впливу на стійкість проекту: «великий», «середній» або «малий».
До зони «великий» інтеграційний потенціал учасника проекту відносяться ті
учасники, які мають: велику потужність та велику кількість інтеграційних зв’язків;
велику потужність та середню кількість інтеграційних зв’язків; середню потужність та
велику кількість інтеграційних зв’язків.
До зони «середній» інтеграційний потенціал учасника проекту відносяться ті
учасники, які мають: велику потужність та малу кількість інтеграційних зв’язків;
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середню потужність та середню кількість інтеграційних зв’язків; малу потужність та
велику кількість інтеграційних зв’язків.
До зони «малий» інтеграційний потенціал учасника проекту відносяться ті
учасники, які мають: середню потужність та малу кількість інтеграційних зв’язків; малу
потужність та середню кількість інтеграційних зв’язків; малу потужність та малу
кількість інтеграційних зв’язків.
Відповідно до якої зони інтеграційного потенціалу потрапив учасник проекту, необхідно
приймати відповідні управлінські рішення для запобігання ризику розриву його інтеграційних
зв’язків з іншими учасниками проекту. Вплив таких учасників на стійкість проекту є значним,
а наслідки їх виходу з проекту можуть дестабілізувати всю проектну систему.
Необхідно загострити увагу на тому факті, що не дивлячись на зовнішню
подібність «матриці інтеграційного потенціалу» та «матриці ризиків», вона надає
відповіді на зовсім інші питання, ніж «матриця ризиків». Аналіз «матриці ризиків»
надає змогу виявити, до якої зони ризиків потрапляє той або інший ризик. На основі
отриманих результатів можливо прийняти управлінське рішення, що дозволить
переміститися в зону меншого ризику, тобто спостерігається явище «міграції ризиків».
При побудові «матриці інтеграційного потенціалу» лише констатується – наскільки
значний ступень впливу учасника на стійкість проекту та його схильність до
інтеграційних ризиків.
Література
1.

Ковтун Т.А. Інтеграція та інтеграційні ризики в проектах логістичних систем /

Т.А. Ковтун, Т.М. Смокова // Проектний та логістичний менеджмент: нові знання на
базі двох методологій. Том 1: монографія / [авт.кол. : С.В. Руденко, І.О. Лапкіна, Т.А.
Ковтун, А.В. Бондар, В.Ю. Смрковська та ін.]. – Одеса:КУПРІЄНКО СВ, 2018. – С.
140-147.
2.

Ковтун Т.А. Застосування інструментарію якісного аналізу ризиків у проекті

створення

логістичного

центру

//

Т.А.

Ковтун,

Т.М.

Смокова.

Вісник

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – № 2(243). –
2018. – С.126-131.
3.
в

Ковтун Т.А. Розробка методичного підходу до аналізу інтеграційних ризиків

проекті

створення

логістичного

центру

//

Т.А.

Ковтун,

Т.Н.

Смокова.

Технологический аудит и резервы производства. – № 3/2(41). – 2018. – С.24-28.

80

ЛІНІАРІЗАЦІЯ НЕЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРО ЗАНУРЕННЯ
ГІПЕРСФЕРИ МАКСИМАЛЬНОГО РАДІУСУ В ПОЛІЕДРАЛЬНОЇ ОБЛАСТІ
Титов С.Д, Чернова Л.С.
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
Annotation. The article considers the solution of the problem to determine the
maximum radius of the hypersphere placed (immersed) in the polyhedral region bounded by
straight lines. This problem can be of practical use for the initial optimal pattern cutting and
subsequent manufacture of expensive parts or in serial production. In theoretical terms this
problem is solved in a complex with the optimization problem of the minimum coverage.
В деяких математичних моделях управління проектами виникає потреба
встановлення максимального радіусу гіперсфери зануреної у поліедральну область.
Сучасний математичний апарат теорії оптимізації сумісно з застосуванням
комп’ютерних технологій дозволяє розв’язувати нелінійні задачі оптимізації, але
завжди існує доцільність лінеаризації складних нелінійних задач. Таке спрощення
дозволяє використовувати точні класичні методи оптимізаційного розв’язку, на відміну
від наближених для нелінійної оптимізації.[1,2,3,4] .
Поставимо

завдання

строгого

математичного

зведення(лінеаризації)

багатовимірної нелінійної задачі оптимізації про занурення гіперсфери максимального
радіусу у опуклу область типу поліедру.
Нехай маємо замкнений поліедр  I , поданий системою лінійних алгебраїчних
нерівностей



I : 



a11 x1  a12 x2    a1n xn  b1 ,
a21 x1  a22 x2    a2 n xn  b2 ,
 ,
am1 x1  am 2 x2    a2 m xm  bm ,
x j  0, j  1,..., n.

Необхідно в області  I розмістити гіперсферу максимального радіусу. Нехай
x j  0, j  1,..., n - координати центра гіперсфери, а xn1 її радіус. Нормальне рівняння

межі півпростору, поданого ai1 x1  ai 2 x2    ain xn  bi має вигляд

 siqn(bi )ai1
ai21  ai22    ain2

x1 

 siqn(bi )ai 2
ai21  ai22    ain2
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x2   

 siqn(bi )ain
ai21  ai22    ain2

xn  pi  0 .

Відомо, що підстановка координат точки у нормальне рівняння прямої є відхиленням 
її від гіперплощини ai1 x1  ai 2 x2    ain xn  bi . Оскільки точка центра гіперсфери

C ( x1 , x2 ,, xn ) повинна бути у півпросторі ai1 x1  ai 2 x2    ain xn  bi , то її відхилення



 siqn(bi )ai1
ai21  ai22

x1 

 siqn(bi )ai 2
ai21  ai22

x2  pi

та радіус гіперсфери xn1 складають нерівність

  xn1  0 .
З огляду на це маємо: півпростір ai1 x1  ai 2 x2    ain xn  bi гарантовано містить
гіперсферу з центром у точці C ( x1 , x2 ,, xn ) і радіусом xn1 у разі виконання нерівності
ai1 x1  ai 2 x2    ain xn  xn 1 ai21  ai22    ain2  bi .

Таким чином, задачу про розміщення гіперсфери найбільшого радіусу у поліедрі,
формулюється як задача лінійної оптимізації [1]
WI  xn1  max
2
2
2
 a x  a x   a x  x
n 1 a11  a12    a1n  b1 ,
1n n
 11 1 12 2
2
2
2
 a x  a x   a x  x
n 1 a21  a22    a2 n  b2 ,
2n n
 21 1 22 2
  ,

2
2
2
 I :  am1 x1  am 2 x2    amn xn  xn1 am1  am 2    amn  bm ,
  x  x  0,
n 1
1

  x2  xn1  0,
 ,

 xn  xn1  0,
x j  0, j  1, , n  1.

Висновки. Строго доведено можливість лінеаризації задачі про занурення

гіперсфери максимального радіусу у поліедр. Задачу зведено до класичної задачі
лінійної оптимізації, яка може бути розв’язана відомими методами.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРИ ОЦІНЦІ ЇХ
ВПЛИВУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Трифонова А.І.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
The approach to analyzing the interest of the stakeholders of an innovative project is
presented. To do this, it is necessary to calculate the value of stakeholder relations with other
stakeholders, as well as to take into account such parameters as stakeholder involvement, its
weight and time factor. These parameters define the effectiveness of stakeholder interaction
and their interest in the innovation project on different stages. As a result, it will affect on the
project progress and its successful completion.
Необхідність розробки моделей та методів управління зацікавленими сторонами
обумовлена відсутністю практичних рекомендацій щодо застосування їх в реальних проектах.
Різний рівень адміністративних, економічних і науково-виробничих потенціалів учасників
призводить до того, що своєчасність та якість реалізації інновацій визначають, як слабку
ланку. Тому виникає необхідність вирівнювання інноваційних потенціалів стейкхолдерів для
покращення результатів проекту та мінімізації ризиків.
Одним з необхідних параметрів для аналізу стейкхолдерів є зацікавленість, яка
сильно впливає на хід інноваційного проекту і успішне його завершення. Задля
проведення оцінки впливу зацікавленої сторони на проект, необхідно застосувати
аналіз зацікавленості стейкхолдера. Існуючі моделі класифікують зацікавлені сторони
на основі їх сили, інтересу до проекту та розподіляють стейкхолдерів на категорії [1]:
 велика влада / високий інтерес;
 велика влада / низький інтерес;
 мала влада / високий інтерес;
 мала влада / низький інтерес.

За допомогою такого аналізу здійснюється правильний вибір комунікаційного
підходу для кожної групи зацікавлених сторін в інноваційному проекті.
Багато наукових праць підтверджують важливість управління зацікавленими сторонами
як інструменту для поліпшення результатів проекту шляхом балансування суперечливих
інтересів зацікавлених сторін, враховуючи їх очікування та вплив на процес управління.
Ефективне управління зацікавленими сторонами може привести до кращого
впровадження інновацій та розвитку результатів за допомогою:
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– розробки політики, заснованої на кращому розумінні ролей зацікавлених сторін,
їх інтересів, цілей і часу участі, а також на балансуванні цілей стейкхолдерів на основі
ступеня їх впливу на інноваційний проект [2];
– розробки стратегій для підвищення зацікавленості впливових зацікавлених
сторін, оскільки одним з основних бар'єрів, що перешкоджають впровадженню
результатів інноваційного проекту є низький інтерес до нього або недостатня влада для
його реалізації [3];
– кількісною оцінкою і порівняння впливу зацікавлених сторін на рішення про
впровадження інноваційних технологій [4].
Звідси слідує, що показник зацікавленості стейкхолдера є важливим фактором і
його значення в одиничному зв'язку з іншим стейкхолдером можна оцінити,
використовуючи формулу 1:
V  Ai
,
(1)
Zi  i
2
де i - номер стейкхолдера, V - показник цінності даного зв'язку (аналог стимулу), А -

показник активності стейкхолдера для досягнення результату в даному зв'язку (аналог
внеску). Показники V і A оцінюємо за шкалою від 1 до 5. Зацікавленість Z може
приймати максимальне значення 5 і мінімальне 1.
Сумарна зацікавленість у взаємодії з іншими стейкхолдерами на одному етапі
визначається за формулою 2:
g Vi, j ,l  Ai, j ,l

Zi, j 

l 1

2

g

 Z i , j ,l ,
 l 1

g
g
де l- номер зв'язку, j - номер етапу, g - кількість активних взаємозв'язків.

(2)

З точки зору впливу на проект, важливо розуміти, які стейкхолдери реально
впливають на нього, а не тільки виявляють зацікавленість.
Вплив зацікавленої сторони на проект на конкретному етапі можна оцінити за
такою формулою 3:

Ii, j  Ti, j ( Pi, j  INVi, j  Zi, j ) ,
де Pi,j - вага стейкхолдера на даному етапі,
етапі,

(3)

- залученість стейкхолдера на даному

- фактор часу (наприклад час, витрачений на виконання робіт на етапі)

приймає значення від 0 до 1, де 1 - коли стейкхолдер задіяний протягом усього етапу, 0
- не задіяний зовсім. Вага Pi,j стейкхолдера можна визначити за формулою 4:
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( Pa  Pk  Pc )i, j
,
(4)
3
- показник знань стейкхолдера, Pc де Ра - показник авторитету стейкхолдера,
Pi, j 

показник особистих «зв'язків», які стейкхолдер може залучити в проект.
Значення зацікавленості стейкхолдера до проекту обчислюється за формулою 5 [5]:

Zip 
де

Z

p
i

k

 a j  zi, j ,

(5)

j 1

зацікавленість i-го стейкхолдера в виконанні проекту; k - кількість етапів

проекту; a j – ваговий коефіцієнт, що відображає важливість j-го етапу; z i, j зацікавленість i-го стейкхолдера у виконанні j-го етапу.
Матриця зацікавленості дозволяє відстежити ставлення зацікавлених сторін до
проекту. Це зробить можливим знизити ризики проекту, пов’язані з непорозумінням,
відсутністю мотивації та інше. В даному випадку вказується ступінь зацікавленості
стейкхолдери в успішному виконанні як проекту, так і до основних його етапів.
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТАН
БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Бабець І.Г.
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
The sensitivity of the integrated budget security indicator to the change of indicators
taking into account the level of external debt and the state of foreign trade balance is
estimated. According to the linear regression method, direct dependence of the ratio of the
state budget deficit to GDP has been established from the change in the ratio of aggregate
payments for servicing and repayment of the state debt to the state budget revenues and the
ratio of the trade balance deficit to the total volume of foreign trade of Ukraine during 20062017.
Бюджетна безпека, як цільова функція оптимізації доходів і видатків бюджету,
визначається не лише ефективністю інституцій, що діють в середині держави, а й
взаємовідносинами

з

міжнародними

фінансовими

організаціями

та

станом

співробітництва з країнами - стратегічними партнерами. І хоча потреба у залученні
зовнішніх кредитів та стан зовнішньоторговельного балансу значною мірою
обумовлені загостренням низки внутрішніх загроз (зниження обсягів промислового
виробництва, тінізація економіки, процеси реформування міжбюджетних відносин),
вони розглядаються як зовнішньоекономічні чинники бюджетної безпеки, оскільки
значною мірою залежать від рішень і дій зовнішніх суб’єктів – урядів країн,
міжнародних інституцій, торговельних партнерів.
Методологія визначення впливу зовнішньоекономічних чинників на стан
бюджетної безпеки держави передбачає: обґрунтування системи індикаторів бюджетної
безпеки з урахуванням показників, які характеризують боргове навантаження на
державний бюджет та стан зовнішньоторговельного балансу; розрахунок фактичних та
нормалізованих значень індикаторів щонайменше за 5 років; розрахунок інтегрального
показника бюджетної безпеки та коефіцієнтів його чутливості до зміни індикаторів,
зокрема тих, що враховують зовнішньоекономічний складник.
Аналізуючи зміну нормалізованих значень індикаторів (табл. 1), можемо
припустити, що покращення стану бюджетної безпеки у 2017 р. відбулося в основному
за рахунок підвищення відповідності критеріям безпеки таких індикаторів, як:
відношення дефіциту державного бюджету до ВВП, рівень «тінізації» економіки та
частка доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті. Разом з тим,
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погіршення значень окремих індикаторів бюджетної безпеки свідчить про посилення
відповідних загроз. Наприклад, зростання рівня перерозподілу ВВП через зведений
бюджет з 33,1% у 2016 р. до 34,2% у 2017 р. є наслідком перевищення темпів росту
доходів бюджету над темпами росту ВВП, тобто посилюється загроза зростання
заборгованості держави.
Таблиця 1

Відношення дефіциту державного
бюджету до ВВП,%

Частка податків на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості
у доходах державного бюджету, %

Відношення обсягу сукупних
платежів з обслуговування та
погашення державного боргу до
доходів державного бюджету, %

Обсяг трансфертів з державного
бюджету до ВВП,%

Частка доходів місцевих бюджетів
(без трансфертів) у зведеному
бюджеті, %

Рівень "тінізації" економіки, % до
ВВП

Відношення дефіциту торг. балансу
до заг. обсягу зовнішньої торгівлі,%

Інтегральний показник бюджетної
безпеки

Рік
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Вагові
коеф.
Коеф.
чутли
вості

Рівень перерозподілу ВВП через
зведений бюджет,%

Показники бюджетної безпеки України у 2006–2017 рр.

1,000
0,751
0,746
0,716
0,716
0,756
0,720
0,753
0,787
0,696
0,692
0,670

1,000
0,500
0,538
0,179
0,125
0,389
0,184
0,159
0,143
0,304
0,241
0,438

0,915
0,991
1,000
0,703
0,807
0,915
0,849
0,858
0,695
0,704
0,874
0,844

0,429
0,712
1,000
0,214
0,240
0,192
0,159
0,128
0,088
0,108
0,135
0,139

0,963
1,000
0,839
0,881
0,788
0,684
0,591
0,650
0,627
0,598
0,634
0,570

0,856
1,000
0,926
0,933
0,915
0,764
0,796
0,838
0,782
0,651
0,658
0,665

0,993
1,000
0,926
0,800
0,758
0,847
0,847
0,823
0,686
0,613
0,671
0,778

0,597
0,296
0,226
0,998
0,634
0,327
0,231
0,203
0,508
0,731
0,270
0,239

0,847
0,843
0,824
0,722
0,675
0,645
0,597
0,606
0,575
0,563
0,556
0,569

0,086

0,065

0,122

0,127

0,166

0,174

0,167

0,094

0,102

0,050

0,181

0,031

0,017

0,203

0,023

0,039

-

Джерело: розраховано автором за [1; 2; 3]
Результати розрахунку коефіцієнта чутливості доводять, що інтегральний
показник бюджетної безпеки України є найбільш чутливим до зміни частки доходів
місцевих бюджетів (без трансфертів) у зведеному бюджеті (Кч=0,203), частки податків
на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості у доходах державного бюджету
(Кч=0,181), рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет (Кч=0,102). Отже, на
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підвищення рівня бюджетної безпеки України у 2017 р. істотно вплинуло, насамперед,
покращення показника частки доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у
зведеному бюджеті, оскільки зростання цього індикатора на 1% сприяє збільшенню
інтегрального показника на 0,203% за інших рівних умов.
Водночас, на покращення стану бюджетної безпеки у 2017 р. негативно вплинуло
збільшення рівня перерозподілу ВВП через державний бюджет, оскільки зростання
цього показника на 1% призводить до зниження інтегрального показника на 0,102% за
інших рівних умов. Скорочення частки податків на доходи, прибуток та збільшення
ринкової вартості у доходах державного бюджету з 18,5% до 17,8% також не сприяло
зміцненню бюджетної безпеки у 2017 р., оскільки зменшення значення цього
індикатора на 1% призводить до зниження інтегрального показника на 0,181% за інших
рівних умов.
При цьому виявлено низьку чутливість інтегрального показника до зміни
індикаторів, які характеризують зовнішньоекономічний складник. Так, збільшення на
1% відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного
боргу до доходів державного бюджету призводить до зниження інтегрального
показника на 0,031% за інших рівних умов, а відношення дефіциту торговельного
балансу до загального обсягу зовнішньоторговельного обороту – відповідно на 0,039%.
Такий неістотний вплив зовнішньоекономічного складника на рівень бюджетної
безпеки значною мірою обумовлений низькою відповідністю критеріям безпеки цих
двох показників, про що свідчать їх нормалізовані значення.
Коефіцієнт чутливості дозволяє визначити вплив зміни кожного окремого
індикатора на інтегральний показник бюджетної безпеки за умови незмінності всіх
інших показників. Оцінити ступінь одночасного впливу основних чинників та наявність
зв’язку між ключовими індикаторами бюджетної безпеки дозволяє метод регресійного
аналізу. Інтегральний показник бюджетної безпеки не доцільно обирати в якості
залежної змінної для побудови моделі для уникнення ефекту автокореляції. Тому у
дослідженні як залежну змінну використаємо показник дефіцитності державного
бюджету.
Результати моделювання впливу основних показників бюджетної безпеки України
на зміну відношення дефіциту державного бюджету до ВВП у 2006-2017 рр. за
допомогою лінійної регресії (рівняння 1) дозволили виявити прямий вплив на величину
відношення дефіциту державного бюджету до ВВП (BD) таких показників: відношення
обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів
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державного бюджету (х1); частка доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у
зведеному бюджеті (х2); рівень «тінізації» економіки (х3); відношення дефіциту
торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі (х4):
BD = - 32,9 + 0,81х1 + 1,25 х2 + 0,93х3 + 0,38х4.

(1)

2

Показники статистичної значущості (R=0,96; R =0,94) підтверджують зв’язок між
незалежними змінними і залежною змінною (BD), а F-критерій Фішера підтверджує
міцність цих зв’язків (F (4,7)=25,9). В контексті нашого дослідження звернемо увагу на
міцний позитивний зв'язок відношення дефіциту державного бюджету до ВВП із
показниками, що характеризують зовнішньоекономічні чинники бюджетної безпеки:
збільшення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного
боргу до доходів державного бюджету на 1% обумовлює збільшення залежної змінної
на 0,81%, а зростання значення відношення дефіциту торговельного балансу до
загального обсягу зовнішньої торгівлі на 1% призводить до збільшення залежної
змінної на 0,93%.
Таким чином, попри відсутність істотного впливу зовнішньоекономічних
чинників на рівень бюджетної безпеки України у короткостроковому періоді, про що
свідчать результати розрахунку відповідних коефіцієнтів чутливості за 2017 р., існує
міцний прямий зв'язок дефіцитності державного бюджету з показниками, які
характеризують ступінь державної заборгованості, у тому числі зовнішньої, та стан
зовнішньоторговельного

балансу

України

у

довгостроковому

періоді,

що

підтверджують результати регресійного аналізу даних за 2006-2017 рр.
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СКЛАДОВІ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Деренська Я.М.
Національний фармацевтичний університет
The author suggests to form the structural components of the project portfolio
management system with the consideration of management functions (planning, organization,
implementation, control, management) and project portfolio management processes
(identification, categorization, evaluation, selection, prioritization, portfolio balancing,
authorization, reporting and review, management of change).
Питання формування корпоративної системи управління проектами (як множини
взаємопов’язаних елементів, що утворюють єдине ціле) розглядається з точки зору
різних напрямів: згідно системного підходу система управління проектами включає
керуючу підсистему (команду проекту) та керовану підсистему (ресурси, виконавців,
структурні компоненти тощо); з точки зору процесного підходу система управління
проектами являє собою сукупність взаємопов’язаних процесів, кожен з яких має входи,
виходи, обмеження, ресурси, відповідальних виконавців; згідно методологічного
підходу формування системи управління проектами − це сукупності процесів, фаз,
функцій, сфер управління, технологічних та організаційних методик і інструментів.
Система управління проектами також розглядається як симбіоз методології, проектного
офісу та інформаційної системи.
У межах даного дослідження система управління проектами розглянута за
різними

рівнями

управління:

портфелем

проектів,

програмами,

проектами.

Зосередившись на першому рівні контуру корпоративної системи управління
проектами − управління проектним портфелем − запропоноване комбінування
структурних компонент системи управління проектами з урахуванням функцій
управління (планування, організація, упровадження, контроль, керівництво) і процесів
управління проектним портфелем (ідентифікація проектів; категоризація; оцінка;
відбір; визначення пріоритетів; балансування портфеля; авторизація проектів;
підготовка звітів; управління змінами).
Функції менеджменту (fg), які пропонується включити до системи управління
проектами, прокодовані таким чином:
- f1 – функція планування;
- f2 – функція організації;
- f3 – функція упровадження;
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- f4 – функція контролю;
- f5 – функція керівництва.
Кодування процесів управління проектним портфелем (рі.j) враховує порядковий
номер групи процесів і порядковий номер окремого процесу у відповідній групі:
– процеси вирівнювання: р1.1 – ідентифікація проектів; р1.2 – категоризація
проектів; р1.3 – оцінка проектів; р1.4 – відбір проектів; р1.5 – пріоритезація; р1.6 –
балансування портфеля; р1.7 – авторизація проектів;
– процеси моніторингу і контролю: р2.1 – підготовка звітів; р2.2 – управління
змінами.
Група процесів вирівнювання дозволяє визначити категорію окремих компонент
портфеля, провести оцінку проекту з метою прийняття рішення щодо його включення
до складу портфеля. Група процесів моніторингу і контролю формує уявлення щодо
індикаторів проектної діяльності, за допомогою яких здійснюється моніторинг
компонентів проектного портфеля та їх вирівнювання (за необхідністю) згідно
стратегічних цілей підприємства.
Ідентифікація

проектів

полягає

у

визначенні

сутності

та

особливостей

впровадження кожного з них в умовах конкретного підприємства. Категоризація
проектів являє собою об’єднання компонентів у однорідні групи, що мають єдині цілі
та критерії оцінки. До категорій проектів можна віднести: збільшення прибутковості;
зниження ризику; збільшення продуктивності; виконання зобов’язань;

зростання

ринкової частки; поліпшення процесів; вимоги ведення бізнесу. Оцінка проектів – це
аналіз окремих компонент з метою їх наступного відбору до портфеля. Безпосередньо
саме обґрунтування оціночних показників по кожному з проектів потенційного
портфеля здійснюється у межах у відбору проектів. Результати оцінки дозволяють
визначити пріоритетність кожного з проектів крізь призму ключових індикаторів
ефективності портфеля проектів. Балансування портфеля передбачає формування
комплексу проектів з урахуванням їх значущості, взаємозв’язку, синергії, впливу на
досягнення стратегічних завдань підприємства.
З метою структуризації системи управління проектами здійснено кодування її
структурних компонент, як множин S(fg; рі.j). Комбінування визначених вище елементів
дає змогу визначити перелік методів та інструментів управління проектами за кожною
компонентою (табл.1).
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Таблиця 1 – Структурні компоненти системи управління проектами
Код
S(f1; р1.1)

S(f1; р1.2)
S(f1; р1.3)

Сутність
компоненти
Ідентифікація
проектів
Категоризація
проектів
Оцінка
проектів

S(f1; р1.4)

Відбір проектів

S(f1; р1.5)

Пріоритезація

S(f3; р1.6)

Балансування
портфеля

S(f2; р1.7)

Авторизація
проектів

S(f4; р2.1)

Підготовка
звітів

S(f5; р2.2)

Управління
змінами

Підвищення

Інструменти

Методи

Активи організаційного процесу Стратегічний
аналіз
(шаблони документів, правила і діяльності
вимоги, прийняті підприємством)
підприємства, SWОТаналіз
Описи компонентів портфеля
Експертна оцінка
Стратегічний
план,
описи Методи віртісної оцінки
компонентів портфеля, скорингова проектів;
лінійні,
модель
оцінки
проектів, нелінійні, динамічні і
двокритеріальна сітка
графічні методи оцінки
проектів;
експертна
оцінка
Стратегічний
план,
описи Методи
селекції
компонентів портфеля, скорингова проектів,
методи
модель оцінки проектів
аналізу,
експертна
оцінка
Однокритеріальні
моделі, Багатокритеріальне
багатокритеріальні
скорингові вагове
ранжування
моделі, бальна оцінка
проектів,
експертна
оцінка
Шкала
критеріїв
управління Структуризація
портфеля;
проектним
портфелем;
звіти компонент
метод
процесів управління; структура графічний
діаграм);
портфеля; бюджет, фінансовий (побудова
аналіз,
план, календарний план управління фінансовий
портфелем
проектів;
план аналіз ризиків; методи
завантаження
ресурсів; оптимізації
бульбашкова,
павутинчаста
діаграми
Вимоги до бюджету, часу, ресурсів Методи
управління
компонентів портфеля; матриця персоналом,
методи
відповідальності; план комунікацій оптимізації
при
управлінні
проектним
портфелем
засвоєного
Корпоративні стандарти, шаблони Методи
звітів;
критерії
управління обсягу
проектним портфелем; актуалізовані
ключові показники портфеля; звіти
про досягнення мети портфеля
Актуалізований стратегічний план; Стратегічний аналіз
звіти

ефективності

управління

проектами

підприємства

шляхом

впровадження запропонованої системи досягається внаслідок формалізації процедур
планування, впровадження, моніторингу рішень за ключовими параметрами реалізації
проектів, за рахунок більш чіткої взаємодії компонент єдиної системи управління
проектами.
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МОДЕЛЬ ГАРОМОНІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА ЦІЛЕЙ
ПРОЕКТУ

Малєєва О.В.1, Літвиненко Д.П.1, Косенко В.В.2
1
2

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та
науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»
Address the issue of stakeholders management in project management. The goal is to

enhance the effectiveness of the project stakeholders communication to maximize the
objectives of the project. Was proposed the project stakeholders interests correlation matrix
model during each of the life cycle stages. Such model can be shown as systematic cube.
Parameters optimizing and stakeholders definition objectives were identified.
Останнім часом набуває все більшого поширення ціннісно-орієнтований підхід до
управління проектами. Важливим є завдання балансування інтересів зацікавлених
сторін (стейкхолдерів) та їх гармонізації з цілями проекту на протязі життєвого циклу
проекту.
Загальну множину стейкхолдерів проекту позначимо

S =

si  , i  1, n ;

цілі

проекту позначимо

C = {сj}, j  1, p ; етапи життєвого циклу проекту позначимо

 gk  , k  1, m .

Ступінь відповідності інтересів стейкхолдерів цілям проекту

G =

характеризується величинами Y =

yij , i  1, n , j  1, p , що утворюють множину

елементів матриці та приймають значення yij  [1, 1] . Від’ємні значення мають сенс
невідповідності інтересів та цілей проекту. Відповідність кожної цілі етапу життєвого
циклу проекту позначимо матрицею величин

V =

v jk ,

j  1, p , k  1, m , які

приймають значення 1 (ціль має бути досягнута на даному етапі ЖЦ) або 0 (ціль не
належить до даного етапу ЖЦ). Ступінь влади (або участі) стейкхолдерів на окремих
етапах ЖЦ позначимо величинами W = wik , i  1, n , k  1, m , які приймають значення

wik  [0, 1] Таким чином, маємо систему трьох матриць, яку графічно можна
представити у вигляді системного куба (рис. 1).
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Рис. 1. Системний куб взаємодії цілей та інтересів на етапах ЖЦ
Добуток цих матриць є коефіцієнтом гармонізації (В), тобто величиною, що
характеризує ступінь гармонізації інтересів стейкхолдерів та цілей проекту на етапах
ЖЦ. Цей коефіцієнт приймає значення в інтервалі від -1 до 1, і для забезпечення
виконання цілей проекту має бути максимізованим.
Таким чином, для управління проектом з гаромонізацією інтересів стейкхолдерів
можна сформулювати дві оптимізаційні задачі.
1) Якщо управління полягає в максимальному залученні до проекту зацікавленні
окремих (вже обраних) стейкхолдерів, то вирішується задача пошуку таких значень

wik , що надають максимальне значення цільової функції
n

p

m

B (1) max   yij v jk wik

(1)

i 1 j 1 k 1

при обмеженнях 0  wik  1 . Така задача є лінійною та вирішується симплекс-методом.
2) Якщо управління полягає в виборі найбільш зацікавлених стейкхолдерів з
0
певної множини, то змінними є величини si   . Задача зводиться до пошуку такої
1

множини значень si , що надає максимальне значення цільовій функції
n

p

m

B ( 2) max   yij v jk wik si .
i 1 j 1 k 1

Така задача вирішується методами булевого програмування.
94

(2)

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ
МЕРЕЖ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Петренко В.О., Фонарьова Т.А., Бушуєв К.М.
Національна металургійна академія України
The authors explore the problems and principles of new approaches in behavioral
economics. Substantiate the possibility of using artificial intelligence based on neural
networks for solutions in conditions of limited analytical capabilities of a person in the
absence of a generally accepted algorithm for solving problems. The result of the research is
the recommendations in building an information system with the inclusion of an intelligent
decision support system with neural network technologies.
Сучасний розвиток економіки та непередбачуване виникнення кризових явищ
ставить під сумнів постулати традиційних економічних теорій. Науковці намагаються
відповісти на питання: наскільки неекономічні фактори - психологічні, соціокультурні,
можуть безпосередньо впливати на прийняття рішень суб'єктами і навіть переважити
такі матеріальні вигоди, як гроші, до використання яких в якості основного стимулу
діяльності економічного суб'єкта звикли економісти класичного і неокласичного
напрямків? Дати відповідь на це питання, а також розширити межі уявлень про
поведінку традиційного раціонального суб'єкта змогла нова область науки 
поведінкова економічна теорія, покликана об'єднати психологію і економіку.
Визнання нераціональності людської поведінки дало поштовх до пошуку його
причин. Серед цих причин називають:недолік інформації у особи, що приймає рішення
в процесі вибору (ЛПР);недостатній досвід ЛПР: він знаходиться в процесі навчання і
тому змінює свої переваги;прагнення ЛПР знайти рішення, оптимальне з точки зору
сукупності критеріїв (цілей), строго впорядкованих за важливістю (але не може його
знайти);відмінність між об'єктивно необхідним часом для реалізації планів і
суб'єктивним горизонтом планування ЛПР [1].
З іншого боку, нова економічна реальність невід’ємно пов’язана з нестачею часу
та підвищенням швидкості вироблених операцій, саме тому технології штучного
інтелекту перетворюються у віртуальне середовище, в якому здійснюється не тільки
процеси купівлі-продажу, а й процеси обміну знаннями, владою і капіталом, отже, з
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розподілу економічних ресурсів.Отже, споживачі активно залучаються до виробничого
процесу, тобто їх знання, інформація і міркування використовуються при визначенні
технічних характеристик продукції.
Природним для людини є використання основних принципів мозку  асоціативне
мислення, використання принципів навчання (самонавчання) і адаптації, зв'язків, що
лежать в основі розпізнавання, руху, управління, прийняття рішень. Тому з різних
способів розширення аналітичних можливостей людини найбільш ефективними при
дослідженні завдань, які не мають загальновизнаного алгоритму рішення, є
використання нейронних мереж в інтелектуальних системах підтримки прийняття
рішень.
Нейронні мережі (НМ) мають свої переваги та недоліки, які слід враховувати при
їх застосуванні. Основні переваги НМ:успадкування певних механізмів роботи
мозку;можливість універсальної апроксимації безперервних залежностей;здатність до
відновлення

інформації

нейромережі;паралельна

при

руйнуванні

обробка

або

інформації.До

видаленні

певної

частини

НМ

можна

недоліків

віднести:відсутність чіткої теорії і механізмів інтерпретації функціонування і
результатів роботи;низька швидкість навчання і необхідність розробки алгоритмів
уникнення «паралічу», перенавчання та попадання в локальні оптимуми;необхідність
вибору нейромережевихпарадигм для вирішення конкретних завдань[2].
Значення нейромережевих технологій ще більш зросло в сучасних умовах
стрімкого розвитку поведінкової економіки. Дослідження в цьому напрямку показали,
що реальна людська поведінка, з якою стикнулися дослідники, відрізняється від той,
що була створена в теорії економічних моделей. У вивченні та моделюванні такої
ірраціональної поведінки економічних агентів і може допомогти штучний інтелект на
основі нейронних мереж. Адже, нейромережеві технології передбачають роботу з
навчання нейронної мережі на прикладах з реальної поведінки економічних агентів.
Застосування ІТ-технологій, штучного інтелекту, а саме нейронних мереж
призвело до глибоких змін в структурі і організації економіки, яка базується на таких
принципах: відкритість - прозорість, розкриття інформації, коли споживачі здатні
ясніше зрозуміти реальну цінність продукту; пірінг нова форма горизонтальних
організацій, в якихекономічні суб’єкти самоорганізуються для створення нових товарів
або послуг, єдиного знання, обміну досвідом; доступ та вміння ділитися досвідом;
глобальний характер діяльності [3].
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Яка ж роль нейронних мереж у цьому складному процесі? Як відомо, машинне
навчання, розумілося таким коли комп'ютер отримує знання через керований досвід.
Зазвичай в цьому випадку людина допомагає машині вчитися, даючи їй сотні або тисячі
навчальних прикладів і вручну виправляючи помилки. І хоча машинне навчання
домінує в сфері штучного інтелекту, у нього є свої проблеми. Перш за все, воно
вимагає колосального часу. Крім того, поки комп'ютер покладається на людську
винахідливість, на вміння людини придумувати абстракції, це не можна назвати
повною мірою машинним інтелектом. Інакше кажучи, дослідник сам кодує інформацію
про завдання, і навчання засноване на його праці. Саме цих недоліків позбавлена
deeplearning. Коли дослідник займається deeplearning, він намагається змусити систему
саму спроектувати свої функції, наскільки це можливо. «Глибоке навчання»
здебільшого не потребує людини-оператора. Воно має на увазі, наприклад, створення
масштабних нейромереж, які дозволяють комп'ютеру вчитися і «думати» самостійно,
не вдаючись до прямого людського втручання. Те, що комп'ютер дізнається за
допомогою алгоритмів deeplearning це, скоріше, абстрактні уявлення концепцій.
Більшість алгоритмів глибокого навчання  це різні види нейронних мереж
(нейромереж). Штучні нейромережі, як і біологічні, складаються з нейронів. Нейрон в
«глибинному навчанні» можна уявити як «чорну скриньку», у якої багато вхідних
отворів і один вихідний. На вході нейрон отримує сигнали і на їх основі формує
вихідний. Як саме він формується, визначає внутрішній алгоритм [4].
На думку авторів, перспективним напрямком застосування нейронних мереж є
використання їх в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень (ІСППР), які
входять, як структурний елемент, в загальну інформаційну систему підприємства, чи
будь-якої організації. Крім, традиційного моделювання та прогнозування стану
зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, такі ІСППР з НМ можливо
застосовувати в таких новітніх напрямках, як пірінг-моделювання, яке представляє
собою нову модель інновацій та створення цінності.
Нейронні мережі активно поширюється украудсорсінгу (від англ. Crowdsourcing)
це праця над проектами добровольців-любителів у вільний час, яка не оплачується, в
результаті чого, здійснюється використання колективного розуму і праці добровольців
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для різних корисних цілей, в тому числі комерційних. Метод краудсорсингу
використовується для створення нових товарів і послуг, селекції ідей і координації
зусиль, вироблення суспільних норм поведінки, формування системи статусних
відмінностей, допомагає виокремлювати з потоку інформації дійсно потрібні знання.
Отже, підводячи підсумки, можливо визначити, що стрімка інформатизація
суспільства,

нестача

часу

та

підвищення

швидкостіздійснення

операцій,

необхідністьвивчення нераціональної людської поведінкивсе це зумовлює подальше
вивчення можливостей нейронних мереж в структурі інформаційних систем, сприяє
розробці методичних підходів їх застосування у конкретних виробничих процесах.
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ У ЦИФРОВІЙ
ЕКОНОМІЦІ

Жгунова А.Є., Хрустальов К.Л.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The article presents an analysis of the use of the fundamental technology underlying the
digital economy, in various areas of the socio-economic life of society. The focus is on cloud
services, which are an information technology concept that involves providing ubiquitous and
convenient network access on demand to the total amount of configurable computing
resources that can be promptly provided and released with minimal operating costs or calls
to the provider. It is cloud technologies that are currently the basis of most future business
models and the principle of most economic interactions.
На сьогоднішній день інформаційні технології набувають першорядного
значення. Цифрова трансформація є одним з головних трендів світової економіки.
Сьогодні ми спостерігаємо процес формування нового її типу, де домінують відносини
виробництва, обробки, зберігання, передачі і використання зростаючого обсягу даних.
Дані стають основою економічного аналізу, які досліджують закономірності
функціонування сучасних соціально-економічних систем.
Термін «хмарні обчислення» (англ. Cloud Computing) був використаний в ході
пояснення факту розміщення і обробки інформації, яка розташовується на безлічі
серверів – «хмарі» інтернету. Вона забезпечує повсюдний і зручний мережевий доступ
(мереж передачі даних, пристроїв зберігання даних, серверів, IT-сервісів і додатків).
Основною причиною зростання ринку хмарних технологій є підвищення
гнучкості IT для підтримки бізнесу і підвищення економічного ефекту від можливості
використання IT-послуг. Використання хмар дозволяє скоротити ряд співробітників,
які обслуговують комп'ютери і периферію. Другою причиною є використання «хмар»
на різних платформах, а також масштабованість. Хмарні технології дозволяють
отримати доступ до вивчення різних дисциплін, оформлення документів, квитків,
придбання товарів, перебуваючи вдома або в офісі. Вони доступні для реалізації
стратегії відновлення бізнес-додатків після його збою для забезпечення безперервної
роботи. Також інформація з хмарних сховищ доступна з будь-якого пристрою і в будьякому форматі, вирішується проблема нестачі пам'яті жорсткого диска. Є можливість
безкоштовного використання деякої кількості пам'яті. Крім цього, в разі необхідності,
відсутню пам'ять можна купити додатково.
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У серверної інфраструктури ресурси серверів об'єднуються в одну велику хмару
ресурсів з подальшим створенням віртуальної машини або машин необхідної
замовнику конфігурації. Хмарні технології є універсальним засобом для будь-яких
категорій клієнтів: від підприємств малого бізнесу, яким необхідно швидко почати
діяльність з мінімальними витратами навіть без відкриття офісу, до найбільших
компаній і корпорацій з чисельністю кілька десятків і навіть сотень тисяч
співробітників.
Для хмарних обчислень базовими є характеристики: пристосовність (можливість
змінити кількість отримуваних послуг в автоматичному режимі); самообслуговування
(користувач самостійно виконує оцінку потреб); багатозначність (пристрої, що мають
доступ до глобальної мережі, отримують можливість отримати послуги провайдера);
облік споживання (провайдер в автоматичному режимі вивчає кількість спожитих
ресурсів і виконує оцінку обсягу послуг); об'єднання ресурсів (провайдер об'єднує свої
ресурси для динамічного перерозподілу потужностей між споживачами).
Визначають чотири основні моделі реалізації хмарних обчислень: приватна
(закрита) хмара (private cloud); публічна (відкрита) хмара (public cloud), що
використовується «хмарним» провайдером для надання зовнішнім замовникам сервісів
хмарної структури; суспільна хмара (community cloud), призначена для використання
конкретною спільнотою споживачів з організацій, що мають спільні завдання; змішана
(або

гібридна)

хмара

(hybrid

cloud)

використовується

для

об'єднання

двох

перерахованих вище варіантів.
Обмежує впровадження хмарних технологій незадоволеність співробітників
компаній через скорочення штату. Фінансові установи відмовляються від їх послуг на
користь «хмар». Крім того, персональні дані комп'ютера цілком не захищені, в хмарі не
можна зберігати конфіденційну інформацію. До того ж недоліком хмарних технологій є
залежність користувача від мережі. Також користувачеві доводиться дотримуватися
чіткої логіки у використанні хмарних сервісів. Організаціям необхідно адаптувати свої
бізнес-процеси під дану структуру зберігання даних.
Тим часом багато процесів між суб'єктами бізнесу відбуваються за допомогою
нових платформ на основі хмарних технологій, до яких підключені мільйони
підприємств і користувачів. В майбутньому більшість компаній будуть жити в
гібридному світі, де хмарні технології будуть взаємодіяти з локальними програмами.
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МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ТА ОБРОБКИ У 3D-МОДЕЛЮВАННІ

Петрова Р.В., Морозова А.І., Коломенцева М.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки
This work describes the current trends in the creation and processing of 3D models. The
main stages of the model creation process were considered, a detailed explanation of each of
the stages, their features, and the necessity of each stage were substantiated. Taking into
account the features of the simulation, the main software tools, gaming engines, rendering
engines, main plugins and formats used for modeling and various levels of detail are
considered. It also highlighted the basic rules put forward for the creation of 3D models.
В наш час створення та обробка 3D-моделей є невід’ємною складовою нашого
життя. З його допомогою можна виконувати різні завдання, починаючи від
розважальних, як то створення анімаційних мультфільмів та моделей для реклами до
моделювання дійсно важливих наукових випробувань, які можуть бути використані для
космічних програм, досліджень у хімії та фізиці або ж медицині, наприклад, розроблені
моделі можуть бути використані для друкування органів на 3D-принтерах, оскільки
рівень розвитку такого моделювання суттєво зростає з кожним роком та потребує
нових спеціалістів.
Метою даної роботи є дослідження сучасних методів моделювання, детальний
розгляд даного процесу, програмних засобів, що використовуються для таких завдань, а
також формування правил, яким необхідно слідувати людині, що бажає ним займатися.
Власне 3D-моделювання має у своїй основі 3 основні етапи: pre-production,
production та post-production.
Pre-production – етап, на якому команда розробників проходить від створення ідеї
до створення дизайну. Він поєднує у собі: створення ідеї, розробку історії,
розкадрування (тобто вибудовування у якому порядку що має відбуватися), уявлення
про те як буде використано розкадрування (наприклад, як буде виконуватися анімація)
та розробка дизайну (на цьому етапі з’являються начерки майбутніх моделей).
Production – етап розробки моделей та сцен, поєднує у собі кілька процесів:
а) процес побудування шарів для майбутньої моделі - створення кожної частини
майбутньої моделі окремо;
б) процес дослідження та побудови - в цей момент відбувається зв’язування між
собою створених на попередньому етапі шарів;
в) процес моделювання - створення загального вигляду моделі;
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г) процес текстурування - завдання властивостей для моделі, що роблять її більш
реальною, наприклад, завдання кольорової текстури та ін.;
ґ) процес рингінгу та налаштування - підготовка моделі до застосування анімації,
завдання можливих рухомих елементів, для моделі людини, наприклад, кісток та
зв’язування їх між собою, завдяки чому і можливе створення анімації;
д) процес анімування – запис або ж створення та завдання рухів для моделі;
е) VFX – процес накладання ефектів для розроблених сцен та персонажів;
є) процес налаштування світла, під час якого виконується «встановлення»
освітлення для розроблених сцен для їх реалістичності;
ж) процес рендерингу – тобто процес побудови та виведення готової сцени.
Post-production – етап поєднання розроблених моделей та сцен та їх обробки для
цільного фінального результату, поділяється на такі процеси:
а) композитування – процес поєднання моделей, ефектів, сцен та ін. у цільну
картину;
б) 2D VFX/Motion Graphics – процес створення візуального оформлення для
розробленої сцени;
в) Корекція кольору – процес, на якому відбувається коригування кольорів, які
необхідно отримати у вихідному результаті;
г) Фінальне виведення – отримання розробленого продукту.
Для створення 3D-моделей необхідно мати певні програмні засоби. Враховуючи
сучасні потреби та можливості найбільш використовуваними є 3d MAX, Maya, Cinema
4d, Houdini, Marvelous Design, After Effects та ін. Кожен з них має свою специфіку у
використовуваних плагінах та певні вимоги щодо форматів для кожного з програмних
засобів (як то .C4D – для Cinema 4d, .3DS .MAX – для 3d Max, .OBJ – для розроблених
об’єктів та ін.), певних двигунів для рендеру.
Наприклад, для Cinema 4d актуальними є наступні двигуни для рендеру: Physical
Render, Arnold Render, VRay, corona та Krakatoa, для 3d max - VRay, indigo render,
corona, arion та Krakatoa.
Для Cinema 4d часто використовують плагіни X-Particle (для створення ефектів
часток, динаміки та ін.), Turbulence FD (для створення ефектів вогню, диму та ін.), для
3d max - phoenix fd (для створення ефектів вогню, диму та ін.).
Окремою темою є ігрові двигуни, що надають можливість реалізації «фізики» для
розроблених моделей при використанні їх у певних сценах. Серед найвідоміших
виділяються: Unreal Engine та Unity.
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Розроблені моделі до того ж можуть мати різні рівні деталізації, в залежності від
того, наскільки важливою вона є. Наприклад при моделюванні великої кількості
персонажів з загального плану достатньо реалізувати Low Poly – модель з невеликою
кількістю полігонів (многокутників з ребрами та вершинами, що утворюють площини,
з яких складається модель), більш детальна версія називається Mid Poly – модель з
середньою кількістю полігонів. Найбільш детальна версія - High Poly з великою
кількістю полігонів.
Модель може мати кілька варіантів деталізації, що змінюються при приближенні
та віддалені камери (LOD-моделі).
Для розробки моделей важливо слідкувати певним правилам:
а) візуальний стиль має відповідати реальному життю;
б) використовувати LOD-моделі;
в) використовувати Texture Baking для створення тексту поверхні та ін.;
г) використовувати Bake Normal map для відтворення освітлення, нерівностей та
мілких деталей;
ґ) використовувати Bake Metallic для створення відображень;
д) будувати моделі, щоб вони по осі Y були орієнтовані вверх, лицем до додатної
сторони на осі Z, а точка повороту знаходилася у центрі пересічення координат (0;0;0);
е) розмір текстур має бути 4096*4096, а формат PNG з кольоровою гамою RGBA;
є) використовувати лише шейдер PBR за замовченням, для об’єктів, що мають
бути прозорими створювати окремий матеріал.
Отже, процес створення та обробки 3D-моделі починається ще до її створення з
ідеї, вибору програмних засобів, двигунів та чималої кількості інших параметрів, що
мають вплив в подальшому на процес розробки, цей етап є першим з трьох, головний
етап – production власне є етапом створення моделі, на якому важливо виконання усіх
правил, що були описані. Після створення моделі виконується її обробка та
застосування у реальних сценах, після чого ми маємо фінальний результат.
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MANAGEMENT OF EXPECTATIONS OF PROJECT STAKEHOLDERS

Kosenko Nataliia
Beketov National University of Urban Economy in Kharkov
Identifying stakeholders, their needs and expectations have great importance for
planning, operating, monitoring and improving the management system and its processes. It
greatly helps in defining the context of an organization and managing its risks and
opportunities. Many organizations implementing ISO 9001: 2015 ask questions about how to
identify stakeholders, their needs and expectations, and what to do with the gathered
information.
One of the main changes in ISO 9001: 2015 is the increased attention to the needs and
expectations of the interested parties. The new version of the standard requires organizations
to identify their stakeholders that are related to the quality management system, as well as
their needs and expectations [1].
According to the new version of the standard, potential “interested parties” are
customers, owners, employees of the organization, suppliers, competitors and others. That is
all persons or organizations that may influence the decision or activities of the organization or
experience their influence, or believe that they may experience such influence (see clause
3.2.3 of ISO 9000: 2015) [1].
To comply with the standard, organizations must not only identify stakeholders, their
needs and expectations but also be able to demonstrate that they have taken into account the
opinions of their stakeholders and took the appropriate measures. Managing the expectations
of stakeholders is, in accordance with the requirements of PMI, an important criterion for the
success of a project. It is a process of communicating and working with project stakeholders
to meet their needs and solve problems as they arise.
Project management involves different people and groups of people whose interests and
expectations are often contradictory. This leads to attention to conflicts and their role in
project management.
People who work on a project should feel that their expectations, their goals are met.
Expectations are wider than the project framework and influence the project and project
participants. A project manager is “inside” a project, “inside” specifications and requirements
cannot always monitor and manage these expectations. Expectations are wider than the
project, the goals of the customer conditionally coincide with the boundaries of the project,
and the goals of the participants overlap with the goals of the customer (fig. 1).
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Fig. 1. Objectives of the project participants
Thus, it is obvious that each organization has a fairly wide range of internal and external
stakeholders with different needs and expectations, which do not always coincide with the
interests of the organization. Satisfying the needs and expectations of all stakeholders is
impossible, inappropriate and not always necessary (for example, in the case of competitors).
To fulfill the requirements of the standard, an organization needs to identify the most
important stakeholders for it, i.e. whose opinion is relevant, and whose opinion will be taken
into account in the quality management system. Organizations should document the list of
such stakeholders [2].
The process of managing the expectations of the project participants includes the
following types of communications:
− active negotiation in order to increase the likelihood of accepting a project and
achieve support for project objectives;
− discussing and resolving emerging issues, while they have not yet become problems,
an assessment of the risks associated with possible problems;
− solution of the identified problems.
Very often, the expectations of project stakeholders are affected by agreements between
the project participants, generally accepted standards, and other people's opinions. The project
manager must understand that the ability to perform work quickly and efficiently is not the
key to the success of the project. Since the project initiators, beneficiaries and people who
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accept the results are often overlapping but different groups. If you do not take into account
all the hidden expectations of the project participants, then the attitude to the project may
change under the influence of various circumstances.
In the process of working with expectations, it is necessary to clarify the goals of the
customer and the project team, to influence the choice of the source of expectations and to
monitor the possible conflicts.
When managing expectations, it is necessary to determine the parameters for evaluating
the result, which should be based on criteria and agreed upon metrics in advance, to eliminate
conflicts and to explain the complexity of the processes that are performed.
The dynamics of expectations in technology projects can be expressed using the Gartner
curve, that can describe the start of new technology projects. This technique allows you to
quickly create a map of technologies (or business models) used in the industry, arranging
them according to the degree of novelty and depending on the emerging expectations
(customers, investors, etc.).
The steps to resolve the ever-present difficulties are the following: identifying
stakeholders; identifying their requirements, needs, goals and expectations; definition of the
role and responsibility of stakeholders; assessment of the influence of stakeholders and their
requirements to the project [3].
Throughout the project, the interest of the stakeholder and his level of authority per
project may change an unlimited number of times. It is important to use all possible channels
where you can get such information, including broad feedback.
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On the basis of the formulated hypotheses the information model of a neuron-detector is
suggested, the detector being one of the basic elements of a detector artificial neural network
(DANN). The paper subjects the connectionist paradigm of ANN building to criticism and
suggests a new presentation paradigm for ANN building and neuroelements (NE) learning.
The adequacy of the suggested model is proved by the fact that is does not contradict the
modern propositions of neuropsychology and neurophysiology.

Some modern research [1, 2] argued that ANN that are constructed on the basis of the
known models of neural elements (NE) and use the connectionist paradigm of NE relationship
establishing are just universal approximating devices that can simulate any continuous
automatic machine to any given accuracy.
Evidently, the adequate information models of neurons –NE of ANN and the
approaches to ANN building should interpret and accumulate modern concepts of
neuropsychology and neurophysiology about the mechanisms of information processing by
neurons and brain modules.
The key point in the development of the given models can become the resolution of the
problem of so-called ‘neural code’.
But what information does the ‘visible’ neuronal response contain? What information
does it react to and how does it process this information? The impulse activity of a particular
neuron seems to tell only about its excitation to a certain degree.
We will suggest the following statement that has neuropsychological grounds.
Statement 1. Specific subjective perception of input image is connected with the

excitation response of a single neuron or a group of specifically linked neurons. The
excitation of a particular neuron is the essence of perception and the result of information
processing.
A set of neuronal ensembles at all the stages of information processing is called the
presentation of the input image.
Information system that makes presentations which all together create a subjective
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picture of the world is called a presentative system.
It is known that to excite a neuron at least two input information components are
important – the fact of excitation of particular presynaptic neurons and the level of the
excitation.
Thus, the following hypothesis can be formulated.
Hypothesis 1. The main information components of any neuron response are:

1) the location of the excited neuron in a certain structure (module) of the brain that is
determined by its ‘address’ which is coded in the output signal;
2) the level of the neuron excitation that is coded by the frequency of generated
impulses (spikes).
According to the suggested hypothesis ‘address’ response of the excited neuron-detector
is the basic information which is fed to subsequent neurons in the reflex arch, and the
frequency response in this case plays a significant role in the process of ‘competitive activity’
of simultaneously excited neuron-detectors defending the right to participate in the further
information processing.
The following hypothesis can be suggested.
Hypothesis 2.

а). A set of excitatory postsynaptic potentials (EPSP), the total value of which, enables
getting over an excitation threshold of neuron is a set of necessary and sufficient conditions
for its excitation.
b). As local EPSP is connected to the excitatory level of specific presynaptic neuron, to
identify whether this particular EPSP belongs to the set of necessary and sufficient conditions
of postsynaptic neuron excitation is possible on the basis of the excitatory neuron address.
c). A set of ‘addresses’ of presynaptic neurons, the excitation of which creates a set of
necessary and sufficient conditions for exciting this specified postsynaptic neuron, is made in
the process of neuron learning. In the process of learning the neuron memorizes only those
‘addresses’ of presynaptic neurons, the excitation of which with the specified excitatory level
(the frequency of excitatory impulses ) will become a necessary and sufficient condition for its
own excitation.
We will state the following important definition.
A set of ‘addresses’ of presynaptic neurons, the excitation of which is a necessary and
sufficient condition for exciting a postsynaptic neuron bound to it, is called the concept (Con)
of this neuron.
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Thus, to determine whether the ‘addresses’ of presynaptic neurons belong to Con of a
postsynaptic neuron is possible while learning either with or without the ‘teacher’. ‘Teachers’
are the corresponding neurons of other subsystems, for example, a representative subsystem.
Evidently, the more often the ‘address’ of a particular presynaptic neuron appears in the
process of learning in the vector of input signals, the greater the probability that this ‘address’
belongs to its Con.
This hypothesis absolutely agrees with Hebb's classical postulate.
Grounding on the suggested hypotheses we can make an information model of neuron
detector.
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ФОРМУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
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The proposed to determine the knowledge base of decision support system definition
and prediction of the state of multi-connected object, which is represented by the production
rules obtained using the method of Data Mining, which allowed to establish the dependencies
in the accumulated data and write the rules of inference that are used in the software
solution. This data depends on the adequacy and value of the recommendations, the object
under study and the performance of the system.
На сьогоднішній день дослідження в області розробки інтелектуальних систем,
що виконують роль експерта та консультанта, лежать на магістральному напрямку
розвитку комп'ютерної ІТ. При цьому, безперечно, актуальними є проблеми, що
пов'язані з формуванням та поданням знань, виявленням закономірностей в знаннях,
формуванням вирішальних правил, прийняттям та обґрунтуванням рішень.
Відмінною особливістю інтелектуальних інформаційних систем є наявність бази
знань (БЗ), яку розроблено для управління знаннями (метаданими), тобто збором,
зберіганням, пошуком і видачою знань. Під БЗ розуміють сукупність фактів і правил
виведення, що допускають логічний висновок і осмислену обробку інформації. Існує
три стратегії отримання знань: 1) придбання знань; 2) витяг знань; 3) виявлення знань.
Інтелектуальний

аналіз

даних

визначається

як

«процес

нетривіального

вилучення неявної, раніше невідомої і потенційно корисної інформації з даних, що
зберігаються в базі даних». Вилучення даних є мультидисциплінарною областю, яка
виникла і розвивається на базі досягнень прикладної статистики, розпізнавання образів,
методів штучного інтелекту, теорії баз даних та інше. Звідси велика кількість методів і
алгоритмів, реалізованих в різних діючих системах вилучення даних.
Тому одним з перспективних підходів до вирішення зазначених проблем є
використання інтелектуальних методів Data Mining – сучасні втілення основних ідей
штучного інтелекту, основними завданнями яких є пошук функціональних залежностей
і логічних закономірностей в накопиченій інформації, побудова моделей і правил, що
пояснюють знайдені закономірності.
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Ключовими методами та алгоритмами, які використовуються в системах
вилучення даних є: статистичні методи; нейронні мережі; дерева рішень; системи
міркування на основі аналогічних випадків; нечітка логіка; генетичні алгоритми;
еволюційне програмування; алгоритми обмеженого перебору; комбіновані методи.
Процес вилучення знань на початкових етапах проектування інтелектуальних
експертних систем – один з найбільш складних і трудомістких, і він не завжди
закінчується успішно, оскільки бази даних в слабоструктурованих предметних областях
містять неповну, нечітку, різнотипну та суперечливу інформацію. Тому одним з
перспективних

підходів

до

вирішення

зазначених

проблем

є

використання

інтелектуальних методів Data Mining – сучасні втілення основних ідей штучного
інтелекту, основними завданнями яких є пошук функціональних залежностей і
логічних закономірностей в накопиченій інформації, побудова моделей і правил, що
пояснюють знайдені закономірності.
В роботі пропонується використовувати систему WizWhy для обробки та аналізу
даних, що знаходяться в форматах СУБД MySQL.
Система WizWhy підприємства WizSoft є сучасним представником підходу, що
реалізує обмежений перебір. В цій системі обмежений перебір використовується в
модифікованому варіанті з застосуванням додаткового алгоритму «Apriori»,

що

виключає з аналізу логічні події з низькою частотою.
З самого початку роботи алгоритму проводився евристичний пошук простих
логічних подій, на яких потім будувався весь подальший аналіз. На підставі аналізу
обчислених частот зроблено висновок про корисність тієї чи іншої комбінації
(комбінація є кон'юнкція елементарних подій, що представляють собою потрапляння
значень ознак в певні інтервали) для класифікації, розпізнавання та прогнозування
стану багатозв’язного об’єкту.
Продукційна модель, на відміну від інших, приваблює своєю наочністю, високою
модульністю, легкістю внесення доповнень і змін,

простим механізмом логічного

висновку. З використанням системи WizWhy на основі розробленої моделі першого
рівня М1, побудувано набір продукційних правил для визначення стану об’єкту.
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СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Федорович О.Е.1, Косенко В.В.2, Западня К.О.1
1

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Украина
2

Государственное предприятие «Харьковский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения», Украина
The task to create a strategy aimed at improving the competitiveness of a developing

company is stated and solved. The measures related to company competitiveness are carried
out in the hierarchy of the production logistics chain (LC) using the base of precedents
containing the description of the measures resulted in success (MRS). The search for the
required precedents in the base of precedents is carried out using the lexicographic ordering
of measures.
Для выхода на мировой рынок отечественных изделий машиностроения
необходимо сформировать стратегический план мероприятий, направленный на
повышение конкурентоспособности продукции (повышение качества, внедрение
современных технологий, минимизация логистических издержек и т.д.). При этом
мероприятия должны быть связаны не только с производственным циклом, но и с
логистикой обеспечения производства. Учитывая, что современное производство
является территориально распределенным и имеет многоуровневую структуру
управления, план мероприятий по повышению конкурентоспособности должен быть
сформирован

с

учетом

существующей

иерархии

ЛЦ.

Мировой

опыт

по

реформированию предприятий позволяет создать базу прецедентов для выбора и
проведения

мероприятий

различного

уровня,

направленных

на

повышение

конкурентоспособности. Отсюда вытекает актуальность темы доклада, в котором
ставится и решается задача создания иерархической базы прецедентов (БП) для выбора
и обоснования мероприятий по реформированию предприятия и повышению его
конкурентоспособности.
Мероприятия по обеспечению конкурентоспособности можно разбить на:
1. Мероприятия, которые зарекомендовали себя в отечественной и зарубежной
практике при создании сложной техники – МДУ;
2. Новые мероприятия, которые связаны с инновационностью создаваемых
изделий – НМ.
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Прецедент в базе прецедентов (в виде МДУ) будет представлять собой r-е
типовое, существующее в мировой практике мероприятие, результаты проведения
которого повышают конкурентоспособность, что отражается на множестве значений
показателей, представленного в виде кортежа Qr для r-го мероприятия. Таким образом,
кортеж Qr будет связан с типовой, существующей на практике ситуацией, связанной с
повышением конкурентоспособности, разрешение которой обеспечивается путем
проведением МДУ для конкретного логистического элемента (ЛЭ) в иерархическом
представлении ЛЦ, с использованием БП. Путём сравнения в БП желаемой
(проблемной) конкурентоспособностью Qs с существующими можно найти близкие,
известные мероприятия на данном i-м уровне представления иерархической ЛЦ.
Если найденный близкий для ЛЭ прецедент i-го уровня (или множество близких
прецедентов)

со

значениями

конкурентоспособности

Qri

не

удовлетворяют

руководству предприятия, то можно осуществить переход на следующий соседний
нижний уровень декомпозиции (i+1) БП для поиска близких прецедентов в виде МДУ
для элементов соседнего нижнего уровня ЛЦ. В случае отсутствия типовых МДУ,
необходимо

сформировать

новые

мероприятия

для

повышения

конкурентоспособности.
Для обеспечения удобства поиска типовых мероприятий в БП выполним перевод
количественных

значений

показателей

лингвистических переменных

в

качественные

в

виде

значений

lie , которые соответствуют буквам латинского
b

алфавита, например:
А – самое лучшее значение;
В – отличное значение;
С – хорошее значение;
D – удовлетворительное.
Для получения качественных значений лингвистических переменных lie должны
b

быть предварительно заданы количественные значения или диапазоны количественных
значений для конкретных показателей конкурентоспособности, входящих в кортеж

Qri . Перевод можно проводить экспертным путем или с привлечением функций
e

принадлежности.

После

перевода

количественных

значений

показателей

в

качественные осуществляется представление «слов» в латинском алфавите, исходя из
важности показателей. В дальнейшем лексикографическое упорядочивание «слов»
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обеспечивает возможность направленного поиска близких МДУ путём сопоставления
желаемых значений показателей проблемной ситуации Qs с каждым прецедентом в БП
с учётом фиксации для поиска соответствующего уровня иерархии ЛЦ.
В результате проведенного лексикографического упорядочивания все множества
прецедентов заданного уровня декомпозиции ЛЦ можно представить в виде
упорядоченных списков. В упорядоченном списке прецедентов, вначале будет
находиться «лучшие» прецеденты по конкурентоспособности, а в конце – худшие.
Подмножество M*i возможных близких прецедентов в виде МДУ из этого списка
e

могут быть выбраны руководством предприятия на своё усмотрение для формирования
плана мероприятий, направленного на обеспечение конкурентоспособности.
Лексикографическое упорядочивание прецедентов (мероприятий) в БП можно
осуществлять для любого уровня декомпозиции ЛЦ.
Если же, специалист, отвечающий за конкурентоспособность, счёл необходимым
рассмотреть

ЛЦ

«глубже»

конкурентоспособности

на

и
более

найти
низком

мероприятия
уровне,

по

тогда

обеспечению
осуществляется

лексикографическое упорядочивание типовых МДУ с учётом требований руководства
предприятия на конкретном «нижнем» уровне представления ЛЦ.
Для примера, пусть для i-го уровня декомпозиции ЛЦ имеется множество
мероприятий (прецедентов) в виде неупорядоченных «слов» МДУ в БП i-го уровня:
А В А С,
А А А В,
А С А А,
А А В С,
А А В А,
где, первый показатель отвечает за качество; второй – за затраты, необходимые на
обеспечение конкурентоспособности; третий – за время, четвертый – за логистику.
Пусть проблемная ситуация, связанная с повышением конкурентоспособности,
требует поиска типовых решений (известных мероприятий) в БП и имеет следующее
представление

в

виде

кортежа

требуемых

значений

показателей

конкурентоспособности Qs , назначенных руководством предприятия:
Qs  A A B B .
Предварительно, лексикографически упорядочим список «слов» МДУ, которые
содержатся в ИБП i-го уровня.
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Получим:
А А А В,
А А В А,
А А В С,
А В А С,
А С А А.
После

поиска

в

упорядоченном

списке

«вставления» в список проблемной ситуации

прецедентов

определяем

место

A A B B:

А А А В,
А А В А,
А А В В,
А В А С,
А С А А.
Наиболее близкими МДУ для проблемной ситуации А А В В является прецеденты
в виде А А В А и А В А С, которые, в зависимости от возможностей и с учетом
ограниченности ресурсов предприятия, можно включить в список мероприятий по
повышению конкурентоспособности.
Отметим, что если в БП на i-м уровне отсутствует «подходящее» мероприятие, то
формируется новое, ранее неизвестное мероприятие, результат проведения которого
приведет к появлению «нового» элемента в виде МДУ, которое заносится и наполняет БП.
Предложенный
стратегического

подход
плана

целесообразно
мероприятий,

использовать
направленных

для
на

формирования
повышение

конкурентоспособности отечественных развивающихся предприятий. Для этого
необходимо использовать позитивный опыт проведения мероприятий в мировой
практике, представленной в базе прецедентов и, оформленной в виде типовых
мероприятий со значениями показателей конкурентоспособности. Построенная
многоуровневая база прецедентов соответствует иерархии логистической цепи
производства и позволяет сформировать мероприятия для заданного уровня иерархии
логистической цепи производства. При этом необходимо обратить внимание на
мероприятия, которые проводятся впервые и, поэтому, отсутствуют в базе прецедентов.
Их использование связано с появлением рисков и неоправданных затрат, что может
привести к отрицательным результатам по повышению конкурентоспособности
предприятия.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ НЕЙРОМЕРЕЖІ ПРОЕКТУ В СИСТЕМІ
СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Хвостіченко В.В.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
The article considers and describes the modern method of project success prediction artificial neural networks. The concept of "strategic development direction (SDD)" is
introduced, during which the projects in the strategic development system are implemented.
The method used to determine the achievement of the project objectives of the SMART. The
conceptual model of the project neural network, its main components and principles of work
are considered.
Управління розвитком складної нелінійної системи потребує від проектного офісу
та/або команди проекту чіткого визначення структурного аттрактору, тобто напряму
стратегічного розвитку (далі НСР) системи. Виникнення флуктуацій різного характеру
може викликати зміни у траєкторії розвитку системи. Такі зміни траєкторії виникають в
точках біфуркації, де альтернативні шляхи розвитку можуть мати різні напрями.
Динамічний перехід системи із одного стану в інший в точках біфуркації може
здійснюватися на основі розроблених проектним офісом сценаріїв для стабілізації або
подальшого розвитку [1]. Здійснення переходів на міні-аттракторах утворюють
загальний структурний аттрактор складної нелінійної системи. При переході на
альтернативні шляхи розвитку, які відповідають SMART-цілям стратегії, регулятивна
функція проектної команди щодо відповідності НСР значно спрощується. SMART-цілі,
на яких базується НСР системи.
Загальну оцінку вірогідності досягнення SMART-цілей можна представити як:
n

P  exp  wi ln pi
i 1

де P – загальна вірогідність успішного досягнення стратегічного розвитку i -им
проектом, pi – вірогідність досягнення складових SMART-цілей проекту ( pi specific,
pi measurable , pi achievable, pi relevant, pi time bound), wi - відповідно вага елементів
SMART-цілей i -го проекту, що оцінюється експертами. При цьому для оброблення
інформації оцінка експертів вірогідності успішного досягнення SMART-цілей може
бути в діапазоні [0,1] та відповідати умові, що 0  pi  1 . Для визначення загальної
вірогідності успішного досягнення стратегічних цілей системи та мінімізації відхилень
від них доцільно використовувати адаптивний інструмент прогнозування – штучні
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нейронні мережі. В них покладено основні елементи притаманні нейронним мережам
та процесам, що проходять в центральній нервовій системі людини. Нейрон елементарна одиниця, що отримує інформацію та виробляє над нею прості обчислення
і передає її далі. Нейрони поділяються на: вхідні, приховані та вихідні. Групи нейронів
класифікуються як шари (вхідні, приховані та вихідні відповідно). Додатково
виділяють нейрони зміщення нейрони, що розміщуються в вхідному та прихованому
шарі. Вони дають можливість отримувати результат на виході, шляхом зсуву графіка
функції активації (спосіб нормалізації вхідних даних, для отримання на виході дані в
необхідному діапазоні [0,1]) праворуч або ліворуч. Синапс – зв’язок між двома
нейронами, що мають такий параметр як вага wi . Завдяки цьому вхідна інформація
змінюється, коли передається від одного нейрону іншому.
Концептуальна модель нейромережі при прийнятті рішень щодо

загальної

вірогідності досягнення SMART-цілей i -им проектом включає в себе 5 нейронів на
вході, 3 прихованих нейрона, 1 нейрон зсуву та 1 нейрон на виході (рис. 1)

Рисунок 1 - Концептуальна модель нейромережі при прийнятті рішень щодо
загальної вірогідності досягнення SMART-цілей i -им проектом
На рис.1 позначено вхідні нейрони Ii (input), що містять інформацію щодо
вірогідності досягнення складових SMART-цілей проекту ( pi specific, pi measurable ,
pi achievable, p i relevant, pi time bound), які передають її по аксонам з відповідними
вагами елементів SMART-цілей i -го проекту, що можуть бути оціненими експертами.
Інформація передається нейронам прихованого шару Hi, (hidden),

що містять

інформацію щодо вірогідності та відповідні ваги (w6, w7, w8). Оброблена інформація
передається до нейрону вихідного шару (output) O1. Також концептуальна модель
(рис.1) має нейрон зсуву B1 (bias), який має вагу w9, яку можуть задавати експерти.
З використанням нейрону зсуву нейромережа під час виконання кожної епохи із
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зміненням ваги краще навчається, що дозволяє на виході отримати дані з меншою
похибкою. Необхідно зазначити, що як функцію активації нейрона було обрано
сигмоїду:
f ( pi ) 

1
1  e  pi

, де

pi - вірогідність досягнення складових SMART-цілей проекту.
Функція активації це спосіб нормалізації вхідних даних. Сигмоїда знаходиться в
діапазоні [0,1]. Важливим елементом в розрахунках під час навчання нейронної мережі
є похибка. Похибка (Error) - це процентний величина, що відображає розбіжність між
очікуваним і отриманим результатом О1. Похибка формується на кожну епоху , при
цьому Error  min . Розрахунок похибки нейронної мережі отримуємо таким з
використанням методу MSE (mean squared error):
(i1  a1 ) 2
Error 
, де
n

i1 - «ідеальний» показники pi , що очікується на виході нейрону О1, a1 - актуальний
показник, що отримано на виході, n - кількість показників на виході нейрону О1.
Процес навчання нейромережі проходить завдяки застосуванню методу зворотного
розподілу (МЗР). Після розрахунку нейромережі слід зробити зворотню передачу
даних. Значення ваги wi буде змінюватися, починаючи з ваги вихідного нейрону. В
такому випадку для вихідного нейрону О1 можна розрахувати дельту таким чином:

 O  (Oi  Oa )  f ( In) ,
де Oi - ідеальний показник вірогідності pi = 1, Oa - показник, що отримали при
розрахунках нейромережі, f (In) - похідна активації від вхідного значення даного
нейрону, що для сигмоїди може мати такий вигляд:
f ( In)  (1  Oi )  Oi
Далі необхідно відновити ваги усіх вихідних синапсів цього нейрону. Так в
випадку О1 їх немає можна перейти до нейронів Н1, H2 та H3 за формулою:

 H  f ( In)   ( wi   i ) ,
де похідна функції активації від значення f (In) помножується на суму всіх вагів та
дельт нейрону, з яким пов'язано цей синапс, для того щоб поширити похибку Error
вихідного нейрону О1 на всі ваги нейромережі. Далі необхідно знайти градієнт для
кожного вихідного синапсу:
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GRADBA   B  Oa

де А – точка на початку синапсу, B – на кінці синапсу.
Для відновлення вагів wі використаємо МЗР для зміни ваги синапсу, що дорівнює
швидкості навчання, помноженому на градієнт цієї ваги та додаванням моменту:
wi  E  GRADw    wi 1

Е - епсілон - швидкість навчання,  - момент. Дані гіперпараметри – показники, що
необхідно визначати «вручну» методом проб і помилок. Дані гіперпараметри можуть
варіюватися, в залежності від поставленої мети та архітектури нейромережі.
Наприклад, для вирішення XOR швидкість навчання може бути в діапазоні 0,3-0,7, але
нейромережа для аналізу та передбачення ціни акцій, що використовує швидкість вище
0, 00001 призводить до поганої збіжності нейромережі [2]. Тому для визначення
моменту та швидкості навчання, в тому числі й для кількості нейронів прихованого
шару слід експериментувати виходячи з специфіка кожного конкретного проекту.
Далі розраховуємо I1, I2, I3, I4 та I5, які мають синапси та відповідні ваги w1, w2, w3,
w4 w5 які слід відновити. Однак слід зазначити, що немає необхідності знаходити дня
ти для вхідних нейронів, тому що у них не має вхідних синапсів.
Завдяки навчанню нейромережі із використанням МЗР після моделювання можна
отримати загальну вірогідність досягнення успіху проектом, як наслідок його
відповідності НСР системи.
Дана модель є гнучкою та в залежності від специфіки проекту має можливість
змінювати кількість нейронів в прихованому шарі та кількість епох під час навчання. Для
швидкого навчання нейромережі її слід створювати в середовищі розробки програмного
забезпечення (Visual Basic, Jupyter Notebook) на сучасній мові Python 3.0. Гнучкість Python
дозволить значно прискорити процес навчання нейронної мережі, з можливістю її подальшого
використання для проектів, що реалізуються в системі стратегічного розвитку.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ
МЕНЕДЖЕРІВ ІТ-КОМПАНІЇ

Васильєва В.Г., Козирєв А.Д., Шубін І.Ю.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The aim of the work is to create an information system for the evaluation of IT project
managers and application of project management processes. A mathematical model of the
evaluation system for project managers of the IT company is proposed, a tree of the goals of
the intellectual system for evaluating complex objects is constructed, basic data management
algorithms are described. The object of the research are the processes of recruitment for IT
companies and project management processes.
Якість підбору персоналу та обсяги даної роботи можна суттєво збільшити за
рахунок використання інформаційних технологій в цьому процесі. В Інтернеті існує
інформація про дуже велику кількість фахівців в галузі IT. Для того, щоб обробляти
інформацію про потрібні кадри, необхідна комп’ютеризована система, яка може
оцінювати потенційні кадри та їх класифікувати. Тобто створення інформаційної
системи для оцінки кадрів ІТ-компанії на прикладі пошуку проектних менеджерів є
актуальною задачею. Розвиток IT галузі вимагає розширення існуючих компаній та
відкриття нових [1].
Управління проектом зі створення інформаційної системи для оцінки кадрів ІТкомпанії потребує детального опису цих процесів. Використанню методології SCRUM
для управління проектом присвячено окремий розділ роботи.
Метою даної роботи є створення інформаційної системи для оцінки проектних
менеджерів ІТ-компанії та застосування процесів управління проектом.
Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні задачі: запропонувати
структуру інформаційної системи для оцінки проектних менеджерів ІТ-компанії,
створити

цю

систему,

описати

процеси

управління

проектом

зі

створення

інформаційної системи. Об’єктом дослідження є процеси підбору кадрів для ITкомпанії та процеси управління проектом. Предметом є проект з розробки
інформаційної системи для оцінки проектних менеджерів ІТ-компанії. При цьому,
зважаючи на складність та багатофакторність рішення необхідно використовувати
поєднання різних методів оцінювання, а саме, методів кваліметрії (оцінки якості),
методів класифікації, евристичних методів, методів декомпозиції та методології
управління проектами [2].
120

Запропоновано математичну модель системи оцінки проектних менеджерів ІТкомпанії, побудовано дерево цілей інтелектуальної системи оцінки складних об'єктів,
створено функціональну і структурну модель інформаційної інтелектуальної системи,
здійснено опис основних алгоритмів керування даними.
У рамках розробки моделі оцінювання проектних менеджерів ІТ-компанії
запропоновано, що об'єкти представляються у вигляді множини властивостей об'єктів
S. Відзначимо важливу деталь: множина S є об'єднанням множин, що не
перетинаються, N і E – відповідно множини чисельних і властивостей таких, що
можна перелічити. Кожна властивість Еі , яку можна перелічити, може визначати
значення з певної кінцевої множини значень. Кожна чисельна властивість Ni може
приймати значення, що лежать в області дійсних чисел, обмеженої мінімальним і
максимальним межами Nimin Nimax, відповідно. Уведення такого розподілу дає
можливість системі врахувати як кількісні (чисельні), так і якісні (такі, що можна
перелічити) характеристики об'єкта [3].
Завдання, що розв'язуються інтелектуальною системою, діляться на два види:
завдання кваліметрії (оцінювання якості) і класифікації. У процесі розв'язку завдання
кваліметрії кожному оцінюваному об'єкту ставиться у відповідність число I, що є
оцінкою даного об'єкта. У процесі розв'язку завдання класифікації кожному об'єкту
ставиться у відповідність найменування класу, до якого ставиться даний об'єкт.
У

рамках конкретного

завдання оцінювання,

до оцінюваних

об'єктів

пред'являються вимоги з множини T, а також встановлюються відповідності F між
властивостями й вимогами. При цьому одна вимога може посилатися на кілька
властивостей. Взагалі, зміст введення вимог, як інструмента, використовуваного для
адекватного оцінювання об'єкта, полягає в наступному: вимоги виражають мету
суб'єкта оцінювання при розв'язку конкретного оцінного завдання; властивості, що є
описом або представленням об'єкта оцінки, існують незалежно від розв'язуваного
завдання. Конкретне значення властивості одержують лише з погляду системи вимог,
що пред'явленні суб'єктом оцінювання.
Крім того, у завданні класифікації формується множина класів С. У завданні кваліметрії
кожній вимозі з множини T ставиться у відповідність вага (значимість) цієї вимоги. У завданні
класифікації кожній вимозі ставляться у відповідність n ваг, де n – кількість класів. У цьому
випадку Pij – це вага (значимість) i-ї вимоги з множини T в j-му класі з множини C. Вся
множина P названа множиною вагових коефіцієнтів. Крім того, у завданні кваліметрії для
кожного елемента з множини F – відповідностей вимоги й залежних від неї властивостей
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завдано «дуговий ваговий коефіцієнт», значення якого визначає значимість конкретної
властивості в рамках конкретної вимоги.
Після формулювання множини вимог можна говорити про формування множини
еталонів E. Еталон як ідеал може в дійсності не існувати, але для ухвалення рішення він
повинен бути завданий. Причому, у рамках описуваної моделі еталон не ідентичний
поняттю «еталон» у загальноприйнятому сенсі цього слова. Еталон з погляду моделі не
тільки несе інформацію про ідеальне значення тієї або іншої властивості, але й про те,
на скільки всі інші значення даної властивості «гарні» з погляду пред'явлених вимог до
об'єкта оцінки. Елементом ei множини E є функція V=fi(Si). Ця функція виражає те,
наскільки конкретне значення властивості Si задовольняє завданню (підвищує оцінку).
Значення цієї функції лежать у межах нуля й одиниці[3]. Якщо значення функції
дорівнює одиниці, то значення властивості повністю задовольняє завданню й підвищує
загальну оцінку об'єкта у відповідністю із вагою цієї властивості в рамках пов'язаних з
ним вимог і вимог рівня моделі (тобто з урахуванням дугових коефіцієнтів і вагових
коефіцієнтів). Навпаки, якщо значення функції дорівнює нулю, то дане значення не
задовольняє даному завданню й властивість не вносить внеску в загальну оцінку
об'єкта. Вочевидь, що дана функція безперервна, якщо властивість Si чисельна й має n
значень, якщо властивість Si така, що можна перелічити (де n – кількість результатів i-ї
властивості). Для підвищення ефективності оцінювання, в модель уводиться бінарний
вектор критичності K. Якщо значення елемента вектора критичності Kij дорівнює 1, то
j-а властивість критична в i-й вимозі. Це означає, що якщо значення j-ї властивості
конкретного об'єкта має в рамках завдання міру виразності, що дорівнює 0, то об'єкт
одержує найнижчу оцінку. Вектор критичності вносить у модель елемент логіки
предикатів, оскільки дозволяє відітнути об'єкти, що свідомо не задовольняють умовам
завдання.
Тобто, у завданні кваліметрії оцінна модель являє собою кортеж:
M<S, T, P, D, E, F, K>,
а в завданні класифікації:
M<S, T, P, D, E, C, F, K>.
Вищеописаних даних достатньо для ухвалення рішення поставленого завдання
оцінювання (класифікації або кваліметрії) [4]. Причому в такій моделі існують
можливості для досить точного аналізу ухваленого рішення й гнучкого настроювання
системи. Безсумнівною перевагою моделі є її універсальність. Дійсно, модель,
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сформульована таким чином, інваріантна до предметної галузі, переліку властивостей і
іншим обмежуючим умовам.
Структури даних повинні бути як внутрішніми (придатними для використання
іншими

програмними

модулями

інтелектуальної

системи)

так

і

зовнішніми

(придатними для зберігання на зовнішніх носіях). Крім того, необхідно розробити
механізми формування й модифікації зазначених структур даних для настроювання
системи на розв'язок конкретного оцінного завдання, а також механізми, що
забезпечують одержання інформації іншими програмними модулями (наприклад,
модулями оцінки й ухвалення рішення). Механізми керування даними повинні бути
представлені у вигляді програмних модулів (підпрограм, класів, ресурсів), що
реалізують структури даних і алгоритми
Підсистеми фактично є автоматизованими робочими місцями різних категорій
користувачів.
Таким чином, розв’язано актуальну задачу розробки інформаційної системи для
оцінки кадрів ІТ-компанії на прикладі оцінки проектних менеджерів та застосування
процесів управління проектом згідно з методологією SCRUM. Запропоновано
математичну модель системи оцінки проектних менеджерів ІТ-компанії, побудовано
дерево

цілей

інтелектуальної

системи

оцінки

складних

об'єктів,

створено

функціональну і структурну модель програми, опис основних алгоритмів керування
даними. Визначено структуру автоматизованих робочих місць користувачів системи,
здійснено вибір інструментальних засобів, проведено логічний опис інтерфейсу
користувача інтелектуальної системи.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА СИСТЕМА ЯК БАГАТОРІВНЕВА СКЛАДНА СТРУКТУРА

Чебукин Ю.В., Райко Г.О.
Херсонский национальный технический университет
The research objective is conducting competitive-optimal forecasting of enterprises that
are part of a territorial system, viewed as a multilevel complex structure that takes the factors
of inconsistency and uncertainty into account. The main results of the research include the
presented model of the territorial system as a multi-level complex framework in the form of a
system of generalized dynamic balance equations and its structure presented as a system of
dynamically-algebraic connections.
В умовах сучасності реформування адміністративно-територіального устрою
територій належать до кола самих актуальних проблем України. Процес розвитку
системи управління територією пов'язаний не тільки з децентралізацією влади, а й з
еволюцією механізмів, технологій, комунікацій, процесів інформатизації системи
управління.
Інформатизація територіальної економіки – процес об’єктивний та неминучий,
має як переваги, так і недоліки. Інформація, трансформована у різні форми знань та
інноваційної творчості, стає суттєвим фактором розвитку виробництва, системи
управління на державному та територіальному рівнях, відкриваючи можливості
якісного зростання якості життя людиней, являється підґрунтям розвитку креативної та
соціальної економіки. В системі територіального управління інформаційні відносини
отримують переваги за рахунок розширення глобальних інформаційних каналів,
доступності інформації, виходу на глобальні ринки, здешевлення комунікацій, - все це
формує на сьогодні актуальні проблеми управління та розвитку територіальних систем
із застосуванням інформаційних технологій.
Дослідження проблем управління територією включає комплексну синергію
галузей:

державного

управління,

економічних,

політичних,

юридичних

та

соціологічних наук на основі використання інформаційних систем і технологій.
Суттєвий вклад в систему державного управління територіями здійснили наступні
вітчизняні вчені, такі як: З.С.Варналій, В.Є.Воротін, М.І.Долішній, В.Ю.Керецман,
О.Б.Коротич, В.С.Куйбіда, Е.М.Лібанова, Ю.В.Макогон, Н.А.Мікула, А.І.Мокій,
С.А.Романюк, В.І.Чужиков та ін. Питання щодо використання інформаційних систем і
технологій з метою задоволення потреб територіальних громад досліджували у своїх
працях Ю. Дітковська, О. Дудкіна, І. Вовчак, І. Клименко, К. Линьова, В. Вакуленко, М.
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Орлатий та ін. Значний внесок в дослідження та вирішення проблеми створення
ефективного математичного та інформаційного забезпечення складних систем внесли
Т.С. Сааті, Р. Дж. А. Літтл, Д.Б. Рубін, Д. Хінклі, Д. Кокс, Дж. Бокс, Г. Дженкінс, Т.
Андерсон, А. М. Нікіфоров, А.А. Боровков, А.И.Орлов, С.А. Айвазян та інші.
Об'єднана територіальна громада (ОТГ) як територіальна система (ТС) – це
багаторівнева складна структура (багатооб'єктна багатокритеріальна система (ББС), що
складається з підсистем: підсистема-об'єкт; горизонтальна підсистема рівнозначних
об'єктів; ієрархічна підсистема (ІС). Кожна підсистема формує свій «внесок» в задачі
оптимізації, що включають підходи для забезпечення ефективності об'єкта.
В загальному вигляді модель ТС як складної територіальної ББС можна описати
системою рівнянь узагальненого динамічного балансу (1) – (4):
Mv  Av  Bu  A( z ) z  B ( z ) w  p  vu  v э ;

(1)

dX
dX ( z )
 u,
 w;
dt
dt

(2)





dR
 Q( R  R* )  Cv  Du  Fp  D( z ) w  F ( L ) L  Jz  r u  r э ;
dt

(3)

0  v  V (t , X , R ),0  z  Z (t , X ( z ) , R ).

(4)

де v, p – вектори випусків та кінцевого невиробничого споживання товарів та послуг;
u, v – інтенсивність капіталовкладень на розвиток основних та відновлювальних

фондів;

z

– інтенсивність відновлення ресурсів;

X , X (z)

– обсяг основних і

відновлювальних фондів; Z - вектор показників, що характеризують ресурсний
потенціал; r u , r э – ресурсні потоки; vu , v э – експорт та імпорт товарів та послуг;
A, A( z ) – матриці питомих прямих витрат; B , B ( z ) – матриці фондоутворюючих витрат;
Q – матриця коефіцієнтів самовідновлення та взаємовпливу природних ресурсів; C –

матриця питомих ресурсних витрат; D, D ( z ) – матриці питомих фондоутворюючих
витрат ресурсів; F – матриця ресурсних витрат при невиробничому споживанні
продуктів; J – діагональна матриця з елементами J ii  1 , якщо відновлення ресурсу
призводить до збільшення показника Ri , в іншому випадку J ii  -1 ; F ( L ) – вектор
коефіцієнтів, що характеризують непромислове навантаження на ресурси; L –
чисельність населення;

R* –

необурений стан природних ресурсів,
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V (t , X , R ) ,

Z (t , X ( z ) , R ) – виробничі функції потужності випуску, що залежать від часу, основних

фондів та потенціалу ресурсів; M – матриця, що враховує відмінність технологій.
Головним фактором розвитку ТС є людський капітал (трудові ресурси), який
можна представити у вигляді обмеження виду:
 v   u   ( z )   ( z ) w   N ,

(5)

де  ,  ,  ( z ) ,  ( z ) – вектори питомих витрат трудових ресурсів на випуск продукції,
приріст основних фондів, відновлення ресурсів, приріст відновлювальних фондів
відповідно;  – частка трудових ресурсів у загальній чисельності населення.
В системі функціонування ТС із застосуванням проектно-цільового підходу до
системи управління територією (СУТ) актуалізуються фактори різного характеру
неузгодженості (конфліктності) та невизначеності. Методи моделювання враховують
багатооб’єктність структури, багатокритеріальність завдань, властивості конфліктної
взаємодії об'єктів при проектуванні та управлінні ББС. Важливим завданням
методології управління ББС є розробка методів управління ББС, що мають властивості
стабільності та ефективності в конфлікті, забезпечують компроміси на тактичній та
інформаційній основі.
Система управління та планування ТС здійснюється в умовах невизначеності та
ризику. Виділяють класифікацію невизначених факторів:
- природна невизначеність (невизначеність середовища) - недостатня інформація
про процеси функціонування об'єкта-підсистеми;
- невизначеність факторів – неузгодженість у взаємній інформації, пов'язаної з
описом, діями об'єктів-підсистем в складній БС;
- невизначені фактори, що відображають невірне формулювання мети та її
показників у складній системі.
В загальному вигляді структуру ТС можна представити у вигляді системи
динаміко-алгебраїчних зв’язків (6):
x д  f  t , x, q, u1, , u N  , x  t0   x0 ;

xa    t , x, q, u , , u  , x  X ;
N
1

q  Q;
y  y  x, q, t  ,

u U ,
u  u  t , x, y, q  ,
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а
б
в
г

(6)



де N – число об'єктів; x  x д , x а



– вектор стану з xд – динамічними та xа –

алгебраїчними станами; X – множина станів; y – вектор виходу; u U – вектор
управління;

qQ

–

вектор

параметрів,

що

характеризують

параметричну

невизначеність в (1 а – в), можливу параметризацію в (1 г). Вирази (6) характеризують
динамічні зв'язки (а), алгебраїчні зв'язки (б), вектор виходу (в), функцію прийняття
рішення та управління (г). Управління u  U  U1  ...  U N , ui U i – підвектор управління
i-м об’єктом ТС. Властивості правих частин (1а), (1б) - безперервність та
диференційованість, для (1а) - виконання умов Ліпшиця.
Приймаючи до уваги складність крайових задач в ББС доцільно орієнтуватися на
комбінацію наближених гнучких обчислювальних схем та класичних оптимізаційних
структур управління: математичного програмування та оперативного управління, з
істотною параметризацією керуючих сил у тимчасових інтервалах їх застосування.
Керуючі сили можна представити наступними комбінаціями:
Програмно-корегований закон управління (ПКЗУ) (стратегія) при заданому





розбитті відрізка t0 , T  на t  t j  t j 1 , при цьому u i    u s   :
l

us     usj (x(t j 1 ), t )1 t j  t j 1 , tl  T

(7)

j 1





де usj x  t j 1  , t  usj  t  – допустиме програмне управління u s  U sj на відрізку t j 1 , T 
при відомій початковій умові x  t j 1  , що реалізується на t  t j 1  t j  .
Параметризований ПКЗУ вигляду (7), де

  

p

usj x t j 1 , t   q sj k 1tk  tk 1 

(8)

k 1

з розбиттям t j 1 , t1 ,..., tk 1 , tk ,..., T  на відрізку t j 1 , T  при фіксованому x  t j 1  .
Методи та алгоритми щонайменше структуруються у два етапи:
1) на основі сітьових підходів оцінюється множина рішень, вибирається
початкове наближення у «вигідній» локальній області;
2) на основі початкового наближення розв’язується точна задача визначення
параметризованого оптимального керування або у формах (7) – (8).
Процедури параметризації керуючих сил дозволяють на основі параметричних
мереж знизити проблеми глобальної оптимізації в багатокритеріальних задачах,
наближено оцінювати наявність та оптимальність рішення, призначати початкове
наближення для локального пошуку точного рішення.
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НАУКОВА НОВИЗНА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ
РЕСУРСАМИ В ПРОЕКТАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Ходаківський О.М.
Український державний університет залізничного транспорту
The development of scientific bases for managing the resources of the railway transport
project has been carried out in part: managing the fleet of freight cars in the new post-Soviet
conditions; management of human resources of a new subject of the transport market - the
national car operator (Ukrainian transport and logistics center), etc.
В сучасному світі така галузь науки, як управління проектами динамічно
розвивається [1-4]. Управління проектами в такій сфері людської діяльності, як
залізничний транспорт, більшою мірою, розроблено в частині дослідження теоретичних
і практичних засад державноприватного партнерства та їх реалізації в транспортному
комплексі країни [5]. Результат критичного аналізу та порівняння з відомими
науковими публікаціями щодо управління ресурсами в проектах залізничного
транспорту доводить актуальність розвитку наукових основ такого управління.
Наукова новизна розвитку наукових основ управління ресурсами в проектах
залізничного транспорту полягає у наступному:
- вперше розроблено модель визначення додаткового вагонного парку, що
потенційно можуть одержати Укрзалізниця та залізничні адміністраціїї країн СНД та
Балтії від впровадження нової ідеї по створенню єдиної системи управління парком
вантажних вагонів, заснована на врахуванні скорочення порожнього пробігу вагонів,
яка на відміну від існуючих моделей враховує нову наявність власних вантажних
вагонів, що дозволяє підвищити ефективність управління матеріальними ресурсами
(вантажними вагонами) [6];
- вперше розроблено модель управління людськими ресурсами нового субєкта
транспортного ринку – національного вагонного оператора (українського транспортнологістичного центру Укрзалізниці), заснована на класичній транспортній моделі, яка на
відміну від існуючих моделей враховує рекомендацію обирати кандидатів для заняття
посад нового субєкта, більшою мірою, із числа фахових працівників Укрзалізниці, що
дозволяє мінімізувати витрати на формування людського ресурсу національного
вагонного оператора [7];
- вперше розроблено модель дій людини при придбанні залізничного квитка,
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заснована на використанні апарату мереж Петрі, яка на відміну від існуючих моделей
враховує необхідність;
- коригування управління людськими та матеріальними ресурсами в проектах
залізничного транспорту в умовах використання інтернету, що дозволяє обгрунтувати
необхіднсть більш ширшого використання інтернету в проектах залізничного
транспорту [8];
- вперше розроблено модель роботи кас залізничного вокзалу ХарківПасажирський, заснована на використанні теорії масового обслуговування (Q-модель),
яка на відміну від існуючих моделей враховує необхіднсть коригування управління
людськими та матеріальними ресурсами залізничного вокзалу при зростанні
пасажиропотоку, що дозволило ефективно здійснити управління людськими та
матеріальними ресурсами в проекті залізничного транспортного обслуговування в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу [9];
- вперше розроблено модель роботи залізничної станції Харків-Пасажирський,
заснована на використанні теорії масового обслуговування, яка на відміну від існуючих
моделей враховує необхіднсть коригування управління людськими та матеріальними
ресурсами залізничної станції при зростанні поїздопотоку, що дозволило ефективно
здійснити управління людськими та матеріальними ресурсами в проекті залізничного
транспортного обслуговування в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з
футболу [10];
- вперше розроблено модель роботи залізничної станції Основа, заснована на
використанні теорії масового обслуговування (Q-модель), яка на відміну від існуючих
моделей враховує необхіднсть коригування управління людськими та матеріальними
ресурсами пункту технічного обслуговування вантажних поїздів залізничної станції, що
дозволило ефективно здійснити управління людськими та матеріальними ресурсами в
проектах залізничного транспорту в умовах світової фінансової кризи [11];
- вперше розроблено модель прийняття рішень, заснована на використанні таких
критеріїв прийняття рішень, як максимакса, Байєса, Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца,
Ходжа-Лемана, яка на відміну від існуючих моделей враховує необхіднсть коригування

управління людськими та матеріальними ресурсами в проектах залізничного
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транспорту в нових післярадянських умовах, що дозволяє визначити оптимальність
обраної стратегії діяльності залізничного транспорту в ринкових умовах [12];
- вперше розроблено модель процесу конкурентної взаємодії перевізників
вантажобагажу залізничного та автомобільного транспорту, заснована на використанні
засобів математичної екології, яка на відміну від існуючих моделей враховує
необхіднсть коригування управління людськими та матеріальними ресурсами в
проектах залізничного транспорту в нових післярадянських умовах, що дозволило
дослідити закономірність такої взаємодії [13].
За результатами розроблених рішень можемо зробити висновок про здійснений
крок по розвитку наукових основ управління ресурсами в проектах залізничного
транспорту.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ МЕТОДАМИ БАГАТОВИМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Гибкіна Н.В., Сидоров М.В., Стороженко О.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The classification problem of the regions of Ukraine on the main economic indicators in
2012 and 2017 is considered. To solving the principal component method and cluster analysis
methods were used. The obtained results graphically display the position of the regions of
Ukraine on the plane of the first two main components grouped in selected clusters.
Економічний стан регіонів України. Економіка України та її окремих частин

описується великою кількістю показників, значення яких залежать від особливостей
географічного положення та рівня розвитку і постійно змінюються у часі. Отже,
питання класифікації економічних об’єктів є однією з задач, що можуть вважатися
первісними під час розробки коротко- і довгочасних програм керування економічним
розвитком

країни.

Крім

використання

суспільно-географічних

міркувань

для

розв’язання задачі класифікації можна використовувати методи багатовимірного
статистичного аналізу, зокрема, кластерний аналіз [2, 3]. Перспективною стає задача
використання методів кластерного аналізу у комплексі з методами зниження
розмірності, які дозволять суттєво знизити обсяги вхідної інформації та подати
результати у наочному вигляді.
Комплексне застосування компонентного та кластерного аналізів до
класифікації регіонів України у ХХІ столітті. Розглянемо послідовне застосування

методів компонентного та кластерного аналізів для класифікації регіонів України за їх
економічним положенням. Для цього розглянемо наступні соціально-економічні
показники, що традиційно використовуються для характеристики економічного стану:
x (1) – Валовий регіональний продукт, у фактичних цінах, млн. грн.; x (2) – Валовий

регіональний продукт у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах, млн. грн.; x (3) –
Індекс споживчих цін за регіонами, % до попереднього року; x (4) – Індекс промислової
продукції за регіонами, % до попереднього року; x (5) – Індекс продукції сільського
господарства за регіонами, % до попереднього року; x (6) – Обсяги експорту товарів за
регіонами, вартість, млн. дол. США; x (7) – Обсяги імпорту товарів за регіонами,
вартість, млн. дол. США; x (8) – Обсяги експорту послуг за регіонами, вартість, млн.
дол. США; x (9) – Обсяги імпорту послуг за регіонами, вартість, млн. дол. США; x (10) –
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Оптовий товарооборот за регіонами, млн. грн.; x (11) – Оборот роздрібної торгівлі, у
фактичних цінах, млн. грн.; x (12) – Кількість зареєстрованих безробітних за регіонами,
% до населення працездатного віку; x (13) – Попит на робочу силу, кількість вакансій,
тис.; x (14) – Середньомісячна номінальна заробітна плата за регіонами, грн. Значення
обраних показників для регіонів України взято з [1, 4, 5].
Використовуватимемо дві головні компоненти, отримані методом компонентного
аналізу. Вони дають 81,15% внеску у загальну дисперсію. Значення двох перших
головних компонент дорівнюють:
y (1)  0,306733 x1  0,304837 x2  0, 230243 x3  0, 0749314 x4 
0, 270995 x5  0,133939 x6  0,304549 x7  0, 298144 x8  0,305175 x9 
0,305669 x10  0, 291656 x11  0, 210277 x12  0, 271502 x13  0,302963 x14 ;
y (2 )  0, 0493388 x1  0,114377 x2  0,313895 x3  0, 601219 x4  0,187837 x5 
0, 45862 x6  0,141146 x7  0,122458 x8  0,145224 x9  0, 0819298 x10 
0, 0198077 x11  0, 412784 x12  0,189012 x13  0, 0982057 x14 .

Кінцевим етапом аналізу є кластеризація отриманих даних. На рис. 1 наведено
графічне розташування регіонів України за головними компонентами y (1) , y (2) із
застосуванням методу k-медіан кластерного аналізу (6 кластерів).

Рисунок 1 – Кластеризація методом k-медіан, 2012 рік
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Як бачимо, м. Київ виділяється у окремий кластер, що пояснюється
особливостями його політичного положення як столиці України і, як наслідок,
значеннями економічних показників. Інші 5 кластерів містять наступні регіони:
- Дніпропетровська, Донецька, Київська, Одеська, Харківська;
- Луганська, м. Севастополь;
- Волинська, Чернівецька;
- Вінницька, Житомирська, Кіровоградська;
- АР Крим, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська,
Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська,
Чернігівська.
Розглянемо далі, які зміни відбулися в економічному положенні регіонів України
останніми роками. Для цього застосуємо вищеописаний підхід для наочної
кластеризації за даними 2017 року. У результаті проведення компонентного аналізу
отримано такі значення перших двох компонент:
y (1)  0,322749 x1  0,311181x2  0,137372 x3  0, 045178 x4 
0,304181x5  0, 292846 x6  0,326835 x7  0,314691x8  0,312756 x9 
0,324434 x10  0,147145 x11  0,114256 x12  0, 235248 x13  0,317537 x14 ;
y (2)  0, 031930 x1  0, 209915 x2  0, 041099 x3  0, 735189 x4 
0, 013171x5  0, 030827 x6  0, 034352 x7  0, 014739 x8  0, 060335 x9 
0, 024382 x10  0,318432 x11  0,511370 x12  0, 200729 x13  0, 052707 x14 ,

які дають 74,78% внеску у загальну дисперсію.
Результати кластеризації методом k-медіан за умови виділення 6 кластерів
наведені на рис. 2.
Як видно з наведених рисунків, особливе положення м. Києва, як окремого
кластера, зберігається. Інші кластери складаються з наступних областей:
- Донецька, Луганська;
- Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська,
Харківська;
- Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька;
- Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Рівненська;
-

Волинська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Херсонська, Черкаська, Чернігівська.
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Миколаївська,

Сумська,

Рисунок 2 – Кластеризація методом k-медіан, 2017 рік
Наведена процедура дозволяє згрупувати регіони з близькими значеннями
отриманих методом головних компонент інтегральних показників. Її перевагою є те, що
від великої кількості різнорозмірних природних економічних характеристик ми не
лише можемо перейти до двох-трьох узагальнюючих показників та поєднати об’єкти у
однорідні групи, а й наочно розташувати згруповані об’єкти у двовимірному чи
трьохвимірному просторі. Зіставляючи результати кластеризації, отримані для 2012 р.
та 2017 р., можна зробити висновки про те, які зміни трапилися у економічному
становищі окремих регіонів Україні у розглядуваний проміжок часу.
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METHOD OF PRESENTATION BALLROOM EFFICIENCY PROJECTS FOR THE
PORTFOLIO OF BIG SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS
Abdulkadir Kabir

“KROK” University
A method is described to present the effect parameters from the use of a project
product, which are specified as S-curves and have a different essence of a ballroom value,
which varies from 0 to 5. For interpretation, a nomogram is used that is constructed by the
person making the decision, which reflects the person’s subjective vision regarding degree of
effectiveness depending on the value of the effect.
When forming project portfolio of big socio-economic systems (BSES), a number of
tasks arise that are related to their specificity. First of all, this refers to the task to consider the
parameters of the effectiveness of the project products relating to different aspects of the
BSES’s life: economic, political, social or cultural. In the theory of portfolio management,
efficiency has traditionally been expressed in monetary terms. However, this equivalent is not
always possible to calculate. For example, for such indicators of social projects as an increase
in the number of jobs in the BSES territory, a change in the structure of employment of the
population, improvement of cultural and living standards, etc. At present, the task of
considering the efficiency of projects in the portfolio, which is represented by indicators
different in their essence and nature, remains open. The task to consider the time parameters
of the effect appearance also remains open.
To solve these problems, we proposed a method for presenting project financing and the
effect of consuming the project product in the form of S-shaped curves [1]. This made it
possible to develop a procedure to select projects into a portfolio based on a criterion that uses
the procedure for discounting the accumulated costs of the project and the cumulative effect
of consumption of the project product [2].
To solve the task of presenting essentially various effects to a unified base, it is
proposed to use the method of multi-criteria scales [3]. The method is based on the
understanding that any system can possess one of five states: collapse, lack of development,
extensive development, intensive or dynamic development. The method was successfully
used in decision-making procedures regarding selection of a project implementation option, in
evaluating tender proposals, in a comprehensive assessment of the level of regional socioeconomic development, the level of product compliance with quality parameters, and others.
The method provides a valuation of any project performance indicators in the ballroom
values from 0 to 5. To interpret indicators in this form the specially constructed nomogram
should be built by a person making a decision (Fig. 1). It contains five zones, each
corresponds to a different level of the effect of consuming the project product: very low (zone
0-1), low (1-2), medium (2-3), high (3-4), very high (4-5). In this example two essentially
different indicators are situated on different scales intervals of their measurable changes
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(value I1 is equal to approximately 80% of the maximum value, and I2 – 55%). At the same
time, both of these indicators have the same ballroom value – 3 points from the vision of the
decision-maker.

Fig. 1. Nomogram to interpret the values of different indicators at the essence to a
single point scale
In the calculation of the discounted cumulative ball-effect as an index, the same as
discount rate, we suggest to use a norm of the effect gaining. The person making the decision
upon preliminary evaluation of projects-candidates to the portfolio sets this norm. The initial
data is based on the forecast of the level of non-demand for the product of a particular project
by potential consumers. The proposed approach allows considering not only the nature of the
effect appearance, but also the period for its growth and the maximum possible level of its
achievement.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ SD&OPM: СТАЛИЙ РОЗВИТОК
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Кадикова І. М., Чумаченко І.В.
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
The author proposes a conceptual SD&OPM model for strategic project management.
The principles of sustainable development have been extracted from the literature and
identified as those that may be related to project management. Areas of decision making in
formulating the project strategy in accordance with organizational project management are
considered. The proposed model combines the two concepts and focuses on areas with
prerequisites for the existence of specific tools, methods and models of project management.

Розглянувши

концепції

Sustainable

Development та

Organizational Project

Management (сталий розвиток та організаційне управління проектами), побудуємо
модель їх одночасного застосування для управління плануванням сталого портфелю
проектів та програм. У роботі [1] розрізняють змістовне визначення сталого розвитку та
визначення, пов'язане з процесами. Для поточного дослідження розглядатимемо не
зміст проектів сталого розвитку, а пов’язані з ним процеси відповідно до Керівних
принципів сталого розвитку [2]:
1)

цілісний підхід,

2)

довгострокова орієнтація,

3)

просторова та інституційна великомасштабність,

4)

зменшення ризику,

5)

цінності та етичні міркування,

6)

формування та нарощування потенціалу.

Введемо лінгвістичну змінну SDi, де i=(1,…,n), n=6 відповідно до наведеного
вище переліку.
Традиційне управління проектами зосереджується на управлінні термінами,
витратами та обсягом. Однак, ми розглядаємо проекти як соціальні системи, а
управління проектами – з позицій стратегічного управління. Тому ми не застосовуємо
модель життєвого циклу проекту, а розглядаємо організаційне управління проектами,
де виділяють такі сфери прийняття рішень при формулюванні стратегії проекту [3]:
1)

позиціювання,

2)

архітектура,

3)

управління,
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4)

взаємодії,

5)

практики,

6)

метрики.

Введемо лінгвістичну змінну OPMj, де j=(1,…,m), m=6 відповідно до наведеного
вище переліку.
Поєднання принципів сталого розвитку (SDi) із сферами прийняття рішень при
формулюванні стратегії проекту (OPMj) дає нам матрицю SD&OPM, яка складається з
елементів SD&OPMij, які можуть приймати значення 0 або 1 залежно від того, чи є
передумови до існування специфічних/адаптованих інструментів, методів та/чи
моделей управління проектами у певній j-ій сфері прийняття рішень при дотриманні іго принципу сталого розвитку.
Таблиця 1 – Матриця SD&OPM
OPMj
SDi

OPM1

OPM2

…

OPMm

SD1

SD&OPM11

SD&OPM12

…

SD&OPM1m

SD2

SD&OPM21
…
SD&OPMn1

SD&OPM22
…
SD&OPMn2

…
…
…

SD&OPM2m
…
SD&OPMnm

…
SDn

Концептуальна модель SD&OPM (табл. 2) відображає виділені перспективні зони
для розробки моделей, методів та інструментів провадження стратегічного управління
сталим портфелем проектів, де SD&OPMij=1.
Таблиця 2 – Концептуальна модель SD&OPM
OPMj
SDi

OPM1

OPM2

OPM3

OPM4

OPM5

OPM6

SD1

1

1

1

1

1

1

SD2

0

0

1

1

0

1

SD3

1

0

0

0

1

1

SD4

0

1

1

0

1

1

SD5

0

1

1

0

1

1

SD6

1

1

0

1

1

1
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Так, запропонований у роботі [4] метод адаптації стратегії проектно-орієнтованої
організації до зовнішніх змін відповідає SD&OPM25=1, а метод визначення очікувань
зацікавлених сторін і їх коригування при стратегічному управлінні програмою
проектів [5] відповідає значенню SD&OPM54=1. Метод

формалізації процесів

управління вимогами у проекті, запропонований у роботі [6] відповідає значенню
SD&OPM16=1.
Напрямом подальшого дослідження може бути розробка інструментів, методів та
моделей відповідно до тих елементів матриці SD&OPMij=1, що відображено у
запропонованій концептуальній моделі SD&OPM.
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UNDERSTANDING GLOBAL TRENDS OF GENDER INEQUALITY: KEY
GLOBAL RATINGS CORRELATION ANALYSIS
Momot T.V.1, Tumietto D.2, Chekh N.O.1, Sorokina L.1, Bykovskaia A.1

O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine1
Link Campus University in Rome, Milan, Italy2
Over the past decade, gender equality and women’s empowerment have been explicitly
recognized as key not only to the health of nations, but also to social and economic
development. Research shows gender discrimination mostly in favour of men in many realms
including the workplace. Discrimination affects many aspects in the lives of women from
career development and progress to mental health disorders.

Women and girls represent half of the world’s population and therefore also half of its
potential. But today gender inequality persists everywhere and stagnates social progress. As
of 2014, 143 countries have guaranteed equality between men and women in their
Constitutions but 52 have yet to take this step. Inequalities faced by girls can begin right at
birth and follow them all their lives. In some countries, girls are deprived of access to health
care or proper nutrition, leading to a higher mortality rate. Disadvantages in education
translate into lack of access to skills and limited opportunities in the labour market.
The Global Gender Gap report from World Economic Forum sets a benchmark for
gender parity. The Global Gender Gap Report benchmarks 149 countries on their progress
towards gender parity across four thematic dimensions:


Economic participation and opportunity – outcomes on salaries, participation

levels and access to high-skilled employment


Educational attainment – outcomes on access to basic and higher level education



Political empowerment –

outcomes

on

representation

in

decision-making

structures


Health and survival – outcomes on life expectancy and sex ratio. In this case

parity is not assumed, there are assumed to be fewer female births than male (944 female for
every 1,000 males), and men are assumed to die younger. Provided that women live at least
six percent longer than men, parity is assumed. But if it is less than six percent it counts as a
gender gap.
Thirteen out of the fourteen variables used to create the index are from publicly
available "hard data" indicators from international organizations, such as the International
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Labour Organization, the United Nations Development Programme and the World Health
Organization.
While women worldwide are closing the gap in critical areas such as health and
education, significant gender inequality persists in the workforce and in politics. The rate of
progress for women has been slow over the past decade with the proportion of female leaders
increasing by an average of just over 2 per cent across 12 industries studied by the World
Economic Forum (WEF).
WEF's data shows that when women are more present and participating in leadership
roles, more women are hired right across the board at all levels. This detail holds true even
when taking into consideration the disparities in the size of female talent pools across various
industry sectors. If the proportion of women in leadership is not increasing fast enough, yet
we know that diversity in leadership positions is a critical factor in closing the economic
opportunity gap, then it is clear that women's participation at the most senior levels of
leadership and management swiftly need to increase and accelerate.
We analyzed the correlation between the gender gap index ranking and the happiness
index ranking from the WEF 2018/2019 reports. And we found that the countries that are
leading in the gender gap ranking are at the forefront of the happiness rating.

Ranking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
65/133
108/140

The gender gap index
ranking
Iceland
Norway
Sweden
Finland
Nicaragua(45)
Rwanda(152)
New Zealand
Philippines(69)
Ireland(16)
Namibia(113)
Ukraine
India

The happiness index ranking

Finland
Norway
Denmark(13)
Iceland
Switzerland(20)
Netherlands(27)
Canada(16)
New Zealand
Sweden
Australia(39)
Ukraine
India

Next we analyzed changes WHR and GGGR of Sweden, Ukraine and India during
2013-2019.
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2013

2015

2016
Sweden

2017

2018

2019

WHR(1-10) 7,48

7,36

7,29

7,28

7,31

GGGR(0-1)

0,82

0,85

0,82

0,82

4,1
0,706

4,1
0,708

4,33

4,32
0,67

4,19
0,66

4,02

0,81

WHR
GGGR

5,06
0,69

4,68
0,702

WHR
GGGR

4,77
0,65

4,57
0,66

Ukraine
4,32
0,7
India
4,4
0,68

7,34

GGGR(SWE-UA-IND)=0,482+0,0459*WHR

Regression statistics
Plural R

0,94

R-square

0,88

Standard error

0,02

The value of the multiple R = 0.94 tells us that this model has a high level of correlation.
The study of the influence of WHR on the GGGR model SWE-UA-IND shows us the
direct dependence of WHR on the GGGR, that is, the larger the WHR, the greater the GGGR.
The number 0.482 means the share of the influence of other factors on the GGGR. For
example, such as economic participation and opportunities, educational attainment, health and
survival, political empowerment.
Companies with more women in leadership roles are more profitable. A Pepperdine
University study showed that twenty-five Fortune 500 firms with the best record of promoting
women into high positions were 18 to 69 percent more profitable than the median firms in
their industries.
Companies with more women in leadership roles are more competitive than their peers.
One USA Today report found the stocks of 13 Fortune 500 companies led by a woman for all
of 2009 outperformed the S&P 500 (companies primarily led by men) by 25%. Companies
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with more women in leadership roles reflect the marketplace. Women are responsible for 83
percent of all consumer purchases in the U.S. and control nearly $20 trillion of the world’s
spending power.
Regardless of where you live in, gender equality is a fundamental human right.
Advancing gender equality is critical to all areas of a healthy society, from reducing poverty
to promoting the health, education, protection and the well-being of girls and boys.
Ways to bridge the gender gap:
1.

There is a need for greater integration of gender aspects both in the general policies

of countries and in sectoral policies;
2.

Essential changes are needed in the collection of statistical information, including

both an increase in the quantity and quality of data from a gender perspective;
3.

Discrimination must be effectively eliminated, including by ensuring equal pay for

work of equal value;
4.

Effective would be a system of economic support and incentives aimed at non-

discrimination against women. Improving the infrastructure that facilitates the upbringing of
children could free up the time and resources of women and allow them to participate more
actively in the economy;
5.

Much can be done by private business. It is necessary to create a new corporate

culture and working methods aimed at achieving gender balance.
Bridging the gender gap helps to improve the standard of living in the country. This can
be done by integrating gender issues, eliminating discrimination, including pay, creating a
system of economic support and incentives for women. The involvement of women in the
political and economic spheres of the country leads to a positive dynamic, increasing GDP, a
fierce fight against corruption and new trends in various fields.
References

Suggested citation: Sunita Kishor and Kamla Gupta. 2009. Gender Equality and
Women’s Empowerment in India. National Family Health Survey (NFHS-3), India, 2005-06.
Mumbai: International Institute for Population Sciences; Calverton, Maryland, USA: ICF
Macro.
The Global Gender Gap Report.2018. World Economic Forum Cologny/Geneva
Switzerland

144

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОЕКТАМИ

Тимчук О.С., Рач В.А.
Университет экономики и права «КРОК»
This paper presents the contextual analysis of tools and techniques of Project
Management Body of Knowledge. It allows to determine, that in all knowledge areas of
project management there are a significant level of linguistic uncertainty of project
information and to build a ranked list of knowledge areas by the level of linguistic
uncertainty. The authors of paper had formulated a goal of building a new project
management methodology under linguistic uncertainty.

Такие характеристики проектов, как уникальность, одноразовость и временный
характер приводят к невозможности накопления опыта и статистических данных по
конкретному проекту. Менеджер проекта при формировании управленческого решения
сталкивается с неопределенностью проектной информации, которая имеет различные
типы и источники. Игнорирование неопределенности на одном этапе жизненного цикла
проекта приводит к ее накапливанию на следующих этапах, и как результат, к
нарушению баланса между показателями стоимости, сроками выполнения и качеством
конечного продукта. Анализ существующих публикаций, посвященных вопросам
неопределенности в управлении проектами показал, что в области управления
проектами нет однозначной интерпретации данного понятия. Это относится и к
неопределенности
проектной
информации.
В
общепризнанном
PMBoK
неопределенность связывают с основным критерием сложности проекта, но при этом
определение неопределенности отсутствует. На практике часто «неопределенность»
отождествляют с понятием «риск», несмотря на достаточное количество работ, в
которых авторы детально описывают свое видение различия между данными
понятиями в управлении проектами. Основой такого ошибочного употребления
терминов являются работы, в которых риск явно связывают с неопределенностью. Так,
например, в последнем издании PMBOK понятие риск описывается через
неопределенность: «Риск - неопределенное событие или условие, наступление которого
отрицательно или положительно сказывается на целях проекта», но при этом
отсутствует определение «неопределенного события» и «неопределенного условия». Из
вышесказанного можно сделать вывод, что управление неопределенностью является
важным процессом в управлении проектами. Однако в настоящее время отсутствует
общая методология управления проектами в условиях неопределенности.
В данной работе для определения основного источника и типа неопределенности
авторами выполнен анализ методов, которые применяются в управлении проектом. Для

145

анализа был выбран PMBoK 6ed. Авторами данной работы были проанализированы все
инструменты и методы, предлагаемые в PMBoK для управления 49 процессами из 10
областей знаний. Всего в PMBoK выделено 6 групп инструментов и методов, а также
60 инструментов и методов, которые не разнесены по группам.
В результате проведенного анализа было установлено, что самым популярным
методом является метод экспертных оценок. В PMBoK его рекомендуется применять в
35 процессах из 49, что составляет около 72%. Популярность метода экспертных
оценок в управлении проектами в первую очередь обусловлена тем, что входы и
выходы большинства процессов управления проектами не могут быть описаны
количественно, и между ними не могут быть установлены количественные связи.
Экспертные оценки, которые представляются в лингвистической форме, приводят к
лингвистической неопределенности. К источникам такой лингвистической
неопределенности можно отнести следующие: отсутствие среди экспертов однозначной
интерпретации используемых параметров и шкал их оценивания, а также
используемого словаря для оценки параметров; используемые параметры носят
описательный характер; проекты эволюционируют во времени (что приводит к
изменению его структуры и функций), а составляющие проекта имеют активную
природу с не всегда предсказуемым поведением.
С учетом косвенного присутствия метода экспертных оценок при сборе и анализе
данных, проведении совещаний, проявлении навыков межличностных отношений и
работы с командой, авторами был построен ранжированный список областей знаний по
уровню неопределенности: управление рисками проекта, управление интеграцией
проекта, управление заинтересованными сторонами проекта, управление ресурсами
проекта, управление

содержанием проекта, управление

расписанием

проекта,

управление коммуникациями проекта, управление качеством проекта, управление
стоимостью проекта, управление закупками проекта. Следует отметить, что более 50%
метод экспертных оценок применяется в четырех областях знаний, таких как
управление рисками, интеграцией проекта, заинтересованными сторонами и ресурсами
проекта.
Наличие лингвистической неопределенности во всех областях знаний управления
проектами делает актуальной разработку новой методологии управления проектами,
применение которой должно значительно повысить эффективность и результативность
деятельности проектных менеджеров в условиях лингвистической неопределенности.
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«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» - НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Ковтун Т.А., Брашовецька Г.І., Петрова О.С.

Одеський національний морський університет
The joint educational programs provide an opportunity for Ukraines’ universities to
enter international educational markets. Project management – “Tow diplomas” program –
the experience of Odessa national maritime university.

Призначення освіти бути одним з головних чинників зростання якості людського
капіталу. Сучасний складний соціально-економічний стан держави, нажаль, негативно
впливає на заклади вищої освіти України. Недостатнє фінансування, погіршення
матеріально-технічної бази закладів вищої освіти (ЗВО) стає чинником для зменшення
загальної кількості студентів (табл.1):
Таблиця 1 – Тенденції сучасного стану вищої освіти в Україні
тис. осіб
2019
Кількість
випускників
закладів
195
загальної середньої освіти
Кількість прийнятих на навчання до
університетів, академій та інститутів
України
Кількість тих, хто вступив до
83*
іноземних навчальних закладів
Кількість випускників університетів,
академій та інститутів України
- значення відсутні/або не знайдені

2018

2017

2016

2015

2014

203

211

229

247

304

256,8

264,4

253,2

259,9

291,6

70

66

50

-

40

357,4

359,9

318,7

374,0

405,4

* прогнозне значення [1]
Через кризовий економічний стан України тренд «витоку мізків» стає все більш
популярним: за останні десять років кількість студентів, що навчаються за кордоном
зросла більше ніж в 10 разів - на теперішній час в іноземних ЗВО навчається майже
70 тис. українських студентів (тобто кожен 20-й), і, за даними Інституту суспільних
відносин (ISP), тільки 7% українців, які навчаються за межами країни, планують
повернутися назад [2].
Згідно опитування, хотіли б навчатися за кордоном 55 % респондентів. Лише 29%
мають намір утриматися від цього [3] Серед причин вибору зарубіжної освіти
основними, за результатами досліджень, називають депресивний загальний стан в
країні, недовіру до української освіти та можливість отримати диплом європейського
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зразка (приблизно третина українських студентів за кордоном планують після
закінчення навчання поїхати в інші країни Євросоюзу).
Змінити на краще обставини, що склалися, можна надавши українським
студентами такі самі можливості, на які вони шукають за кордоном, але без
необхідності на тривалий час залишати вітчизну. Одним зі способів надати українським
студентами європейські дипломи є створення партнерських програм «Два дипломи» з
іноземними ЗВО. Зважаючи на поставлені задачі, у тому числі, для приведення
вітчизняних освітніх стандартів у відповідність до норм світового співтовариства, для
підвищення якості освіти, її конкурентоспроможності та інтеграції в європейський та
світовий освітній простір було підписано Указ № 344/2013 від 25 червня 2013 року
«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», у
якому зазначено як окремий напрям політики в освіті – створення вищими
навчальними закладами спільних освітніх програм [4]. Саме спільні освітні програми
надають можливість ЗВО України виходити на міжнародні освітні ринки.

Рисунок 1 – Критерії, яким мають відповідати спільні програми
Таблиця 2 – Переваги учасників спільних освітніх програм






Переваги спільних освітніх програм
для студентів
для ЗВО-партнерів
Подолання дилеми вибору
 Удосконалення питань
освіти в Україні чи в Європі;
мобільності студентів та
викладачів;
Отримання загальновизнаного
 Формування спільних науководиплому європейського
дослідних тем співробітництва;
університету протягом
навчання в державному ВНЗ;
 Модернізація навчальних
Вдосконалення навичок
планів, матеріалів та
використання сучасних
володіння різними мовами як
технологій;
на побутовому, так і на
професійному рівні – адже
 Організація
викладання за програмою може
міжуніверситетських мовних
бути на українській,
шкіл та центрів.
англійській, польській та інших
мовах.
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Не зважаючи на численні міжнародні угоди про взаємне визнання документів про
освіту, наукові ступені та вчені звання, тощо, що укладено з участю України, загальна
кількість ЗВО, що запровадили спільні програми, становить лише 3 %. Серед
українських флагманів спільної освіти слід виділити Харківський національний
економічний університет ім. С. Кузнеця, який співпрацює за програмою з 2005 року.
Найбільшу кількість спільних програм пропонують своїм студентам Сумський
державний університет, Львівська політехніка, Одеський національний політехнічний
університет.
В Одеському національному морському університеті (ОНМУ) програму спільної
освіти по спеціальності Менеджмент (Управління проектами) розпочато у 2017 році.
Програма

передбачає

одночасне

навчання

магістрів

ОНМУ

спеціальності

«Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами» в магістратурі польської
Віщої школи управління охороною праці в місті Катовіці (WSZOP) за спеціальностями
«Управління проектами» або «Стратегічне управління підприємством». Весною 2019
року перші випускники захистили дипломи в ОНМУ та склали магістерський іспит в
WSZOP. Вручення дипломів обох ЗВО відбувалося урочисто на навчальній раді ОНМУ
(рис. 2).

Рисунок 2 – Студенти – учасники програми спільної освіти разом із завідуючою
кафедрою «Управління логістичними системами та проектами» та співробітниками
Центру міжвузівської освіти після урочистого вручення дипломів
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Реалізація спільних освітніх програм є одним з пріоритетних напрямків діяльності
ОНМУ, що не лише запобігає відтоку потенційних студентів до іноземних ЗВО, а й
дозволяє залучити більшу кількість абітурієнтів до навчання в університеті та
призводить до непрямих виграшів, таких як підвищення конкурентоспроможності
університету зокрема та привабливості вітчизняної вищої освіти в цілому.
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СТРУКТУРА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ МІСТОБУДІВНИХ ПРОЕКТІВ ЗА
ВИМОГАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Дорохіна А.А.1, Старостiна А.Ю.1, Артюх Р.В.2
1

Харківський Національний Університет Міського Господарства імені О.М. Бекетова
2

Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський та
науково-дослідний інститут авіаційної промисловості»
The features of the problem of modern city planning are considered. The concept of

sustainable urban development and town-planning project is provided. The main groups of
criteria by which an assessment of an urban development project for compliance with the
basic principles of sustainable development should be determined. Assessment of urban
development projects based on these criteria will allow to ensure the requirements of
sustainable development of the city.
Сучасна практика вітчизняного містобудування характеризується заплутаним
галузевим

законодавством,

суперечливою

нормативної

базою

і

дискреційним

управлінням. Застосовувані сьогодні підходи до вимірювання капіталізації нерухомості
не враховують темпи і обсяги виснаження і деградації природних ресурсів. Сьогодні
очевидна необхідність кардинальної зміни традиційної парадигми формування і
розвитку міст. З одного боку, сучасні міста вже не можуть існувати в рамках замкнутих
систем зі своїм оточенням і шикуються в складні групові системи залучаючи до
господарського обороту дедалі більші території, а з іншого боку, диктат урбанізованих
територій над природними не може тривати нескінченно, оскільки це загрожує
існуванню самих міст, як споживачів природних ресурсів і залежних від них. Необхідно
в практиці управління проектами враховувати аспекті взаємодії з природним
оточенням [2]. Треба змінити суспільні свідомості населення, пов'язані з переходом від
політики

стимулювання

зростання

споживання

до

політики

симбіотичного

співіснування штучної і природної біосфери. В основі всіх найбільш значущих загроз і
викликів сучасності полягає проблема організації форм взаємодії людини і природи,
суспільства і природних ресурсів, яких воно потребує для свого розвитку.
Вирішуючи питання сталого розвитку територій треба визначити сучасне
трактування самого терміна «сталий міський розвиток». Термін походить від
англійського Sustainable urban development і може бути переведений по-різному:
життєздатне,

правильне,

рівномірне,

екологічне,
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раціональне,

збалансоване

територіальне. У зв'язку з цим пропонується під стійким міським розвитком розуміти
процеси економічних, екологічних і соціальних змін, що враховують прояв об'єктивних
закономірностей природної еволюції, при яких планування інвестицій, науковотехнічний розвиток, питання формування особистості і громадських інститутів
узгоджені між собою і спрямовані на встановлення нових форм симбіотичного
співіснування суспільства і природи.
Містобудівний проект - сукупність просторово організованих і взаємопов'язаних
матеріальних елементів - технічно освоєних територій, будівель і споруд, доріг і
інженерних комунікацій, спільно з соціальними, екологічними та економічними
компонентами

формують

середовище

суспільної

життєдіяльності

на

різних

територіальних рівнях. Сучасне містобудування виходить з того, що місто постійно
росте, розвивається, видозмінює свою структуру і вигляд. Це вимагає уваги до процесів
розвитку і до динаміки станів. Розвиток міста означає постійну зміну його кількісних і
якісних параметрів, таких, як чисельність і структура населення, територія,
забезпеченість різними видами інфраструктури, стан будівель, якість навколишнього
середовища і багато іншого.
На рисунку 1 визначено три основні групи критеріїв, за якими має відбуватися
оцінювання містобудівного проекту на відповідність основним принципам сталого
розвитку.
Містобудівний
проект

Соціальний
критерій
(персонал)

Екологічний
критерій
(планета)

Подолання бідності.
Подолання голоду.
Міцне здоров'я.
Якісна освіта.
Ґендерна рівність.
Гідна праця та
економічне
зростання.
Мир та
справедливість.

Чиста вода та
належні санітарні
умови.
Відновлювальна
енергія.
Боротьба зі змінами
клімату.
Збереження
морських екосистем.
Збереження
екосистем суші.

Економічний
критерій
(процвітання)

Сталий розвиток
міст та спільнот.
Інновації та
інфраструктура.
Скорочення
нерівності.
Відповідальне
споживання.
Партнерство заради
стійкого розвитку.

Рис. 1. Критерії оцінювання проекту на відповідність принципам сталого розвитку
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Згідно з методологією PRiSM, аналіз проектів по П5 необхідно виконувати на
стадії "ініціації проекту". Мета оцінювання проекту по вказаних критеріях полягає в
тому, щоб визначити та пріоретизувати ризики, пов'язані зі стійким розвитком.
Результати аналізу дають уявлення про проблемні області, з точки зору сталого
розвитку [1].
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