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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Для більшості компаній проблема 
впровадження Agile методів управління полягає в тому, що структура 
менеджменту таких компаній відповідає класичному підходу до управління 
проектами. Значна частина проектів, що реалізуються цими компаніями, вже на 
початковій стадії вимагає розробки детального плану і жорсткої вертикальної 
координації на стадії реалізації. Однак такий підхід не дає можливості 
ефективно управляти інноваціями. Особливо на початковій стадії реалізації 
інноваційні проекти можуть мати слабо передбачувані результати і 
неприйнятно високий рівень ризику, внаслідок чого виникають проблеми 
планування і складності із залученням інвесторів. Отже, на різних стадіях 
виконання робіт можуть бути ефективними істотно різні методи управління. 

Транспортна інфраструктура має важливе значення для розвитку регіонів 
та багатьох галузей промисловості України. Глобалізація ринку призводить до 
значного росту обсягів міжнародних перевезень, спостерігається зростання 
конкуренції як серед виробників промислової продукції, так і серед 
перевізників, перевантажувальних комплексів й інших учасників. Разом з тим 
підвищуються вимоги щодо ефективності, стійкості та безпечності 
функціонування транспортної галузі. Незважаючи на значний розвиток 
класичних методів управління проектами (УП) і методів формалізації і 
вирішення задач в групах процесів за областями знань УП, коло існуючих 
проблем потребує їх збагачення та суттєвого розширення. Тому в багатьох 
випадках при організації системи управління проектами розвитку сучасних 
складних об’єктів, у тому числі морської транспортної інфраструктури, виникає 
необхідність в розробці нових концепцій та методів управління. 

В даний час транспортна інфраструктура українських морських портів 
застаріла і вимагає термінових заходів щодо її модернізації. Кількісний та 
якісний склад флоту українських судноплавних компаній також є вкрай 
незадовільним. Без кардинальної зміни системи управління розвитком 
транспортної інфраструктури України на основі використання науково-
обґрунтованої методології проектно-орієнтованого управління досягти 
проривних результатів в цьому напрямку не представляється можливим. 
Теоретичні засади інноваційного розвитку та питання управління 
інноваційними процесами і, в тому числі, процесами розвитку інфраструктури 
морських портів і флоту висвітлено у роботах С.Д. Бушуєва, Н.С. Бушуєвої, 
І.А. Бабаєва, В.М. Буркова, В.І. Воропаєва, С.К. Чернова, І.В. Кононенка, 
І.О. Лапкіної, А.В. Шахова, О.Г. Шибаєва, Х. Танаки, Дж.Р. Тернера, інших 
вчених. Однак ряд проблем все ще залишається недослідженим. Класичні 
аналітичні методи виявляються недостатньо ефективними при постановці і 
вирішенні задач обґрунтування параметрів проектів інноваційного розвитку 
сучасної складної інфраструктури морського транспорту, отже постає потреба в 
розробці нових кількісних методів та моделей. Великий практичній та 
теоретичний інтерес представляють дослідження, що спрямовані на розвиток 
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методів управління, які б дозволяли реалізувати в межах системи управління 
проектно-орієнтованих компаній переваг як класичних, так і Agile методів УП. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали 
дисертаційної роботи використані у рамках виконання наукових досліджень, 
що проводилися в Одеському національному морському університеті за 
темами: «Проектно-орієнтоване управління підприємствами морського 
транспорту» (державний реєстраційний номер 0112U004304), «Ресурсне 
забезпечення проектів на морському транспорті» (державний реєстраційний 
номер 0115U001589), «Управління проектами створення та функціонування 
логістичних систем» (державний реєстраційний номер 0119U002262). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 
функціювання та розвитку інфраструктури морського транспорту шляхом 
створення методів та моделей, що формують нову методологію інноваційно-
орієнтованого управління проектами. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі поставлено та вирішено 
наступні задачі: 

– проведення аналізу сучасних теорій, методів і моделей, а також 
практики інноваційно-орієнтованого управління проектами розвитку 
транспортної інфраструктури для визначення кола актуальних, але невирішених 
питань; 

– побудова концептуальної моделі управління інноваційною діяльністю, 
що дозволяє реалізувати переваги як класичних методів управління проектами, 
так і Agile методів;  

– розробка методів управління послідовністю робіт, що виконуються в 
рамках інноваційних проектів; 

– розробка методів багатокритеріальної оцінки, що враховують як 
очікувані переваги, так і ризики проектів інноваційного розвитку транспортної 
інфраструктури; 

– розробка кількісних методів обґрунтування термінів впровадження 
проектів інноваційного розвитку транспортної інфраструктури; 

– побудова методів та моделей управління проектами інноваційного 
розвитку транспортної інфраструктури в умовах нестійких вантажопотоків; 

– побудова концептуальної моделі розробки та використання систем 
підтримки прийняття рішень при реалізації інноваційних проектів розвитку 
транспортної інфраструктури; 

– експериментальне дослідження запропонованих моделей та методів 
управління. 

Об'єктом дослідження є процеси інноваційно-орієнтованого управління 
проектами розвитку інфраструктури морського транспорту. 

Предметом дослідження є методології, методи та моделі управління 
проектами інноваційного розвитку інфраструктури морського транспорту. 

Методи дослідження. При дослідженні використано: теорію систем і 
системного аналізу; теорію управління проектами і програмами; засоби 
математичного моделювання; методи багатокритеріального оцінювання; теорію 
випадкових процесів. 
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Наукова новизна отриманих результатів дисертаційного 
дослідження. Наукова новизна отриманих результатів полягає у розробці нової 
методології, концепцій, методів і моделей управління інноваційними 
проектами, які дозволяють підвищити ефективність інноваційної діяльності у 
розвитку інфраструктури морського транспорту. 

Вперше запропоновано:  
– концептуальну модель управління інноваційними проектами, що 

дозволяє реалізувати переваги як класичних методів управління, так і Agile 
методів на основі їх синергетичної взаємодії; 

– методи та моделі, які базуються на концепції «інкубатора проектів» та 
«пісочниці», в межах яких реалізується ефективна структура управління та 
режим доступу до ресурсів проектно-орієнтованої організації; 

– метод обґрунтування порядку виконання робіт у складі дослідницького 
проекту, що проводяться в інкубаторі проектів на основі багатокритеріальної 
оптимізації; 

– методи багатокритеріальної оцінки та мінімізації ризиків при 
управлінні проектами інноваційного розвитку транспортної інфраструктури, що 
основані на використанні показника еквівалента щорічних витрат; 

– метод та модель управління тривалістю життєвого циклу проектів 
інноваційного розвитку об’єктів транспортної інфраструктури з проактивним 
врахуванням фізичного зносу та морального старіння. 

Вдосконалено: 
– методи управління проектами інноваційного розвитку морської 

транспортної інфраструктури з урахуванням особливостей операційної фази, 
які, в порівнянні з існуючими методами, дозволяють більш точно враховувати 
коливання кон’юнктури ринку. Це дає змогу підвищити рівень ефективності та 
надійності роботи морського транспорту; 

– модель усувного і неусувного зносу технічних засобів, на основі якої 
базуються методи оптимізації термінів операційної фази проектів створення та 
використання складних інноваційних технічних систем. Запропонована модель,  
в порівнянні з існуючими, використовує більш розвинені інструменти 
кількісного аналізу, що базуються на застосуванні апарату стохастичних 
диференційних рівнянь та статистичного моделювання; 

– методи управління проектами створення систем підтримки прийняття 
рішень щодо розвитку інфраструктури морського транспорту, які, на відміну 
від існуючих методів, орієнтовані на створення та використання 
інтелектуальних алгоритмів управління технологічними процесами. Це 
дозволяє приймати обґрунтовані рішення на стратегічному рівні управління, 
зважаючи на специфіку складних процесів, управління якими здійснюється на 
операційному рівні. 

Отримали подальший розвиток: 
– концептуальна модель «управління можливостями», в рамках якої 

реалізується диференційований підхід до управління невизначеністю 
інноваційних проектів: управління можливостями на початкових етапах 
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дозрівання інноваційного проекту і перехід до управління ризиками на стадії 
ініціації і реалізації R&D проекту; 

– модель «дозрівання інновації», в рамках якої реалізується управління 
передумовами своєчасної ініціації і успішної реалізації інноваційного проекту; 

– термінологічна база методології управління проектами та програмами 
шляхом понятійного розширення базових та додаткових означень: «управління 
інноваційною діяльністю», «ризик проекту», «інкубатор проектів», «пісочниця 
проектів». 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені в 
дисертаційній роботі теоретичні основи, методи і моделі, що формують нову 
методологію інноваційно-орієнтованого управління проектами розвитку 
інфраструктури морського транспорту, довели свою ефективність на практиці. 
Результати досліджень впроваджені у діяльність корпорації Sellhorn 
Ingenieurgesellschaft GmbH (Німеччина), компанії Project Tender Information 
Service GmbH (Німеччина), компанії Inveni Portum Solutions GmbH 
(Німеччина), компанії Сігран (Україна), компанії Укррічфлот (Україна) та 
інших компаній. Також результати досліджень були впроваджені у навчальний 
процес Одеського національного морського університету. На основі 
запропонованих в дисертаційній роботі концепцій, методів і моделей було 
створено програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень для 
проекту розвитку інфраструктури логістичного центру Wrzesnia, Wielkopolska 
(Польща), 2016 р., та реалізовано програмне забезпечення системи підтримки 
прийняття рішень проекту розвитку RoRo терміналу порту Emden (Німеччина), 
2017 р. 

Отримані результати мають науково-практичне значення для розвитку 
фундаментальних основ теорії проектного управління інноваційною 
діяльністю. Результати досліджень дозволяють розширити і конкретизувати 
теоретичні положення щодо організації системи управління проектами 
інноваційного розвитку інфраструктури морського транспорту, узагальнити та 
доповнити науково-теоретичні і практичні знання в області проектного 
менеджменту. Тема дисертаційного дослідження відповідає переліку 
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 
розробок – фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем 
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 
світі та сталого розвитку суспільства і держави за наступними розділами: 
найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних 
наук; технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та 
системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення; 
інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології; 
інформаційно-аналітичні системи, системи підтримки прийняття рішень; 
енергоефективні технології на транспорті. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висновки та 
положення, винесені на захист, одержані автором самостійно. У роботах, що 
опубліковані у співавторстві, автору належать розробки, які характеризують 
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новизну результатів дослідження. Особистий внесок здобувача підтверджується 
науковими публікаціями, в яких викладено досліджені методи та моделі 
інноваційно-орієнтованого управління проектами розвитку інфраструктури 
морського транспорту. Конкретний внесок здобувача в ці праці зазначено в 
списку публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційного дослідження пройшли апробацію на 34 міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, які проходили з 2012 р. по 
2020 р. у містах Одеса (2012–2015, 2017, 2018 р.) [46, 51–53, 55, 62], Київ (2014, 
2018, 2020 р.) [38, 46, 43, 45, 57], Черкаси (2014, 2015 р.) [54, 59], Харків (2013, 
2018 р.) [44, 47, 64], Вороніж (2012, 2014 р.) [61, 68] та інших. 

Публікації результатів дослідження. За результатами дисертаційного 
дослідження опубліковано 70 друкованих праць, з них 6 монографій, 24 статті в 
фахових виданнях, з яких 7 входять до SCOPUS (6 в періодичних журналах та 1 
в «Proceedings»), 40 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 
конференціях та праць, що додатково відображають наукові результати 
дисертації. 

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, шести 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 
дисертації складає 406 сторінок, обсяг основного матеріалу – 282 сторінки. 
Матеріал дисертації містить 123 рисунка та 49 таблиць. Загальний список 
використаних джерел складає 376 найменувань. Додатки подано на 39 
сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі 

дослідження, визначено об’єкт та предмет дослідження, зазначено методи 
дослідження, а також наукову новизну та практичне значення отриманих 
результатів. Представлено інформацію щодо апробації і публікацій результатів 
дослідження та структуру дисертаційної роботи. 

Перший розділ присвячено дослідженню існуючих методологій, 
моделей, методів та інструментів управління інноваційними проектами та 
проектами розвитку інфраструктури морського транспорту. Виконано 
систематизований огляд сучасного стану досліджень та аналіз підходів та 
методів теорії управління інноваційними проектами, а також управління 
проектами розвитку транспортної інфраструктури.  

Вагомий внесок у розвиток теорії управління проектами, і в тому числі 
інноваційними проектами та їх портфелями, було зроблено завдяки роботам 
вітчизняних і зарубіжних вчених: С.Д. Бушуєва, Н.С. Бушуєвої, І.А. Бабаєва, 
А.О. Білощицького, В.М. Буркова, В.О. Вайсмана, Т.А. Воркут, В.І. Воропаєва, 
В.Д. Гогунського, О.Б. Данченко, Є.А. Дружиніна, Д.И. Кендалла, 
К.В. Колеснікової, К.В. Кошкіна, І.В. Кононенка, І.О. Лапкіної, 
О.М. Медведєвої, М.В. Новожилова, М.Л. Разу, Ю.П. Рака, В.А. Рача, 
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С.В. Руденка, О.В. Сидорчука, Х. Танаки, С.К. Чернова, І.В. Чумаченка, 
А.В. Шахова та інших.  

Значні результати в області теорії управління розвитком інфраструктури 
морського транспорту було отримано в роботах В.З. Ананьїної, 
Є.М. Воєвудського, В.П. Капітанова, І.О. Лапкіної, О.І. Лапкіна, М.Я. Постана, 
А.Н. Раховецького, С.І. Рилова, В.І. Чимшира, А.В. Шахова, О.Г. Шибаєва, 
Л.В. Ширяєвої та інших. 

Наукові праці цих авторів є важливими для теорії управління проектами 
та портфелями, і в тому числі проектами розвитку інфраструктури морського 
транспорту. Однак, управління проектами інноваційного розвитку сучасної 
високотехнологічної морської інфраструктури вимагає нових підходів, які були 
б здатні повною мірою відповідати потребам часу. Отже, існує потреба у 
розвитку нових та удосконаленні існуючих підходів, методів та моделей, які 
формують методологію інноваційно-орієнтованого управління проектами 
розвитку інфраструктури морського транспорту. 

У другому розділі запропонована концептуальна модель системи 
управління проектно-орієнтованою організацією, яка націлена на реалізацію 
інноваційних проектів. 

Впровадження інноваційних технологій є головним драйвером розвитку 
підприємств в сучасних умовах високої конкуренції та мобільності капіталу і 
ресурсів. Часто проблеми, що пов'язані з ефективним і стійким розвитком 
інноваційно-орієнтованих компаній, значною мірою мають об'єктивні причини, 
які пов'язані з визначенням організаційних засад компанії. 

Класичний підхід до управління проектами і програмами орієнтований на 
те, що основні цілі, необхідні ресурси і роботи, які планується здійснити в 
рамках проекту, можуть бути ідентифіковані та досить точно оцінені на 
початковій стадії реалізації проекту. Такий підхід має велику кількість 
незаперечних переваг. Він дозволяє ефективно реалізовувати управління 
проектами і програмами великих масштабів. Крім того, наявність чітких планів 
з детальним зазначенням необхідних ресурсів і проміжних результатів, за 
якими можна було б контролювати хід виконання проекту, може бути вимогою 
стейкхолдерів. Однак цей підхід заснований на жорстких вертикальних методах 
управління і тому не є найбільш ефективним для здійснення інновацій. 
Використання Agile методів, навпаки, більшою мірою реалізує горизонтальний 
стиль управління. Такі методи дозволяють управляти проектами, для яких 
немає можливості на початковій фазі точно сформулювати мету і вказати точні 
шляхи її досягнення. При цьому засоби досягнення мети проекту та навіть сама 
мета можуть уточнюватися і змінюватися на кожній ітерації. Незважаючи на 
ряд недоліків і обмежень, використання Agile методів при реалізації 
інноваційних проектів і програм має ряд істотних переваг в порівнянні з 
класичними методами. 

Можна вказати ряд проектів, для яких доцільно використовувати 
виключно Agile методи. З іншого боку, існують проекти, які можуть бути 
максимально ефективно здійснені тільки з використанням класичних 
вертикальних методів управління. Але також можна навести ряд прикладів, де 



7 
 

ані чисто класичний підхід, ані підхід, що базується виключно на Agile 
методах, не є ідеальними для реалізації функцій управління. У таких випадках, 
вочевидь, успішна реалізація проекту потребує можливостей, які 
забезпечуються обома підходами. Можна припустити, що оптимальний вихід 
має полягати в тому, щоб в одному офісі управління проектами і програмами 
застосовувався комбінований підхід до управління, який би поєднував частину 
методів і практик, що відносяться до класичного підходу, з методами і 
практиками, які належать до Agile підходу. В деяких окремих випадках таке 
поєднання підходів може виявиться ефективним. Але ми поділяємо думку 
авторів, які схиляються до тієї точки зору, що поєднання класичних методів 
управління з Agile методами в одному офісі управління проектами є складно 
реалізованим і неоднозначним рішенням. У багатьох випадках таке 
комбінування методів може бути джерелом неефективності управління. По 
ряду ключових аспектів класичний підхід і Agile підхід суперечать один 
одному. Так, на думку творців SCRUM методології, використання SCRUM не в 
повному обсязі (SCRUMbut) або будь-які комбінування SCRUM з іншими 
методами управління проектами не просто здатне спричинити погіршення 
ефективності управління, а й різко негативно позначатися на результатах. 

Особливо важливо і складно реалізувати управління інноваційними 
проектами на початкових стадіях через те, що рівень невизначеності на цих 
стадіях є особливо високим. По ходу реалізації проекту рівень невизначеності 
зменшується, і, в зв'язку з цим, може виявитися доцільною зміна методів 
управління. Отже, на різних стадіях виконання робіт можуть бути ефективними 
істотно різні методи управління. Тому великий практичний інтерес представляє 
рішення проблеми побудови такої архітектури системи управління інноваційно-
орієнтованої організації, в рамках якої можна було б реалізувати переваги як 
класичних методів управління проектами, так і Agile методів. Для реалізації 
такої структури управління в дисертаційній роботі запропоновано розвиток 
наступних чотирьох концепцій: 

–  концепції «інкубатора проектів», в рамках якої реалізується структура 
управління проектно-орієнтованої компанії; 

–  концепції «дозрівання інновації», в рамках якої реалізується управління 
передумовами своєчасної ініціації і успішної реалізації інноваційного проекту; 

–  концепції «пісочниці» – концепції управління доступом до ресурсів 
проектно-орієнтованої організації; 

–  концепції «управління можливостями», в рамках якої реалізується 
диференційований підхід до управління невизначеністю інноваційних проектів: 
управління можливостями на початкових етапах дозрівання інноваційного 
проекту і перехід до управління ризиками на стадії ініціації і реалізації R&D 
проекту. 

Для впровадження інноваційних технологій в компаніях, в яких з ряду 
об'єктивних причин управління проектами засноване на використанні 
класичних методів управління, в роботі запропоновано виділити в структурі 
управління таких компаній додатковий підрозділ, одним з головних завдань 
якого є створення необхідних умов для пошуку, ідентифікації та «дозрівання» 
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інноваційних продуктів, послуг або технологій до такого стану, коли вони 
могли б бути реалізовані в рамках відповідного R&D проекту. Далі цей 
підрозділ будемо називати «інкубатором проектів». Концептуальна модель 
управління R&D проектами з використанням інкубатора проектів представлена 
на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Концептуальна модель системи управління проектами в компанії з 

використанням інкубатора проектів 
Відповідно до моделі, що представлена на рис. 1, ініціація більшості 

звичайних проектів відбувається за стандартною схемою: офіс управління 
проектами і програмами, взаємодіючи з потенційними стейкхолдерами 
майбутнього проекту, аналізує поточний стан і можливі майбутні зміни 
навколишнього середовища, оцінює потенційні вигоди і ризики, які пов'язані з 
реалізацією даного проекту, і на підставі цієї оцінки приймає рішення про 
виділення власних ресурсів і залучення позикових коштів для старту і реалізації 
проекту. Але у тих випадках, коли розглядається питання створення 
інноваційного продукту, послуги або впровадження нових технологій, 
неможливо дати достатньо точні оцінки результатів. Тому такі проекти 
неможливо точно планувати, а ризики, що пов'язані з реалізацією таких 
проектів, занадто великі. Отже, перш ніж починати роботи над такими 
проектами, доцільне створення дослідницької команди, головним завданням 
якої був би аналіз і опрацювання потенційних можливостей інноваційних 
продуктів або технологій і їх «дозрівання» до такої міри, коли невизначеність 
буде зменшена до такого рівня, щоб можна було ініціювати відповідний R&D 
проект, який реалізує ці інновації, або мати достатні підстави для того, щоб 
відкласти або навіть відмовитися від реалізації цих інновацій. Інкубатор 
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проектів є тим підрозділом в системі управління, в рамках якого відбувається 
управління і координація робіт, які виконуються такими дослідницькими 
командами, та їх інтеграція в загальну систему управління. 

З одного боку, потенційні R&D проекти, що направляються в інкубатор 
на «дозрівання», повинні відповідати цілям і місії компанії. До того ж такі 
дослідження використовують ресурси компанії, причому іноді досить значні. 
Тому управління дослідженнями в інкубаторі має активно координуватися з 
загальною організаційною структурою компанії. З іншого боку, інноваційні 
дослідження найчастіше потребують підходів, які можуть істотно відрізнятися 
від тих методів управління і відповідної звітності, що практикуються в 
компанії. Такі інноваційні дослідження зазвичай потрібують значної свободи 
команди проекту. Тому для реалізації цих протилежних умов виникає 
необхідність у формуванні спеціальних підходів до організації системи 
управління всередині інкубатора проектів і його інтеграції в структуру 
управління організацією. В звичайних проектах значна частина взаємодій 
всередині команди формалізована, багато документів стандартизовані, тому, як 
правило, весь документообіг можна ефективно реалізувати в рамках 
інформаційних інтегрованих систем документообігу, які дозволяють чітко 
структурувати обов'язки, повноваження і рівні доступу до даних для більшості 
членів команди. Завдяки можливості чіткої структурованості і формалізації, 
можна забезпечити ефективність одночасної роботи над проектом великої 
кількості співробітників. Роботи, що пов'язані з дослідженням інновацій, мають 
високий ступінь невизначеності, яка зазвичай не дозволяє структурувати 
виконання дослідницьких робіт відповідно до існуючих стандартів компанії. 
Спроби надмірно формалізувати спілкування всередині дослідницької команди 
можуть перешкоджати роботі. В даний час для таких робіт широко 
використовуються хмарні сховища з реалізацією спільного доступу і роботи 
всіх членів команди над документами проекту. Але при такому підході 
збільшення команди дослідницького проекту буде негативно відбиватися на 
його керованості і спричинятиме виникнення проблем з комунікаціями. Тому 
координація робіт, що проводяться всередині інкубатора проектів, представляє 
певну проблему. Одним з найбільш ефективних інструментів такої координації 
може бути використання SCRUM з синхронізацією циклів і ефективною 
організацією SCRUM спринтів. В табл. 1 представлено порівняння підходів до 
організації системи управління роботами в рамках інкубатора проектів і в 
рамках портфеля або програми R&D проектів. Ще одна запропонована в роботі 
концепція – концепція «пісочниці». Так звані «пісочниці» (Sandbox) досить 
широко використовується в IT сфері. В IT пісочницею називають спеціально 
виділене віртуальне середовище запуску комп'ютерних програм, яке дозволяє 
істотно обмежувати або емулювати взаємодію гостьової програми з мережею, 
операційною системою і пристроями вводу-виводу. Зазвичай пісочниці 
використовують для запуску неперевіреного потенційно небезпечного 
програмного коду. Оскільки реалізація інноваційних проектів пов'язана зі 
значними невизначеностями і ризиками, в роботі запропоновано, за аналогією з 
IT сферою, в теорії управління проектами називати «пісочницею» таку 
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організацію доступу до ресурсів компанії, при якій можна було б безпечно 
реалізовувати проекти, рівень ризику і невизначеності яких є неприпустимо 
високим за мірками стандартів, що прийняті в офісі управління проектами і 
програмами даної компанії. 
Таблиця 1 – Порівняння підходів до організації системи управління роботами в 

рамках інкубатора проектів і в рамках портфеля або програми R&D проектів 
 Організація системи управління дослідженням в 

рамках інкубатора проектів 
Організація системи управління R&D 

проектом в рамках портфеля або програми 
Місія Ідентифікувати максимум можливостей нового 

продукту або технології і оцінити з прийнятним 
рівнем похибки їх характеристики, отримати нові 
знання, підвищити професійний рівень та досвід 
фахівців. 

Максимізувати інтегральний ефект проекту 
відповідно до заздалегідь визначених цілей 
проекту, мінімізувати можливі ризики. 

Команда Дослідницька команда складається з невеликої 
кількості високо мотивованих, 
самодісциплінованих професіоналів, здатних до 
творчої дослідницької роботи, до яких 
пред'являються високі професійні та особистісні 
вимоги. 

Кількість членів команди проекту може 
варіюватися від невеликої до дуже великої. 
Професійні та особистісні вимоги, що 
пред'являються кожному члену команди, 
відповідають тій чітко визначеній ролі, яку 
виконує даний член команди. 

Комунікації 
всередині 
команди 

Велика частина передачі інформації може бути не 
формалізованою. Використання хмарних сховищ 
з реалізацією спільного доступу і роботи всіх 
членів команди над документами проекту. Значна 
частина інформації передається в процесі 
міжособистісного спілкування. 

Велика частина передачі інформації 
формалізована. 
Використання інтегрованої системи 
документообігу. 

Регламент Дослідницька група максимально вільна у виборі 
способів, методів і проміжних цілей досліджень. 
Зафіксовано лише напрямок дослідження. 
Обов'язки та повноваження членів команди 
перерозподіляються в процесі роботи, виходячи з 
поточної доцільності. 

Все регламентовано технічним завданням, 
статутом проекту, планом виконання робіт 
і рядом інших документів. 
Обов'язки та повноваження членів команди 
чітко визначені. 

Зміни Зміни планів роботи відбуваються постійно. 
Зміни можуть бути досить істотними, вони 
заохочуються і максимально враховуються на 
будь-якій стадії дослідження. Цілі уточнюються і 
узгоджуються по мірі роботи. План досліджень і 
повноваження виконавців постійно коригуються 
відповідно до поточної доцільності. 

Цілі і план проекту мало схильні до змін. 
Необхідний облік і контроль змін. 
Зростання числа змін завжди негативно 
позначається на ефективності управління 
проектом. 

Стиль 
управління 

Горизонтальне управління. 
Значна внутрішня самоорганізація команди. 

Вертикальне управління. Дії кожного члена 
команди значною мірою регламентовані 
проектною документацією і цілком 
конкретними завданнями, що поставлені 
керівництвом. 

Використання 
ресурсів 

Набагато менша кількість ресурсів, в порівнянні з 
R&D проектом, в який потенційно може 
перерости дане дослідження. Пріоритетна мета – 
ідентифікувати максимум можливостей, 
використовуючи всі доступні ресурси. Мета 
економії ресурсів, як правило, не ставиться. 
Максимально оперативний перерозподіл наявних 
ресурсів між виконанням тих чи інших завдань на 
розсуд команди досліджень. Практично повна 
відсутність зовнішнього контролю над поточним 
використанням наявних ресурсів. Дослідницька 
команда не має повноважень самостійно залучати 
додаткові ресурси. Виділення додаткових 
ресурсів може прийматися тільки на рівні ради 
директорів компанії або офісу управління 
проектами і програмами. 

Виділення ресурсів планується на початку 
проекту, виходячи з чітко сформульованих 
цілей проекту. При цьому одним з 
головних завдань планування і управління 
проектом є досягнення поставлених цілей, 
використовуючи мінімум ресурсів. На рівні 
керівництва проектом можливе прийняття 
рішень про перерозподіл або залучення 
певних обсягів додаткових ресурсів за 
погодженням зі спонсорами і 
стейкхолдерами з дотриманням 
формальних процедур і використанням 
спеціальних методів управління змінами. 
Здійснення постійного внутрішнього і 
зовнішнього моніторингу. 
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Відносини 
всередині 
команди 

Ефективність роботи істотно залежить від 
ступеня відкритості, рівня довіри між членами 
команди і здатності комунікувати на 
міжособистісному рівні. Тому відчуття комфорту, 
конструктивний емоційний настрій і мотивація 
членів команди вкрай важливі. 

Відносини всередині команди значною 
мірою можуть бути регламентовані і 
формалізовані. Тому відкритість і взаємна 
довіра між членами команди дуже бажані, 
але не є критично необхідними факторами, 
якщо це не заважає виконанню кожним 
членом команди своїх функцій. 

Ставлення до 
ризиків 

Більшість робіт, що проводяться в інкубаторі 
проектів, може навіть не мати чітко 
сформульованої мети. Рівень невизначеності 
дуже великий. Тому для управління такими 
роботами класичні методи управління ризиками 
не цілком підходять. У зв'язку з цим для 
організації системи управління дослідженнями в 
рамках інкубатора проектів основну увагу 
сконцентровано ні на управлінні ризиками, а на 
управлінні можливостями. 

Оскільки реалізація R&D проектів 
пов'язана зі значними невизначеностями, 
управління ризиками є одним з головних 
аспектів управління такими проектами. 
Для ідентифікації і кількісної оцінки 
ризиків, пов'язаних з реалізацією R&D 
проектів, використовуються відповідні 
методи управління ризиками, а також 
математичні методи теорії ймовірностей, 
випадкових процесів і математичної 
статистики. 

Знання та  
досвід 

Значна частина придбаних знань може бути не 
формалізованою. Звітна документація може 
містити лише невелику частину інформації в 
порівнянні з тими знаннями, навичками, 
особистим досвідом і ерудицією, які набувають 
члени дослідницької команди в процесі роботи. 
Тому компанії, в якій передбачений інкубатор 
проектів, доцільно приймати ряд додаткових 
заходів, спрямованих на те, щоб акумулювати 
висококваліфіковані кадри, мотивувати своїх 
фахівців з тим, щоб мінімізувати витік фахівців. 

В результаті реалізації R&D проектів 
відбувається документування нових 
технологічних процесів. Таким чином, 
знання і досвід формалізуються у вигляді 
проектної та технологічної документації. 
Поряд з цим велике значення може мати 
отримання нових прикладних навичок і 
досвіду членів команди проекту. 

Зважаючи на те, що для дослідницьких проектів, які перебувають в 
інкубаторі, рівень невизначеності занадто великий, стандартні підходи до 
оцінки та управління ризиками, що прийняті в офісі управління проектами і 
програмами компанії, не можна застосувати через те, що, по-перше, – в 
більшості випадків вони будуть неефективними, а по-друге, – їх застосування 
заважатиме і негативно впливатиме на виконання дослідницьких робіт. Тому в 
дисертаційній роботі запропоновано всередині інкубатора проектів повністю 
відмовитися від тих стандартів і методів управління ризиками, що 
використовуються в офісі управління проектами і програмами компанії, і 
натомість, в межах інкубатора проектів реалізувати методи і практики, що 
максимально відповідають концепції «управління можливостями». Такий 
підхід дозволить команді дослідницького проекту максимально 
сконцентруватись на ідентифікації нових властивостей і можливостей, що 
пов’язані з тим інноваційним продуктом, який вивчається в рамках даного 
дослідницького проекту. Оцінка ризиків, що пов’язані з досліджуваною 
інновацією, проводиться на рівні офісу управління проектами і програмами з 
застосуванням всіх стандартів компанії після кожної ітерації досліджень. І 
якщо така оцінка встановить відповідність інновації, що вивчається, стандартам 
компанії щодо ефективності і рівня ризиків, то на базі проведених досліджень 
буде ініційовано початок відповідного R&D проекту, реалізація якого 
виконуватиметься з застосуванням стандартних підходів до управління 
ризиками, які впроваджені в офісі. З огляду на те, що всередині інкубатора 
проектів повною мірою реалізується управління можливостями і майже 
повністю, або зовсім відсутні заходи щодо оцінки ризиків, виникає гостра 
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потреба в побудові запобіжних заходів, які б могли убезпечити систему 
управління всієї компанії від можливих негативних результатів діяльності, що 
ведеться в межах інкубатора проектів. В дисертаційній роботі пропонується 
реалізовувати ці запобіжні заходи не за рахунок створення відповідних 
внутрішніх механізмів управління дослідницьким проектом, а шляхом 
організації зовнішнього безпечного оточення виконання робіт, що проводяться 
в межах інкубатора проектів. Саме для вирішення цієї проблеми в роботі 
пропонується концепція «пісочниці». Рішення щодо організації «пісочниці» 
мають здійснюватися на рівні офісу управління проектами і програмами. 

Команда дослідницького проекту, який знаходиться в інкубаторі 
проектів, максимально вмотивована на те, щоб ідентифікувати та оцінити 
якомога більше можливостей, які дає втілення даної інновації, незважаючи на 
пов’язані з цим ризики і не маючи за мету зекономити виділені для цього 
ресурси. Офіс управління проектами і програмами, навпаки, дбає про те, щоб, 
перш за все, забезпечити сталий розвиток компанії, тобто про те, щоб 
співвіднести можливі результати впровадження досліджень з цілями та місією 
даної компанії. Тобто команда дослідницького проекту виступає в якості 
емоційного інтелекту – тієї рушійної сили, що спрямована вперед задля 
впровадження інновацій, а офіс управління проектами і програмами – навпаки, 
тим критичним, консервативним розумом, що дозволяє прагматично оцінювати 
та контролювати ризики задля того, щоб забезпечити стійкість всієї системи 
управління. Отже, при такій організації системи управління може 
спостерігатися деякий антагонізм між командою дослідницького проекту, що 
працює всередині інкубатора проектів, і офісом управління проектами і 
програмами. Але цей антагонізм є цілком конструктивним. 

В роботі були досліджені різні варіанти побудови архітектури організації 
інкубатора проектів: дифузна, вузлова і матрична архітектура (рис. 2–4). 

 
Рисунок 2 – Дифузна архітектура організації інкубатора проектів 

Великий практичний інтерес представляє питання визначення оптимального 
моменту, коли доцільно зупиняти дослідження, що ведуться в інкубаторі 
проектів, і переходити до ініціації відповідного R&D проекту. У зв'язку з цим 
була запропонована схема переходу від ітеративних досліджень, що 
проводяться в рамках інкубатора проектів, до реалізації R&D проектів (рис. 5). 
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Рисунок 3 – Вузлова архітектура 
організації інкубатора проектів 

 
Рисунок 4 – Матрична архітектура 

організації інкубатора проектів 

Рисунок 5 – Загальна схема переходу від ітеративних досліджень, що проводяться в 
рамках інкубатора проектів, до реалізації відповідного R&D проекту 

У другому розділі також запропоновано обґрунтування методу 
багатокритеріальної оптимізації порядку виконання робіт в складі 
дослідницького проекту, що проводиться в інкубаторі проектів. Для 
інноваційних проектів часто неможливо точно передбачити витрати і час їх 
реалізації. Припустимо, для дослідження інноваційного продукту необхідно 
виконати n робіт (рис. 6–8). Причому час проведення і витрати для кожної з 
розглянутих робіт є випадковими величинами, а успішність кожної роботи є 



14 
 

випадковою подією. В цьому випадку виникає задача вибору оптимальної 
стратегії управління послідовністю виконання робіт. З одного боку, для того, 
щоб мінімізувати середній очікуваний час виконання всіх робіт, доцільно 
почати всі роботи одночасно (рис. 7). Але при такій паралельній схемі 
виконання робіт доведеться виділити максимум ресурсів для того, щоб 
забезпечити одночасне проведення всіх робіт, і, якщо хоча б одна з робіт 
закінчиться неуспішно, то всі вкладені ресурси будуть витрачені марно. Отже, 
паралельне виконання робіт дозволяє максимально скоротити час 
дослідницького проекту, однак це пов'язано з максимальними ризиками. Якщо 
ж виконувати роботи послідовно (рис. 6), починаючи з тих, для яких ризик 
неуспіху найвищий, то загальні ризики проекту будуть мінімальними, тому що, 
якщо на якомусь етапі роботи зазнають невдачу, то ресурси, які необхідні для 
виконання решти робіт, будуть збережені. Однак при паралельному виконанні 
робіт середній очікуваний час реалізації всього дослідницького проекту, 
вочевидь, буде найменшим. Також можна розбити виконання робіт на кілька 
етапів. Кількість етапів може бути будь-якою, і розподіл робіт між етапами теж 
може бути найрізноманітнішим (рис. 8). 

 
Рисунок 6 – Послідовне виконання робіт 

           
Рисунок 7 – Паралельне 

виконання робіт 
Рисунок 8 – Змішаний порядок 

виконання робіт 
Позначимо: ikp , – ймовірність того, що на k-му етапі досліджень i-а 

робота закінчиться успішно; ikT ,  – час виконання i-ої роботи на k-му етапі 
дослідницького проекту; ikC ,  – витрати при виконанні i-ої роботи на k-му етапі 
досліджень. Отже, природно виникає задача обґрунтування вибору такої схеми 
виконання робіт Si, при якій досягається збалансований мінімум значень )~(TE  і 

)~(CE , тобто задача багатокритеріальної оптимізації 
 min)))(~(),(~(( ...1,  → = LiSii i

SCESTE . (1) 
Для розв’язання цієї задачі в роботі було доведено, що математичне сподівання 
часу проведення всіх робіт за проектом дорівнює 
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а математичне сподівання сумарних витрат, що пов'язані з проведенням всіх 
робіт при змішаному порядку управління знаходиться за формулою 
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Формули (1–4) мають місце при найзагальніших припущеннях щодо 
законів розподілів часу і витрат на виконання робіт. За умови, що час 
виконання кожної з робіт має експоненційний закон розподілу, а витрати – 
гамма-розподіл, було показано, що математичне сподівання часу проведення 
всіх робіт розраховується за формулою 
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а математичне сподівання сумарних витрат проекту дорівнює 
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На рис. 9 представлено множину всіх допустимих рішень задачі (1) для 
випадку, коли до складу дослідницького проекту входить n = 6 робіт. У цьому 
випадку існує всього 4683 різних стратегій управління послідовністю робіт, що 
проводяться в рамках даного дослідницького проекту. Однак, як видно з рис. 9, 
з цих 4683 рішень тільки 16 непокращуваних рішень заслуговують уваги – це ті 
рішення, що лежать на межі Парето задачі багатокритеріальної оптимізації (1). 
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Як показали результати дослідження, серед точок, що лежать на межі Парето, 
одні характеризуються коротким середнім сумарним часом, інші – низькими 
сумарними очікуваними витратами, а деякі мають збалансовані значення цих 
двох параметрів. У зв'язку з цим паретову межу, що складається з 
непокращуваних значень середнього очікуваного часу і середніх очікуваних 
витрат, доцільно умовно розділити на три частини (рис. 9). 

 
Рисунок 9 – Три типи непокращуваних схем порядку виконання робіт: 

прискорені, економічні, збалансовані 
Запропонований метод дозволяє з неозорно великого числа можливих 

стратегій відбирати тільки непокращувані стратегії і приймати остаточне 
рішення вже на підставі аналізу цієї невеликої кількості непокращуваних 
стратегій. 

Третій розділ присвячений розробці методів управління термінами 
проектів інноваційного розвитку транспортної інфраструктури.  

На практиці об'єкти транспортної інфраструктури зазвичай не будуються 
з нуля. У більшості випадків інноваційна транспортна інфраструктура 
приходить на зміну старій інфраструктурі. У зв'язку з цим виникає ряд питань, 
що пов'язані з обґрунтуванням оптимального часу закінчення використання 
наявної інфраструктури і початку проекту будівництва та використання 
інноваційних об’єктів. Саме ці питання вивчаються в третьому розділі роботи. 
Був запропонований метод обґрунтування оптимальних термінів реалізації 
проектів інноваційного розвитку транспортної інфраструктури з урахуванням 
морального і фізичного старіння наявних об’єктів. 
 Позначимо: oA  – витрати на фазі проектування і будівництва об'єкта, що 
використовує старі технології, дол.; nA  – витрати на фазі проектування і 
будівництва об'єкта, що використовує інноваційні технології, дол.; )(tco  – 
середня інтенсивність операційних витрат, які пов'язані з експлуатацією 
об'єкта, що використовує старі технології, після його експлуатації протягом t  
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років, дол./рік; )(tcn  – середня інтенсивність операційних витрат, які пов'язані з 
експлуатацією об'єкта, що використовує інноваційні технології, після його 
експлуатації протягом t  років, дол./рік; )(tSo  – витрати, які пов'язані з фазою 
виведення з експлуатації та демонтажем об'єкта транспортної інфраструктури, 
що використовує старі технології, після його експлуатації протягом t  років, 
дол./рік; )(tSn  – витрати, які пов'язані з фазою виведення з експлуатації та 
демонтажем об'єкта транспортної інфраструктури, що використовує інноваційні 
технології, після його експлуатації протягом t  років, дол./рік; oT  – планована 
тривалість проекту будівництва та використання об'єкта інфраструктури 
старого типу, роки; nT  – планована тривалість проекту будівництва та 
використання інноваційного об'єкта інфраструктури, роки. Тоді сучасна 
вартість загальних витрат обладнання старого типу при його використанні 
протягом oT  років дорівнює 

( ) ( ) ( ) =+= )()()( ,,, ooperoocapoototalo TCPVTCPVTCPV  
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Було показано, що оптимальна тривалість *
oT  проекту будівництва та 

використання об’єкта старої інфраструктури у разі, якщо ніякі інноваційні 
перетворення не будуть впроваджуватися, є точкою мінімуму функції 
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а оптимальна тривалість *
nT  інноваційного проекту у разі, якщо він реалізується 

з нуля, є точкою мінімуму функції 
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де )( oo TEAC  і )( nn TEAC  – значення еквіваленту щорічних витрат (Еquivalent 
Аnnual Сost, EAC) в проекті за відповідний період. На рис. 10 наведені графіки 
змінення EAC  для проектів, що засновані на використанні старих і нових 
технологій в залежності від тривалості проекту.  

Показано, що якщо планується перехід від експлуатації старого об’єкту 
транспортної інфраструктури до більш ефективного інноваційного об’єкту, то 
оптимальні терміни реалізації проектів будівництва та використання об’єктів 
старої та нової інфраструктури **

oT  і **
nT  є такими, за яких має мінімум функція 
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Рисунок 10 – Змінення EAC  для проектів, що засновані на використанні старих 

і нових технологій в залежності від тривалості проекту 
Графік змінення значень функції ),( noon TTEAC  зображено на рис. 11. Змінення 
EAC  при двох послідовних циклах реалізації проектів будівництва 
транспортної інфраструктури старого та нового типу представлені на рис. 12. 
Розрахунки показали, що значення *

oT  помітно перевершує значення **
oT , а **

nT – 
перевершує *

nT . 

 
Рисунок 11 – Змінення значень ),( noon TTEAC  

 
Рисунок 12 – Змінення EAC  при двох послідовних циклах реалізації проектів 

будівництва транспортної інфраструктури старого та нового типу 
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При цьому, чим більш ефективною буде інноваційна інфраструктура, тим 
більше буде різниця між *

oT  і **
oT . Також в роботі запропоновані методи 

управління термінами реалізації проектів інноваційного розвитку транспортної 
інфраструктури з урахуванням фактору невизначеності. Операційні витрати, що 
пов'язані з реалізацією проектів будівництва та використання об'єктів 
транспортної інфраструктури значною мірою схильні до впливу випадкових 
чинників, тому має сенс описувати динаміку змін інтенсивності операційних 
витрат за допомогою випадкових процесів ),( ωtco  і ),( ωtcn , де Ω∈ω , а P),,( ΑΩ  
– імовірнісний простір. Математичні очікування цих випадкових процесів 
відповідно дорівнюють )),(()( ωtcEtc oo =  і )),(()( ωtcEtc nn = . В такому випадку 
сучасні значення операційних витрат будуть описуватися відповідними 
випадковими процесами 

 ∫ ⋅−⋅=
oT

r
ooopero decTCPV

0
, ),()),(( τωτω τ , (12) 

 ∫ ⋅−⋅=
nT

r
nnopern decTCPV

0
, ),()),(( τωτω τ . (13) 

Таким чином, значення EAC  також буде випадковою величиною. Для 
дослідження впливу термінів служби обладнання на стійкість показника EAC  
для ланцюжка послідовно реалізованих проектів, що базуються на використанні 
технологій старого і нового типу, були проаналізовані значення показника 
середньоквадратичного відхилення )),,(( ωσ noon TTEAC . Для цього були 
розглянуті коваріаційні функції випадкових процесів ),( ωtco  і ),( ωtcn  
відповідно: 
 ( )))(),())((),((),( 221121 tctctctcEttK ooooo −−= ωω , (14) 
 ( )))(),())((),((),( 221121 tctctctcEttK nnnnn −−= ωω . (15) 
Графіки коваріаційних функцій випадкових процесів ),( ωtco  і ),( ωtcn  
представлені на рис. 13, 14. 

 
Рисунок 13 – Графік функції ),( 21 ttKo  

 
Рисунок 14 – Графік функції ),( 21 ttKn  
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З використанням коваріаційних функцій була отримана наступна формула: 

( )),,(2 ωσ noon TTEAC 
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Графік функції )),,(( ωσ noon TTEAC  представлено на рис. 15. 

 
Рисунок 15 – Графік функції )),,(( ωσ noon TTEAC  

На практиці, крім оптимізації показників ефективності проектів розвитку 
транспортної інфраструктури, велике значення має стійкість цих показників. 
Тому, спираючись на запропоновані вище оцінки середніх очікуваних 
показників і рівня коливань EAC , була досліджена багатокритеріальна задача 
оптимізації 
 ( ))),,((,)),,((min

,
ωσω noonnoon

TT
TTEACTTEACE

no

, (17) 

в якій здійснюється пошук термінів реалізації проектів oT і nT , для яких 
досягаються збалансовано мінімальні значення )),,(( ωnoon TTEACE  і 

)),,(( ωσ noon TTEAC . Деякі непокращувані розв’язки та паретова межа задачі 
багатокритеріальної оптимізації (16) представлені на рис. 16. На підставі 
отриманих оцінок стійкості показників ефективності проектів модернізації 
інфраструктури морського транспорту були запропоновані методи планування 
термінів початку і закінчення проектів інноваційного розвитку інфраструктури 
з огляду як на середні очікувані показники EAC , так і на рівень можливих 
коливань EAC . Дослідження показали, що за рахунок вибору часу початку 
проекту інноваційного розвитку транспортної інфраструктури можна помітно 
збільшити ступінь стійкості показника ефективності (рис. 16), при цьому лише 
незначно пожертвувавши його середнім очікуваним значенням. 

Четвертий розділ присвячений розробці методів управління проектами 
розвитку транспортної інфраструктури в умовах мінливого зовнішнього 
оточення. В цьому розділі було запропоновано метод оцінювання динаміки 
середніх значень і коливань показників ефективності проектів модернізації та 
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використання інфраструктури морського транспорту, яка враховує випадкові 
коливання вантажопотоків, а також розроблено метод обґрунтування стратегій 
модернізації об’єктів транспортної інфраструктури, що скорочують ризики, 
пов'язані з неповною визначеністю інтенсивності вантажопотоку. 

 
Рисунок 16 – Співвідношення значень )),,(( ωnoon TTEACE  і 

)),,(( ωσ noon TTEAC  при різних значеннях oT  та nT  
Для моделювання змін показника зносу інфраструктурних об’єктів 

запропоновано динамічну модель, що описується диференціальним рівнянням 
 ))(()()1( btsaLuuu rq +⋅⋅−⋅−=′  (18) 
з початковою умовою u(0)=u0, де r – параметр, що визначає інтенсивність 
збільшення зносу об’єкту на початковій стадії старіння, q – параметр, що 
визначає інтенсивність збільшення зносу на останній стадії старіння, а s(t) – 
коефіцієнт завантаження об’єкту в момент часу t. 

Показано, що сумарні середні витрати за одиницю часу експлуатації 
об’єкта транспортної інфраструктури можна виразити формулою 
 )()()( tRtRtR opercap += , (19) 
де середні операційні витрати )(tRoper  та середні капітальні витрати )(tRcap  за 
одиницю часу реалізації проекту в період від його початку до моменту часу t 
знаходяться за формулами 
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де )(tu  – показник загального зносу, constR  і varR  – відповідно постійні та змінні 
експлуатаційні витрати за одиницю часу використання інфраструктурного 
об’єкту. 

Моделювання випадкового процесу s=s(t, ω) змінення коефіцієнта 
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завантаження об’єкта транспортної інфраструктури запропоновано здійснювати 
за допомогою стохастичної моделі стану у формі Іто 
 ),()),,(()),,((),( ωωωω tdWttsbdtttsatds += . (22) 

На рис. 17 представлені деякі траєкторії випадкового процесу s(t, ω), який 
є розв’язком стохастичного диференційного рівняння (22). 

 
Рисунок 17 – Деякі траєкторії випадкового процесу s(t, ω) 

Якщо процес завантаження об’єкту транспортної інфраструктури є 
випадковим, то значення )(tRoper , )(tRcap  і )(tR  також є випадковими. Отже, для 
оцінки середнього рівня ефективності проекту розвитку транспортної 
інфраструктури запропоновано використати математичне сподівання сумарних 
середніх витрат за одиницю часу реалізації проекту, що знаходиться за 
формулою 
 ∫

Ω

= )()),,(())),,((( ωωω dPttsRttsRE , (23) 

а для оцінки ступеня невизначеності запропоновано використати 
середньоквадратичне відхилення сумарних середніх витрат за одиницю часу 
реалізації проекту, що дорівнює 
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−= ∫
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ωωωωσ dPttsREttsRttsR . (24) 

На рис. 18 представлено діаграму “ящик з вусами”, яка побудована по виборці 
зі 100 випадкових траєкторій змінення середніх витрат за одиницю часу 
реалізації проекту розвитку транспортної інфраструктури R(s(t, ω), t). Можна 
відмітити, що ступінь розсіяння значень середніх витрат за одиницю часу 
суттєво зростає з плином часу. Змінення форми закону розподілу показників 
середніх витрат за одиницю часу при  t , що дорівнює 3, 7 або 11 років, можна 
спостерігати на рис. 19–21. На цих рисунках лініями зображені щільності 
нормальних розподілів, математичні сподівання та середньоквадратичні 
відхилення яких відповідають вибірковим показникам, а також вказані 
результати перевірки тесту Колмогорова-Смирнова та тесту 2χ  на 
нормальність розподілу. Отже, при малих t  закон розподілу середніх витрат за 
одиницю часу експлуатації обладнання майже не відрізняється від нормального 
(рис. 19, 20), але з плином часу дедалі стає помітним відхилення від 
нормального закону розподілу (рис. 21). 



23 
 

 
Рисунок 18 – Діаграма “ящик з вусами”, що побудована по виборці траєкторій 

випадкового процесу R(s(t, ω), t) 
 

 
Рисунок 19 – Гістограма 

розподілу значень 
перерізу випадкового 

процесу )),,(( ttsR ω   

при 3=t  

 
Рисунок 20 – Гістограма 

розподілу значень 
перерізу випадкового 

процесу )),,(( ttsR ω   
при 7=t  

 
Рисунок 21 – Гістограма 

розподілу значень 
перерізу випадкового 

процесу )),,(( ttsR ω   
при 11=t  

На рис. 22 неперервною жирною лінією зображено криву значень оцінки 
математичного сподівання сумарних середніх витрат за одиницю часу 
реалізації проекту.  

 
Рисунок 22 – Змінення математичного сподівання і границь інтервалу, в якому з 

ймовірністю 0,9 знаходяться значення сумарних середніх витрат за одиницю 
часу реалізації проекту будівництва та використання об’єкту транспортної 

інфраструктури 
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Пунктирними лініями на рис. 22 представлені межі інтервалів, в яких 
знаходяться значення сумарних середніх витрат за одиницю часу з ймовірністю 

9,0=α . З рис. 22 видно, що з точки зору мінімізації математичного сподівання 
сумарних середніх витрат за одиницю часу життєвого циклу, оптимальна 
тривалість проекту становить приблизно 13,5 років. При завершенні проекту в 
будь-який момент часу, що знаходиться в проміжку між 12 та 13,5 роками, 
математичні сподівання середніх витрат є майже мінімальними. Разом з цим, з 
плином часу спостерігається помітне зростання ступеня розсіювання і, як 
наслідок, зростання ризиків отримання надмірних витрат. 

Таким чином, в даному випадку доцільно скоротити запланований 
життєвий цикл проекту з 13,5 приблизно до 12 років і навіть менше. Тоді 
очікувані сумарні середні витрати за одиницю часу майже не зміняться, але при 
цьому рівень їх стійкості значно зросте. 

У п’ятому розділі представлені методи управління проектами 
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури з урахуванням 
особливостей операційної фази. В тому числі було запропоновано методи 
обґрунтування вибору проектів придбання і використання суден з врахуванням 
кон’юнктури фрахтового ринку та методи управління проектами інноваційного 
розвитку судноплавних компаній з урахуванням можливих режимів 
використання суден. 

Розвиток ринку морських перевезень є схильним до суттєвих коливань. 
Кон'юнктура фрахтового ринку залежить від стану світової економіки, 
політичної обстановки, законодавства і ряду інших факторів, зміни яких часто 
носять складний характер. У той же час реалізація проектів розвитку 
судноплавних компаній вимагає тривалого часу і великих капіталовкладень. 
Тому при плануванні проектів розвитку судноплавних компаній, разом з 
прагненням максимізувати поточні фінансові показники функціонування, 
важливими також є питання, що пов'язані зі сталим довгостроковим розвитком, 
зважаючи на можливі випадкові коливання і тенденції змін стану фрахтового 
ринку. 

Було запропоновано метод оцінки ефективності проектів придбання і 
використання суден, що використовуються в трампових перевезеннях, з 
урахуванням тенденцій зміни кон'юнктури фрахтового ринку. Оскільки 
значення тайм-чартерного еквіваленту (Time Charter Equivalent, TCE) залежать 
від значень фрахтових ставок і цін на паливо, які з плином часу можуть істотно 
змінюватися, то в різні моменти часу t значення TCE для даного судна і даного 
напрямку перевезень можуть теж значно змінюватися. Тому було 
запропоновано розглядати неперервну функцію змінення значень тайм-
чартерного еквівалента TCE(t). Таким чином, значення NPV проекту придбання 
та використання судна знаходиться за формулою 

 , (25) 

де 
 , (26) 
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середньозважене значення показника тайм-чартерного еквівалента , 
розраховується за формулою 

 , (27) 

де величина фрахту знаходиться за формулою 
 , (28) 
а змінні витрати за рейс дорівнюють 
 . (29) 
Внутрішня норма прибутковості (Internal Rate of Return, IRR) знаходиться з 
рівняння 

 . (30) 

 Були розглянуті декілька напрямків перевезення зерна з українських 
портів до країн Середземномор'я. Графіки функцій змінення прогнозованих 
значень фрахтових ставок з плином часу для розглянутих напрямків перевезень 
і прогноз динаміки цін на пальне представлені на рис. 23, 24. На рис. 25 
представлені графіки змінення значень TCE . Залежність NPV проектів 
придбання і використання суден від річної відсоткової ставки представлено на 
рис. 26.  

 
Рисунок 23 – Прогноз динаміки цін на 

пальне MDO и IFO 380 

 
Рисунок 24 – Прогноз динаміки 

фрахтових ставок 
Як видно з рис. 29, динаміка значень  схильна до істотних 

коливань, які пояснюються волатильністю значень фрахтових ставок і цін на 
паливо. 

В даний час судновласники змушені активно вживати заходи щодо 
підвищення ефективності роботи для того, щоб залишатися 
конкурентоспроможними на фрахтовому ринку. У зв'язку з цим велике 
значення має розвиток судноплавних компаній за рахунок реалізації проектів 
інноваційного розвитку власного флоту. Для того, щоб флот судноплавних 
компаній був максимально конкурентоспроможним, при плануванні та 
реалізації проектів поповнення флоту необхідно максимально враховувати ряд 
таких факторів як динаміка котирувань фрахтового ринку, очікувана структура 
вантажопотоків, ціни на паливно-мастильні матеріали, тощо. 
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Рисунок 25 – Динаміка 

значень TCE 

 
Рисунок 26 – Залежність NPV 

проектів придбання і використання 
суден від річної відсоткової ставки 

Одним з факторів, що дозволяє підвищити ефективність проектів 
придбання та використання суден, є управління вибором режимів експлуатації 
суден. В роботі запропоновано метод обґрунтування вибору проекту 
поповнення флоту судноплавної компанії з урахуванням особливостей 
структури вантажопотоку, зважаючи на можливість експлуатації суден на 
різних швидкісних режимах. 

Значення NPV проекту придбання та використання судна розраховується за 
формулою 
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де T  – період використання судна, роки; F  – середньорічний фрахт, дол.; varR  
– середньорічні змінні витрати, дол.; permR  – середньорічні постійні витрати, 

дол.; cred
iR  – витрати по кредиту за i -й рік, дол.; p  – ставка дисконтування, %; 

ownI0  – обсяг інвестицій за рахунок власних коштів, дол.; saleI  – прогнозована 
вартість продажу судна після його експлуатації протягом T  років, дол. 

Для того, щоб порівнювати ефективність проектів придбання і 
використання суден, які мають суттєво різний дедвейт і різну ринкову вартість, 
разом з показником NPV в роботі також запропоновано розраховувати індекс 
прибутковості (PI, Profitability Index) 
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де доходи за рік розраховуються за формулою 
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а середньорічні змінні витрати дорівнюють 
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На рис. 27 і 28 представлені графіки залежностей значень NPV і PI від 
швидкості руху суден-претендентів. Проведені дослідження показали, що 
ефективність проектів придбання і використання суден-балкерів може бути 
істотно покращена за рахунок обґрунтованого вибору режиму їх експлуатації. 



27 
 

 
Рисунок 27 – Залежність значень NPV 

від швидкості руху суден 

 
Рисунок 28 – Залежність значень PI від 

швидкості руху суден 
З розрахунків видно, що вибір того чи іншого проекту залежить від того, в 

яких режимах планується експлуатувати це судно. При різних режимах 
експлуатації кращі значення показників ефективності можуть досягатися для 
різних проектів. Запропонований метод дозволяє особі, що приймає рішення, 
робити обґрунтований вибір проекту придбання судна з огляду на можливість 
його експлуатації в різних режимах. 

У шостому розділі представлені методи та моделі розробки систем 
підтримки прийняття рішень щодо розвитку інфраструктури морського 
транспорту. Були запропоновані та проаналізовані підходи до створення систем 
підтримки прийняття рішень (СППР) щодо проектів розвитку інфраструктури 
портів з урахуванням умов навігації, змін структури вантажопотоку і ряду 
технологічних особливостей. 

Інфраструктура морського транспорту є складовою частиною транспортної 
системи (рис. 29). Тому успішна реалізація проектів розвитку інфраструктури 
морського транспорту неможлива без урахування специфіки функціонування 
всієї транспортної системи. У зв'язку з цим виникає ряд складних проблем, 
вирішення яких в більшості випадків не може бути знайдене за допомогою 
класичних аналітичних математичних методів. Однак, у багатьох випадках 
хороші результати можуть бути отримані завдяки використанню СППР, які 
засновані на використанні методів імітаційного моделювання та методів м'яких 
обчислень. 

 
Рисунок 29 – Загальна схема системи морських перевезень 
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Було запропоновано метод розробки СППР щодо проектів розвитку 
інфраструктури морського транспорту, який передбачає реалізацію механізмів 
внутрішньої координації проекту створення СППР та проекту обґрунтування 
параметрів об'єкта або комплексу об'єктів транспортної інфраструктури. Також 
проаналізовано практичні аспекти, що пов'язані з розробкою та впровадженням 
програмного забезпечення СППР відносно проектів розвитку інфраструктури 
морського транспорту. 

При проектуванні СППР щодо проектів розвитку транспортних систем 
велике значення має адекватність моделювання графіків руху транспортних 
засобів, точне відображення всіх технологічних операцій, що пов'язані з 
обслуговуванням транспортних засобів і обробкою вантажів, врахування 
можливих впливів випадкових факторів. Однак, не менш важливим, і в ряді 
випадків набагато складнішим аспектом створення адекватних СППР для 
сучасних транспортних систем, є моделювання роботи диспетчерських служб у 
рамках інтелектуальних транспортних систем. Диспетчерські служби 
займаються оптимізацією руху транспортних засобів, координують різні 
процеси, що паралельно протікають, а також здійснюють оперативний 
перерозподіл наявних виробничих ресурсів. Від ефективності роботи цих служб 
істотно залежить продуктивність і стійкість роботи більшості транспортних 
систем. Тому моделювання роботи диспетчерських служб в складі СППР є 
важливою частиною досліджень, які спрямовані на проектування сучасних 
транспортних систем та прогнозування значень їх показників ефективності. 
Зазвичай моделювання роботи диспетчерських служб вимагає розробки 
складних алгоритмів та індивідуальний підхід для кожної окремої ситуації. 
Але, незважаючи на складність створення імітаційних моделей, а також 
трудомісткість збору і аналізу вхідних і вихідних даних, доцільність 
використання такого підходу в багатьох випадках обумовлена його високою 
точністю і можливістю ефективного використання. 

Результати дисертаційного дослідження були впроваджені при розробці 
СППР в рамках проекту модернізації інфраструктури порту Емден (Німеччина). 
Ро-Ро термінал порту Емден є крупним логістичним вузлом спряження 
морського, залізничного та автомобільного сполучення. До складу цього 
терміналу входять дві станції розвантаження залізничних потягів, чотири 
глибоководні причали та понад 1,5 млн. м2 складських площ. В середньому 
щодоби через цей термінал перевантажується понад 5,5 тис. легкових 
автомобілів. Внаслідок частих і сильних вітрів та через морські відливи рух 
суден з великим осіданням в гирлі річки Емс обмежено протягом значної 
частини часу. При розробці СППР щодо проекту модернізації терміналу було 
необхідно враховувати тенденції до змін вантажопотоків, які проходять через 
термінал, беручи до уваги можливі випадкові фактори та сезонні коливання. На 
рис. 30 відображено вікно програмного забезпечення розробленої СППР. 

На підставі аналізу статистичних даних, які отримані в результаті 
багаторазових прогонів імітаційної моделі, були встановлені оцінки середніх 
значень показників ефективності функціонування терміналу в різних ситуаціях. 
Також були отримані оцінки стійкості показників ефективності роботи 
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терміналу до можливих коливань вантажопотоку та випадкових відхилень у 
графіках руху суден. Для різних сценаріїв змінення вантажопотоків та різних 
варіантів модернізації терміналу були знайдені оцінки середнього часу простою 
суден на рейді, значення коефіцієнтів зайнятості причалів та інших показників 
функціонування Ро-Ро терміналу. Також для значень різних показників 
функціонування терміналу було визначено довірчі інтервали та побудовано 
відповідні функції розподілів. Визначені вузькі місця розглядуваного 
транспортного вузла. 

 
Рисунок 30 – Вікно програмного забезпечення СППР відносно проекту 

розвитку інфраструктури порту Емден з відображенням 3D анімації 
Для того, щоб оцінити, наскільки якісно функціонуватиме термінал в 

умовах зростаючого вантажопотоку, для кожного з більш ніж десяти 
розглянутих варіантів модернізації були проведені серії прогонів. По 
результатам прогонів було побудовано діаграми розмаху значень показників 
ефективності функціювання терміналу. На рис. 31 зображено діаграми розмаху 
значень стоянкового часу суден лише для трьох альтернативних варіантів 
модернізації інфраструктури терміналу при поступовому зростанні 
інтенсивності вантажопотоку. Кожна з точок, що зображені на цьому рис., 
відображає середнє значення стоянкового часу судна для одного прогону 
імітаційної моделі, який відповідає одному року роботи терміналу. В межах 
кожного прямокутника лежать значення, що знаходяться між другим та третім 
квартілями вибірки значень середнього стоянкового часу суден, які отримані 
при заданій інтенсивності вантажопотоку для заданого варіанту модернізації 
терміналу. Коливання значень в межах одного прямокутника обумовлені 
випадковими подіями та нестиковками в графіках роботи стивідорів, руху 
суден, приливів, та ін. Криві на рис. 31 відображають зміни середнього по всіх 
прогонах стоянкового часу суден в залежності від інтенсивності 
вантажопотоку. Головні задачі, на вирішення яких спрямовані проекти 
створення відповідних СППР, зазвичай пов'язані з дослідженням стратегічних 
планів розвитку транспортної інфраструктури. Однак у більшості випадків 
розв’язання цих задач потребує урахування та глибокого аналізу ще й 
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специфіки ряду процесів, керування якими має здійснюватися на операційному 
рівні.  

 
Рисунок 31 – Діаграми розмаху значень стоянкового часу суден для трьох 

альтернативних варіантів модернізації терміналу при зміненні інтенсивності 
вантажопотоку 

Основні складнощі, що виникають при створенні СППР, як правило, 
стосуються реалізації алгоритмів управління процесами, які протікають саме на 
операційному рівні: моделювання динаміки приливів та відливів, складання 
оперативних графіків оптимального руху суден, оптимізації процесів прийняття 
рішень щодо вибору причалів та оперативного перерозподілу ресурсів 
стивідорних бригад, тощо. Завдяки реалізації відповідних алгоритмів, 
результати використання СППР дозволяють з високою точністю прогнозувати 
показники ефективності проектів розвитку інфраструктури при різних 
сценаріях змінення зовнішнього середовища та створити надійне підґрунтя для 
рішень, що приймаються. 

 
ВИСНОВКИ 

 
В результаті виконаного дослідження вирішено проблему підвищення 

ефективності функціонування та розвитку інфраструктури морського 
транспорту за рахунок створення методів та моделей, які формують нову 
методологію інноваційно-орієнтованого управління проектами. Проведені 
дослідження підтверджують основну наукову гіпотезу про можливість 
підвищення ефективності проектів інноваційного розвитку морської 
транспортної інфраструктури за рахунок побудови такої структури управління, 
в рамках якої можна було б реалізувати переваги як класичних методів 
управління проектами, так і Agile методів. Ефективність запропонованих 
теоретичних положень доведена практичними результатами, що отримані при 
впровадженні розроблених моделей і методів в діяльність ряду українських та 
закордонних компаній. 

Отримано такі результати: 
1. На підставі аналізу досліджень, проведених вітчизняними та 

іноземними фахівцями, доведено, що застосування Agile методів управління є 
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ефективним при реалізації проектів інноваційного розвитку, але для більшості 
українських компаній, проблема впровадження Agile методів управління 
полягає в тому, що структура менеджменту таких компаній відповідає 
класичному підходу до управління проектами. Було обґрунтовано необхідність 
розвитку методів управління, які б дозволяли реалізувати в межах системи 
управління однієї проектно-орієнтованої компанії переваги як класичних, так і 
Agile методів УП.  

2. Запропоновано концептуальну модель системи управління проектно-
орієнтованою компанією, яка націлена на реалізацію проектів інноваційного 
розвитку транспортної інфраструктури. Для побудови такої структури 
управління, в рамках якої можна було б реалізувати переваги як класичних 
методів управління проектами, так і Agile методів, в дисертаційній роботі 
запропоновано концепцію «інкубатора проектів», в рамках якої створюється 
структура управління проектно-орієнтованою компанією, та концепцію 
«пісочниці» – управління доступом до ресурсів проектно-орієнтованої 
організації; а також отримали розвиток концепція «дозрівання інновації», в 
рамках якої реалізується управління передумовами своєчасної ініціації та 
успішної реалізації інноваційного проекту, та концепція «управління 
можливостями», в рамках якої реалізується диференційований підхід до 
управління невизначеністю інноваційних проектів: управління можливостями 
на початкових етапах дозрівання інноваційного проекту і перехід до управління 
ризиками на стадії ініціації і реалізації R&D проекту. 

3. Розроблено метод багатокритеріальної оптимізації порядку виконання 
робіт в складі дослідницького проекту, що дозволяє робити обґрунтований 
вибір такого порядку виконання робіт, при якому досягається збалансований 
мінімум значень середньої очікуваної тривалості та середніх очікуваних 
сумарних витрат. 

4. Розроблено методи обґрунтування оптимальних термінів реалізації 
проектів інноваційного розвитку транспортної інфраструктури з урахуванням 
морального і фізичного старіння виробничого обладнання. Запропоновано 
методи управління термінами реалізації проектів інноваційного розвитку 
транспортної інфраструктури з урахуванням фактору невизначеності. 

5. Запропоновано моделі та методи управління проектами розвитку 
транспортної інфраструктури в умовах мінливого зовнішнього оточення. 
Розроблено метод оцінювання динаміки середніх значень та коливань 
показників ефективності проектів модернізації об’єктів інфраструктури 
морського транспорту, який враховує випадкові коливання вантажопотоків, а 
також запропоновано метод обґрунтування стратегій модернізації об’єктів 
транспортної інфраструктури, що скорочують ризики, пов'язані з неповною 
визначеністю інтенсивності вантажопотоку. 

6. Розроблено методи управління проектами інноваційного розвитку 
транспортної інфраструктури з урахуванням особливостей операційної фази. В 
тому числі, запропоновано методи обґрунтування вибору проектів придбання і 
подальшого використання суден з врахуванням кон’юнктури фрахтового ринку 
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та методи управління проектами інноваційного розвитку судноплавних 
компаній з урахуванням можливих режимів використання суден. 

7. Запропоновано методи та моделі розробки систем підтримки прийняття 
рішень щодо розвитку інфраструктури морського транспорту, в рамках яких 
запропоновано підходи до створення систем підтримки прийняття рішень 
відносно проектів розвитку інфраструктури портів з урахуванням 
найважливіших внутрішніх особливостей та зовнішніх умов. 

8. Запропоновані методи та моделі управління проектами були 
використані на практиці та довели свою ефективність при реалізації проектів 
інноваційного розвитку транспортної інфраструктури в ряді українських та 
закордонних компаній. 
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морський університет Міністерства освіти і науки України, Одеса, 2020. 

Дисертація присвячена розробці нової методології інноваційно-
орієнтованого управління проектами розвитку інфраструктури морського 
транспорту. 

Розроблено концептуальну модель системи управління інноваційною 
діяльністю, яка дозволяє реалізувати переваги як класичних методів управління 
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проектами, так і Agile методів. Розроблено методи управління послідовністю 
робіт, що виконуються в рамках інноваційних проектів. Розроблено методи 
обґрунтування оптимальних термінів впровадження проектів інноваційного 
розвитку інфраструктури морського транспорту. 

Розроблено метод оцінювання динаміки середніх значень та коливань 
показників ефективності проектів модернізації та подальшого використання 
об’єктів інфраструктури морського транспорту, яка враховує випадкові 
коливання вантажопотоків, а також запропоновано метод обґрунтування 
стратегій модернізації об’єктів транспортної інфраструктури, що скорочують 
ризики, пов'язані з неповною визначеністю інтенсивності вантажопотоку. 

Побудовано концептуальну модель розробки та використання систем 
підтримки прийняття рішень щодо проектів інноваційного розвитку 
інфраструктури морського транспорту. 

Отримані результати мають науково-практичне значення для розвитку 
фундаментальних основ теорії проектного управління інноваційною 
діяльністю. Результати досліджень дозволяють розширити і конкретизувати 
теоретичні положення щодо організації системи управління проектами 
інноваційного розвитку інфраструктури морського транспорту, узагальнити та 
доповнити науково-теоретичні і практичні знання в області проектного 
менеджменту. Запропоновані в роботі методи та моделі були успішно 
впроваджені в ряді українських та зарубіжних компаній. 

Ключові слова: управління проектами, інновації, проекти розвитку 
транспортної інфраструктури, дослідницькі проекти, інноваційна діяльність, 
системи підтримки прийняття рішень, морська інфраструктура, проекти 
розвитку судноплавних компаній. 

 
ABSTRACT 

 
Malaksiano M.O. Innovation-oriented management of maritime transport 

infrastructure development projects. – Manuscript. 
Dissertation for obtaining the scientific degree of the doctor of technical 

sciences in the specialty 05.13.22 «Project and Program Management» (122 – 
Computer Science and Information Technology). – Odessa National Maritime 
University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Odessa, 2020. 

The dissertation is devoted to the elaboration of a new methodology of 
innovation-oriented management of maritime transport infrastructure development 
projects. 

A conceptual model of the innovation management system has been developed, 
which allows to implement the advantages of both classical project management 
methods and Agile methods. Methods of optimal control of the sequence of 
performed works within the framework of innovative projects have been developed. 
Methods of substantiation of the optimal terms of initiation for the projects of 
innovative development of sea transport infrastructure were elaborated. 

A method for estimating the dynamics of average values and fluctuations in 
performance indicators of the projects of modernization and further operation of 
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maritime transport infrastructure facilities, which takes into account random 
fluctuations in freight traffic is developed. A methodology for the substantiating 
strategies for modernizing transport infrastructure facilities, which allows to reduce 
the risks associated with the uncertainty of the intensity of freight traffic, is proposed. 

A conceptual model of development and use of decision support systems for 
projects of innovative development of maritime transport infrastructure is introduced. 

The obtained results are of scientific and practical significance for the 
development of the fundamental basics of the theory of management of innovative 
projects. The results of the research allow to expand and specify the theoretical 
provisions for the organization of the project management system of innovative 
development of maritime transport infrastructure, to summarize and supplement 
scientific, theoretical and practical knowledge in the field of project management. 
The methods and models proposed in the work have been successfully implemented 
in a number of Ukrainian and foreign companies. 

Keywords: project management, innovations, transport infrastructure 
development projects, research projects, innovation activities, decision support 
systems, maritime infrastructure, shipping companies’ development projects. 


