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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Інфраструктура транспорту повинна забезпечувати 

необхідні умови для ефективного транспортного обслуговування вантажів 

(пасажирів) як на регіональному, так і на національному рівнях. Крім того, з 

урахуванням важливості транзитних перевезень для економіки країни, 

транспортна інфраструктура повинна забезпечувати сприятливі умови для 

залучення транзиту. Таким чином, інфраструктура водного транспорту повинна 

забезпечувати необхідні умови для відповідного сегмента перевезень на всіх 

згаданих рівнях.  

Адекватний стан транспортної інфраструктури обумовлює певний рівень 

транспортного обслуговування, включаючи вартість, час, якість і безпеку. А це, 

в свою чергу, відбивається на транзитному потенціалі країни, 

конкурентоспроможності транспортної системи (що є однім з пріоритетних 

напрямків у розвитку транспортно-дорожнього комплексу України до 2030 

року), ефективності транспортного сектора і конкурентоспроможності 

вітчизняних товарів (за рахунок мінімізації транспортних витрат і можливості 

встановлення конкурентоспроможних цін).  

Успішність інфраструктурних заходів визначається успішністю реалізації 

відповідних проектів: навіть дуже своєчасні і необхідні заходи можуть не бути 

доведені до логічного кінця або не забезпечити отримання необхідного 

результату, якщо управління відповідними інфраструктурними проектами 

здійснюється не належним чином. Тому для забезпечення успішності та 

ефективності даної категорії проектів необхідна відповідна теоретична база 

управління ними. 

Сучасна  методологія  управління  проектами  базується  на  

дослідженнях  С.Д. Бушуєва,  Н.С. Бушуєвої, В.Д. Гогунського, К.В.  

Колесникової, І.В. Кононенко, І.В. Чумаченко, А.І. Рибака, В.М. Пітерської, 

В.О. Вайсмана, В.І. Чимшира. Методологія управління проектами в сфері 

водного транспорту викладена у працях А.В. Шахова, С.В.Руденко, С.К. 

Чернова. Окремі питання управління інфраструктурним проектам розглянуто у 

дослідженнях С.Д. Бушуєва, Д.А.Бушуєва, Питання управління продуктами 

інфраструктурних проектів залишаються поза увагою сучасних науковців, тому 

вимагають розгляду і вивчення, в тому числі, з урахуванням специфіки водного 

транспорту. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дана 

робота виконана відповідно до Національної транспортної стратегії України на 

період до 2030 року,  Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу 

України на середньостроковий період та до 2020 року, відповідно до 

визначених пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2020 

року. Матеріали дисертаційного дослідження використані в розробці науково-

дослідної теми Одеського національного морського університету  «Проблеми 

розвитку морського транспорту і туризму»(0118U004692, 2020 р.). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є забезпечення 

ефективності інфраструктурних проектів та програм у сфері водного 



2 

 

транспорту за рахунок розробки та практичного використання моделей 

управління їх продуктами. 

Задачі дослідження: 

1) Проаналізувати теорію і практику реалізації інфраструктурних 

проектів в сфері водного транспорту; 

2) Встановити сутність, специфіку та системні взаємозв'язки 

інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту; 

3)  Розробити комплекс моделей управління параметрами продуктів 

інфраструктурних проектів за різних умов їх автономності, у тому числі, у 

складі програми. 

4)   Розробити моделі визначення та узгодження параметрів продуктів 

інфраструктурних проектів на прикладі проектів розвитку внутрішніх водних 

шляхів. 

5) Виконати експериментальні дослідження розроблених моделей. 

Об'єкт дослідження - процеси управління продуктами інфраструктурних 

проектів та программ в сфері водного транспорту 

Предмет дослідження - моделі управління продуктами інфраструктурних 

проектів та программ в сфері водного транспорту. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених задач виконувалось 

відповідно до системної методології, на основних положеннях загальної теорії 

систем і системного аналізу, теорії організацій, базових положень міжнародних 

стандартів з управління проектами (P2M, PmBook). У процесі дослідження 

використовувалися положення теорії оптимального управління, методи 

дослідження операцій, функціональний аналіз.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

вперше: 

- встановлено сутність, специфіку та системні взаємозв'язки 

інфраструктурних проектів у сфері водного транспорту, що у комплексі формує 

основу для розробки моделей і методів ефективного управління даними 

проектами; 

-  введено у розгляд поняття «автономність» інфраструктурних проектів 

та розроблено їх відповідну класифікацію, що забезпечує більш повну 

диференціацію  інфраструктурних проектів для подальшого врахування цієї 

властивості у процесах управління проектами; 

- розроблено комплекс моделей управління параметрами продуктів 

інфраструктурних проектів для різних умов їх автономності - у випадку 

окремого та інтегрованого розгляду інфраструктурних та пов’язаних з ними 

проектів, та проектів у складі програми. Моделі враховують залежності усіх 

економічних та технологічних показників проектів від параметрів їх продукту, 

взаємозв’язок продуктів. Такий розгляд дозволяє врахувати у повному обсязі 

параметри продуктів та їх вплив на результати проектів на етапі 

концептуального проектування. 

 набули подальшого розвитку: 

- моделі визначення обсягів та тривалостей проектів днопоглиблювальних 

робіт й самої величини днопоглиблення (продукту даних проектів), а також 
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балансування розвитку водних шляхів, річкового порту та флоту в залежності 

від обсягу перевезень. Моделі є прикладним розвитком існуючих підходів, що 

розширює область їх використання, враховуючи специфічні параметри, які 

пов’язані з інфраструктурними проектами у сфері водного транспорту. 

Практичне значення результатів дослідження. Результати дослідження 

призначені для практичного використання в діяльності як державних установ та 

компаній (наприклад, департаментів  міністерства інфраструктури), АМПУ, так 

і компаній-портових операторів. Практичне використання даних результатів 

дозволить підвищити обґрунтованість прийнятих рішень щодо 

інфраструктурних проектів з урахуванням системних в'язків об'єкту 

інфраструктури - продукту даних проектів. Моделі управління параметрами 

продуктів проектів за різних умов їх автономності  є досить універсальними, 

тому область їх використання не обмежується водним транспортом, тому вони 

можуть бути використані в проектній діяльності компаній, пов'язаних з 

інфраструктурою. 

Основні результати дослідження пройшли експериментальну перевірку 

на практиці в діяльності компаній, пов’язаних з інфраструктурою, про що є 

відповідні акти, які підтверджують практичну значимість отриманих 

результатів. Також окремі результати дослідження використовуються в 

навчальному процесі Одеського національного морського університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною науковою 

працею. Всі положення і результати, що виносяться на захист, отримані 

автором самостійно. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу 

належать розробки, що характеризують новизну отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження пройшли апробацію на  міжнародних науково-

практичних конференціях: IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні порти – проблеми та рішення», (Одеса, 2012 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція "Інформаційні управляючі системи та 

технології" (Суми, 2012 р.); ХІІ Міжнародна конференція "Чорноморський 

регіон: комплекс транспортних комунікацій між Європою, Азією та іншими 

континентами" (Інтер-Транспорт) (Одеса, 2013 р.); V Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні порти – проблеми та рішення» (Україна-

Чорногорія, 2013 р.); VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

порти – проблеми та рішення» (Одеса, 2014 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Математичне моделювання процесів в економіці і управлінні 

проектами і програмами» (Коблево, 2020). XVІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Управління проектами: стан та перспективи» (Миколаїв, 2020 р.) 

Публікації. Результати дисертації викладені в 15 публікаціях, з них 7 -  

наукові статті, 8 -  тези доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 4 розділів, 

висновків, переліку використаних джерел та додатків. Основна частина 

викладена на 136 сторінках тексту, список використаних джерел включає 164 

найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і задачі 

дослідження, визначено об'єкт та предмет дослідження, наведено методи 

дослідження, вказано теоретичне та практичне значення отриманих у ході 

дослідження результатів, зазначено зв'язок дослідження із науковими 

програмами і темами, подано інформацію про оприлюднення результатів 

дослідження, його структуру та обсяг. 

У першому розділі «Теорія і практика реалізації інфраструктурних 

проектів в сфері водного транспорту» виконано аналіз сучасного стану 

інфраструктури водного транспорту, проаналізовано перспективні  

інфраструктурні проект у сфері водного транспорту.  

Розвиток інфраструктури водного транспорту є необхідним чинником 

підвищення конкурентоспроможності портів та ефективності морських і 

річкових перевезень. Крім того, розвиток технологій і діяльність міжнародних 

організацій (наприклад, ІМО) обумовлює більш високі вимоги до забезпечення 

безпеки судноплавства, що також відбивається на вимогах до інфраструктури. 

Інфраструктура водного транспорту піддана не тільки «моральному» старінню, 

а й природному «зносу», причому більшою мірою, ніж у інших видів 

транспорту. Це пояснюється «агресивністю» водного середовища і природними 

процесами (наприклад, замулюванням дна). Виконано аналіз сучасної 

теоретичної бази управління інфраструктурними проектами, виокремлено 

проблему обґрунтування параметрів продуктів інфраструктурних проектів.  

У другому розділі «Сутність, специфіка та системні взаємозв'язки 

інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту» визначено 

логічний ланцюжок впливу стану і параметрів даної інфраструктури на різні 

параметри транспортного обслуговування і конкурентоспроможність 

транспортної системи країни (рис.1). 

Встановлено основні види інфраструктурних проектів на водному 

транспорті, визначено продукти інфраструктурних проектів - це об'єкти 

інфраструктури, які або створюються, або змінюються (відновлення, заміна, 

модернізація, розвиток). Встановлено цілі і місія даної категорії проектів.  

Розвиток інфраструктури повинен здійснюватися за допомогою 

послідовності проектів і / або програм розвитку, спрямованих на кожному етапі 

на досягнення певного рівня характеристик інфраструктури. Таким чином, 

розвиток інфраструктури має являти собою «слідування» необхідному рівню її 

стану, виходячи з інтересів держави на різних рівнях і в різних аспектах.  Слід 

зазначити, що морські / річкові перевезення здійснюються в рамках доставки з 

використанням, як мінімум, двох видів транспорту. Тобто морське / річкове 

перевезення передбачає доставку вантажу до / з порту, наприклад, залізничним 

або автомобільним транспортом. Тому розвиток інфраструктури має 

відбуватися комплексно, системно охоплюючи інфраструктури суміжних видів 

транспорту: збільшення пропускної спроможності порту без відповідного 

збільшення пропускної здатності під'їзних шляхів / естакад не забезпечить 

необхідні результати за часом і якістю транспортування. 
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Рисунок 1 -  Вплив стану інфраструктури водного транспорту на транспортне 

обслуговування 

 

Основні передумови розвитку інфраструктури водного транспорту: 

науково-технічні прогрес, нові вимоги щодо забезпечення безпеки 

судноплавства, необхідність підвищення конкурентоспроможності порту і 

транзитної привабливості країни і т.п. Дані передумови зумовлюють 

необхідність або зміни (модернізація) існуючої інфраструктури, або її 

оновлення (тобто заміни), або розширення в частині створення нових об'єктів 

інфраструктури в місцях, де це стало необхідно і раніше було відсутнє. Дані 

передумови носять як зовнішній, так і внутрішній характер по відношенню до 

підприємств, що здійснюють управління об'єктами інфраструктури на водному 

транспорті. Специфіка інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту 

наведено на рис.2. 
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Рисунок 2 - Специфіка інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту 

 

Інфраструктурні проекти в сфері водного транспорту відповідають складу 

інфраструктури (об'єктів інфраструктури) і пов'язані або з а) модернізацією 

об'єктів; б) заміною об'єктів; в) відновленням об'єктів; г) розвитком існуючих 

об'єктів; д) створенням нових об'єктів. 

«Модернізація» пов'язана з «осучасненням» об'єктів інфраструктури. 

Зокрема, це може стосуватися перевантажувального, навігаційного і 

гідрографічного обладнання, систем сигналізації. 

«Заміна» об'єктів передбачає заміщення закінчення їхнього терміну 

служби (або пошкоджених в результаті стихійних лих, аварій і т.п.) обладнання 

і систем на аналогічні за своїми параметрами (характеристиками). 

«Відновлення» може бути пов'язано з ремонтом обладнання, 

впорядкуванням водних шляхів, каналів, рейдів і т.д. Наприклад, природне 

замулювання вимагає чистки шляхів. 

«Розвиток існуючих об'єктів» направлено на зміну характеристик об'єктів 

інфраструктури. Наприклад, поглиблення дна у причалів, в каналах і т.п. 

дозволить портам приймати судна більшого розміру. Поповнення портофлоту 

також є прикладом розвитку інфраструктури. 

«Створення нових об'єктів» - це найширший перелік проектів від 

створення нових інформаційних, навігаційних, гідрографічних систем до 

будівництва нового порту або каналу. Таким чином, продуктом 

інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту є об'єкти 

інфраструктури, які або створюються, або трансформуються (відновлення, 

заміна, модернізація, розвиток). Проаналізовано співвідношення життєвих 
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циклів об'єктів інфраструктури та відповідних інфраструктурних проектів 

(рис.3). 

 
Рисунок 3 – Співвідношення життєвого циклу об'єкта інфраструктури і проектів, з ним 

пов'язаних (основні варіанти) а) об'єкт інфраструктури з обмеженим життєвим циклом; 

б) об'єкт інфраструктури з необмеженим життєвим циклом 

 

Визначено, що досить часто створення (розвиток) об'єкта інфраструктури 

і оперування / управління ним формують різні проекти. Тобто у класичного 

життєвого циклу проекту створення нового об'єкта фаза експлуатації винесена 

в окремий проект (наприклад, створення та оперування терміналом в порту). 

Таким чином, інфраструктурні проекти можуть входити в комплекс проектів 

«створення-оперування». На практиці найчастіше майбутній оператор об'єкта 

інфраструктури виступає в якості інвестора відповідного інфраструктурного 

проекту. Встановлено системні зв'язки інфраструктурних проектів, які є 

складовою програм розвитку  та портфелів проектів на різних рівнях - від 

компанії, окремого порту, регіону, до транспортної системи країни в цілому. 

У третьому розділі «Моделі управління параметрами продуктів 

інфраструктурних проектів для різних умов їх автономності» розроблено 

модель управління параметрами продукту інфраструктурного проекту для 

наступних ситуацій 1) для ситуації «автономного» інфраструктурного проекту, 

при якій створюється об'єкт інфраструктури, який не передбачає комерційне 

використання, або його створення і комерційне використання здійснюється в 

рамках одного проекту; 2) для ситуації двох взаємопов'язаних проектів - 

створення об'єкта і управління ним (комерційного використання); 3) для 

проектів у складі програми. В основі моделювання - врахування залежностей 

ціннісних, часових, технологічних і економічних характеристик проекту від 

параметрів його продукту.  

Поняття «автономності», тобто незалежності, відособленості проекту, не 

пов'язане обов'язково з входженням даного проекту в портфель або програму. 

Відсутність певної автономності у інфраструктурного проекту означає, перш за 

все, те, що проект є основою для реалізації наступних проектів, продукти та 
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результати яких залежать від продукту інфраструктурного проекту. Таким 

чином, в подібних ситуаціях мають місце два окремі проекти, склад 

стейкхолдерів яких, як правило, перетинається (наприклад, майбутня компанія-

оператор бере участь в якості одного з інвесторів інфраструктурного проекту), 

рис.4. 

 
Рисунок 4 - Інфраструктурний проект і взаємопов'язаний з ним проект управління 

інфраструктурним об'єктом  

 

При цьому характеристики інфраструктурного об'єкта, створеного в 

проекті, впливають на результати проекту управління даним об'єктом. Такий 

«тандем» проектів є прикладом відсутності повної автономності у 

інфраструктурного проекту з точки зору залежності параметрів його продукту і 

продукту взаємопов'язаного проекту для інвестора-оператора. В результаті 

реалізації інфраструктурного проекту створюється об'єкт інфраструктури 

(продукт проекту) з параметрами iP i=1,n . Склад даного набору визначається 

специфікою інфраструктурного об'єкта. Різного рівня стейкхолдери 

інфраструктурних проектів мають відповідні цінності проекту, які є 

«відбивачами» результатів проекту з точки зору цілей стейкхолдерів. Цінність 

інфраструктурного проекту kС залежить від параметрів його продукту: 

 

1,...,( ) ( ), 1, ,k k k nС С P С P P k K                                       (1)  
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де К – кількість стейкхолдерів інфраструктурного проекту; iP ,i=1,n - 

характеристики продукту інфраструктурного проекту; n – загальна кількість  

виділених характеристик продукту проекту. Концептуальна модель управління 

параметрами продукту інфраструктурного проекту має наступний вигляд 

(рис.5). 

 

Рисунок 5 - Концептуальна модель управління  параметрами продукту 

інфраструктурного проекту 
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Отриманий в результаті реалізації інфраструктурного проекту продукт 

(об'єкт інфраструктури) стає об'єктом управління (оперування) у відповідному 

проекті, що визначає в подальшому характеристики продукту даного проекту 
*, 1,jP j J  (де J - число виділених характеристик продукту проекту управління 

інфраструктурним об'єктом) і його цінність 
*, 1,lС l L для кожного 

стейкхолдери: 
* *

1,...,( ), 1,j j nP P P P j J                                            (2) 

* * * * * * *
1 1 1,..., 1,...,( ,..., ) ( ( ),..., ( )), 1, ,l l J l n J nС С P P С P P P P P P l L               (3) 

 

де L – кількість стейкхолдерів проекту управління інфраструктурним об'єктом. 

Наприклад, досягнуті глибини біля причалів і на підхідних каналах до порту 

(охарактеризовані в рамках набору параметрів продукту інфраструктурного 

проекту  iP i=1,n ) визначають характеристики транспортної послуги (послуг), 

що надаються на даному портовому терміналі (зокрема, послуги з завантаження 

/ розвантаження на суду певного розміру, які термінал може приймати біля 

причалу, що закладено в наборі параметрів продукту даного проекту - проекту 

управління об'єктом інфраструктури -  * 1,jP j J ).  

У тих ситуаціях, коли майбутній оператор інфраструктурного об'єкта 

виступає в якості одного з інвесторів проекту створення даного об'єкта, його 

інтереси представлені в обох проектах (рис.6), а, отже, логічним для такої 

ситуації є інтегральне управління параметрами продуктів обох проектів.  

 
Рисунок 6 – Врахування специфіки комерційної експлуатації об'єкта інфраструктури 

на етапі концептуального проектування 

 

В даному випадку інфраструктурний проект вже не є автономним і може 
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кожного проекту, може бути сформована модель, що враховує інтегральні 

інтереси інвестора для двох проектів урахуванням як локальних (для кожного 

проекту), так і інтегральних (для обох проектів) обмежень. Такий інтегральний 

розгляд двох проектів дозволяє врахувати специфіку комерційної експлуатації 

інфраструктурного об'єкта на етапі власне його проектування. Структура і зміст 

моделі для даної ситуації представлено на рис.7. 

 

Рисунок 7 - Схема формування моделі інтегрального розгляду двох взаємопов'язаних 

проектів 

 

Критерієм оптимізації є показник NPV, з урахуванням того, що «тандем» 

проектів є інвестиційним і передбачає комерційне використання об'єкту: 

 
* * *

1 2 1 2( , ,..., , , ,..., ) maxn JNPV P Р P P Р P                           (4) 

Обмеження локальних моделей повністю входять в модель інтегрального 

розгляду проектів. Цільові функції двох локальних моделей трансформуються в 

інтегральні обмеження: 
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  min
1 1 1 2 1, ,..., nZ С P P P С   ,                                         (5) 

* * * min
2 1 2 1 2( , ,..., , , ,..., )n JZ NPV P Р P P Р P NPV  .                       (6) 

 

Крім того, інтегральні обмеження передбачають ліміт інвестиційних 

ресурсів S: 

   * * *
1 1 2 2 1 2, ,..., , ,...,n JI P P P I P P P S  .                               (7) 

Основним ризиком інвестора є «недоотримання» прибутку, що зумовлює 

зниження ефективності інвестицій, тобто виникає NPV і природне обмеження 

по допустимому рівню ризику:  

* * * max
1 2 1 2( , ,..., , , ,..., )n JNPV P Р P P Р P NPV   .                 (8) 

 

Так як параметри продуктів проектів взаємопов'язані (в усякому разі, 

частина з них), то модель повинна передбачати врахування функціональної 

залежності даних параметрів (це може мати місце для не для всіх параметрів, 

але в загальному випадку): 

 
* *

1 2( , ,..., ), 1,j j nP P P P P j J  .                                        (9) 

 

Модель (4) - (9) визначає значення оптимальних параметрів продуктів 

проектів (інфраструктурного та взаємопов'язаного з ним), при яких 

забезпечуються інтереси інвестора з точки зору NPV при дотриманні існуючих 

обмежень або зовнішнього характеру, або пов'язаних з вимогами інвесторів. 

Модель дозволяє на початкових етапі розробки проекту визначити в рамках 

можливого діапазону варіювання набір параметрів, який забезпечує певну 

цінність для стейкхолдерів як при створенні об'єкта інфраструктурі, так и в 

подалі при управлінні (оперуванні) ім.  

Експериментальні розрахунки за моделями проводилися для наступних 

вихідних даних (табл.1), фрагмент результатів представлений на рис. 8 та 

табл.2. Експериментальні розрахунки обґрунтували адекватність моделі і 

достовірність результатів її використання. 

Коли інфраструктурний проект входить до складу програми, то його 

продукт взаємопов'язаний і взаємозалежний з продуктами інших проектів, що 

входять в програму (рис. 9). В результаті дослідження сформована концепція і 

розроблена відповідна модель, що дозволяє встановлювати оптимальні 

параметри продуктів інфраструктурних проектів в складі програми. В основі 

моделювання - можливість варіювання параметрами продуктів проектів і їх 

взаємозв'язок з характеристиками проектів, і програми в цілому, такими як 

цінність, інвестиції, ресурси, час, величина ризиків. Використання даної моделі 

в процесі розробки програми і входять до неї інфраструктурних проектів 
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забезпечує оптимізацію необхідного результату при виконанні певних вимог і 

обмежуючих умов.  
 

Таблиця 1 – Вихіні дані для експериментальних досліджень 

 

ПРОЕКТ СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ОБ’ЄКТУ 

Ресурси, д.о. 0,2 0,28 0,35 0,15
1 2 3 434 ( ) ( ) ( ) ( )I P P P P      

Тривалість проекту, діб 0,14 0,23 0,15 0,45
1 2 3 4Т=3 (P ) (P ) (P ) (P )     

Ризики проекту, д.о. 0,2 0,28 0,35 0,15
1 2 3 4R=1,7 (P ) (P ) (P ) (P )     

Цінність проекту, д.о. 0,4 0,12 0,13 0,15
1 2 3 4С=52 (P ) (P ) (P ) (P )     

ПРОЕКТ УПРАВЛЯННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИМ ОБ’ЄКТОМ 

Взаємозв’язок параметрів  продуктів 

проектів 

*
1 1 2 3 4Р =-19,37+0,08Р +0,002Р -0,036Р +0,1136Р  
*
2 1 2 3 4Р =-58,841+2,492Р +0,0144Р -3,768Р +1,246Р  

Ресурси, д.о. * 0,35 * 0,15
1 20,5 ( ) ( )I P P    

Цінність проекту, д.о. * 0,25 * 0,18
1 22900 ( ) ( )NPV P P    

Виробничі можливості продукту проекту, 

т.т. 

* 0,15 * 0,05
1 21900 ( ) ( )М P P    

 

 

Рисунок  8 – Значення параметрів продукту проекту для різних часових обмежень 

Таблиця 2 – Зміна характеристик проекту для оптимальних параметрів продукту проекту 

створення об’єкту інфраструктури для різних часових обмежень 

Характеристики 

проекту Тmax=380 діб Тmax=400 діб Тmax=450 діб Тmax=500 діб 

Ресурси, д.о. 3352,12 3435,30 3557,57 3557,57 

Тривалість проекту, 

діб. 380,00 400,00 444,25 444,25 

Ризики проекту, д.о. 167,61 171,76 177,88 177,88 

Цінність проекту, д.о. 2044,75 2083,30 2157,44 2157,44 

 

Таким чином, рис. 10 відображає принципову структуру і параметри 

управління моделі. Відзначимо, що дана концептуальна модель є основою і 
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може бути доповнена обмеженнями як на рівні окремого проекту, так і всієї 

програми. 

 
 

Рисунок 9 - Вплив параметрів продуктів інфраструктурних проектів в складі програми на її 

цінність для стейкхолдерів 
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Рисунок 10 - Концептуальна модель управління параметрами продуктів 

інфраструктурних проектів в складі програми 

Дана концептуальна модель була покладена в основу розробленої 

математичної моделі, яка відноситься до класу нелінійних моделей, дозволяє 

управляти параметрами продуктів інфраструктурних проектів в складі 

програми. 

У четвертому розділу «Моделі визначення та узгодження параметрів 

продуктів інфраструктурних проектів на прикладі проектів розвитку 

внутрішніх водних шляхів» розглядалися конкретні інфраструктурні проекти: 

проект днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах та комплекс 

взаємопов'язаних проектів - розвитку річкового флоту, річкового портового 

терміналу та інфраструктури. Встановлено, що величина днопоглиблення за 

даних зовнішніх умов залежить від витрат фінансів (до яких у кінцевому 

підсумку зводяться усі технічні та трудові ресурси) та часу. Для адекватного 

урахування впливу витрат та часу днопоглиблювальних робіт на величину 

днопоглиблення приймемо цю залежність мультиплікативною, що акцентує 

важливість обох факторів: величину днопоглиблення, витрати на проведення 

днопоглиблювальних робіт, час проведення днопоглиблювальних робіт. 

Знайдено вираз для  оптимальних (з точки зору прибутку від використання 

водних шляхів) значення часових параметрів та параметрів продукту проекту 

днопоглиблювальних робіт. Так як для збалансованого розвитку галузі треба 

збалансовувати пропускні спроможності річкового флоту, інфраструктури 

внутрішніх водних шляхів та річкових портів, то це формує сукупність 

проектів. Для даного випадку розроблено модель, яка інтегрально розглядає 

відповідні проекти, їх продукти та визначає розподіл ресурсів. 

 

ВИСНОВКИ 
 

В результаті дисертаційного дослідження вирішена актуальна науково-

прикладна задача формування теоретичної бази управління продуктами 

інфраструктурних проектів і програм у сфері водного транспорту. Основні 

висновки за результатами дослідження: 

1. Інфраструктура водного транспорту є базою для здійснення морського і 

річкового судноплавства, в тому числі, і в складі інтермодальних перевезень. 

Стан інфраструктури визначає безпеку судноплавства, формує обмеження на 

розмір суден (і, відповідно, розмір вантажних партій), а також обумовлює час 

рейсу судна і доставки вантажу. Розвиток інфраструктури водного транспорту є 

необхідним чинником підвищення конкурентоспроможності портів та 

ефективності морських і річкових перевезень. Розвиток технологій і діяльність 

міжнародних організацій (наприклад, ІМО) обумовлює більш високі вимоги до 

забезпечення безпеки судноплавства, що також відбивається на вимогах до 

інфраструктури. У результаті аналізу літературних джерел і сучасних 

публікацій встановлено, що питання управління інфраструктурними проектами 

в сфері водного транспорту, починаючи з ідентифікації їх сутності та 
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специфіки, є актуальними з урахуванням відсутності теоретичної бази при  

наявності запитів практики. 

2. Ідентифіковано сутність і специфіку інфраструктурних проектів на 

водному транспорті. Визначено логічний ланцюжок впливу стану і параметрів 

даної інфраструктури на різні параметри транспортного обслуговування і 

конкурентоспроможність транспортної системи країни. Встановлено основні 

види інфраструктурних проектів на водному транспорті: модернізація об'єктів; 

заміна об'єктів; відновлення об'єктів; розвиток існуючих об'єктів; створення 

нових об'єктів. Визначено продукти інфраструктурних проектів - це об'єкти 

інфраструктури, які або створюються, або змінюються (відновлення, заміна, 

модернізація, розвиток). Встановлено цілі і місія даної категорії проектів, 

системні зв’язки проектів. 

3. Продуктом інфраструктурних проектів є інфраструктурний об'єкт, який 

характеризується певним набором параметрів. Даний продукт, з одного боку, 

повинен задовольняти інтереси стейкхолдерів, з іншого боку, параметри 

продукту проекту визначають його вартість, тривалість певних етапів 

життєвого циклу і т.п. В результаті дослідження розроблено концептуальну і 

відповідну математичну модель управління параметрами продукту 

інфраструктурного проекту для наступних ситуацій 1) для ситуації 

«автономного» інфраструктурного проекту, при якій створюється об'єкт 

інфраструктури, який не передбачає комерційне використання, або його 

створення і комерційне використання здійснюється в рамках одного проекту; 2) 

для ситуації двох взаємопов'язаних за допомогою об'єкта інфраструктури 

проекту - створення об'єкта і управління ним (комерційного використання); 3) 

для проектів у складі програми. В основі моделювання формалізовані 

залежності ціннісних, часових та інших характеристик проекту від параметрів 

його продукту. Модель дозволяє на початковому етапі розробки проекту 

визначити в рамках можливого діапазону варіювання той набір параметрів його 

продукту, який забезпечує максимальну цінність для стейкхолдерів як при 

створенні об'єкта інфраструктури, так і в подальшому при управлінні 

(оперуванні) ім. 

Сформована концепція та розроблена відповідна модель, що дозволяє 

здійснювати управління параметрами продуктів інфраструктурних проектів в 

складі програми. Використання даної моделі в процесі розробки програми та 

інфраструктурних проектів, що входять до неї, забезпечує оптимізацію 

необхідного результату при виконанні певних вимог і обмежуючих умов.  

4. Для проектів, які пов’язані з днопоглиблювальними роботами 

розроблено моделі визначення часових параметрів та параметрі продукту.  

Побудовано моделі інтегрального управління та узгодження продуктів і 

розподілу ресурсів проектів розвитку річкового флоту, портів та 

інфраструктури внутрішніх водних шляхів. 

5. Експериментальні розрахунки проведено при варіюванні вихідних 

даних, включаючи обмеження, їх результати обґрунтували відповідність  

моделей логіці узгодження параметрів продуктів і їх впливу на характеристики 

проектів, а також достовірність отриманих на їх базі результатів. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами», Одеський 

національний морський університет Міністерства освіти і науки України, м. 

Одеса, 2021. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуального науково-прикладного 

завдання, а саме, формуванню теоретичної бази управління продуктами 

інфраструктурних проектів і програм у сфері водного транспорту.  

Ідентифіковано сутність і специфіку інфраструктурних проектів на 

водному транспорті. Встановлено продукти, цілі і місія даної категорії проектів, 

системні зв’язки проектів. Розроблено концептуальну і відповідну математичну 

модель управління параметрами продукту інфраструктурного проекту для 

наступних ситуацій: для ситуації «автономного» інфраструктурного проекту, 

при якій створюється об'єкт інфраструктури, який не передбачає комерційне 

використання, або його створення і комерційне використання здійснюється в 

рамках одного проекту; для ситуації двох взаємопов'язаних проектів - 

створення інфраструктурного об'єкта і управління ним (комерційного 

використання); для проектів у складі програми. 

Ключові слова: продукт, інфраструктурний проект, життєвий цикл, 

цінність, управління, параметри. 

АННОТАЦИЯ 

 

Верещака Н.А. Модели управления продуктами инфраструктурных 

проектов в сфере водного транспорта. - Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.22 «Управление проектами и программами», Одесский 

национальный морской университет Министерства образования и науки 

Украины, Одесса, 2021. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-прикладной задачи, а 

именно, формированию теоретической базы управления продуктами 

инфраструктурных проектов и программ в сфере водного транспорта. 

Идентифицированы сущность и специфика  инфраструктурных проектов на 

водном транспорте. Установлено продукты, цели и миссия данной категории 

проектов, системные связи проектов. Разработана концептуальная и 

соответствующая математическая модель управления параметрами продукта 

инфраструктурного проекта для следующих ситуаций: для ситуации 

«автономного» инфраструктурного проекта, при которой создается объект 

инфраструктуры, который не предусматривает коммерческое использование, 

или его создание и коммерческое использование осуществляется в рамках 

одного проекта; для ситуации двух взаимосвязанных проектов - создание 

инфраструктурного объекта и управления им (коммерческого использования); 

для проектов в составе программы. 

Ключевые слова: продукт, инфраструктурный проект, жизненный цикл, 

ценность, управление, параметры. 
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ABSTRACT 

 

Vereshchaka Mykola. Models for managing products of infrastructure 

projects in the field of water transport. - Manuscript.  

Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences (Ph.D.) in speciality 

05.13.22 – Project and Program Management. – Odessa National Maritime 

University. – Odessa, 2021. 

The dissertation is devoted to the solution of the actual scientific and applied 

problem, namely, to the formation of the theoretical base of product management of 

infrastructure projects and programs in the field of water transport. 

The purpose of the dissertation is to ensure the effectiveness of infrastructure 

projects and programs in the field of water transport through the development and 

practical use the models of products management. 

The object of research is the processes of product management of infrastructure 

projects and programs in the field of water transport 

The subject of research is the product management models of infrastructure 

projects and programs in the field of water transport. 

The essence, specificity and system interrelations of infrastructure projects in 

the field of water transport are established, which in a complex forms a basis for 

development of models and methods of effective management of these projects. 

The concept of "autonomy" of infrastructure projects is introduced and their 

appropriate classification is developed, which provides a more complete 

differentiation of infrastructure projects for further consideration of this property in 

project management processes. 

A set of models for managing the parameters of infrastructure project products 

for different conditions of their autonomy:  in the case of separate and integrated 

consideration of infrastructure and related projects, and projects within the program. 

The models take into account the dependence of all economic and technological 

indicators of projects on the parameters of their product, the relationship of products. 

Such consideration allows taking into account in full the parameters of products and 

their impact on the results of projects at the stage of conceptual design. 

  The results of the study are intended for practical use in the activities of 

government departments and companies (departments of the Ministry of 

Infrastructure), AMPU, and port companies. The practical use of these results will 

increase the validity of decisions made on infrastructure projects, taking into account 

the system links of the infrastructure object - the product of these projects. Models for 

managing the parameters of project products under different conditions of their 

autonomy are universal, so their scope is not limited to water transport, so they can be 

used in the project activities of companies related to infrastructure. 

Key words: product, infrastructure project, life cycle, value, management, 

parameters. 


