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КОГНІТИВНА ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ СТУПЕНЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Розглянуто питання зміни співвідношення технологічної та креативної складових про-

ектної діяльності. Показано, що для управління трансформацією необхідно здійснювати про-
гнозування її розвитку протягом життєвого циклу проекту або програми, а для цього, у свою 
чергу, необхідно створити систему її когнітивного оцінювання. Розроблено метод незалежних 
проектних областей для такого оцінювання і використані марковські моделі для прогнозування. 

Створено систему «SERP» оптимізації процесу прийняття проектних рішень, а також 
зниження вартості та строків виконання програми, що складається з серійних проектів, яка 
ґрунтується на запропонованих методах. Систему «SERP» було задіяно для управління про-
грамою вантажно-розвантажувальних робіт у морському порту з позитивним техніко-
економічним ефектом. 
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Вступ. Управління проектами і про-

грамами передбачає нестандартну, креативну 
реакцію проектного менеджменту на різно-
манітні події-виклики, які виходять із внут-
рішніх та зовнішніх факторів. Саме тому 
проектна діяльність найчастіше є парадок-
сальною, – іноді навіть негативні події, по-
в'язані із втратами засобів, матеріалів, доку-
ментації, персоналу, обладнання, сприятли-
вого оточення тощо, виявляються, у підсум-
ку, менш небезпечними, ніж повна їхня від-
сутність, тобто такий стан «проектного шти-
лю», який призводить до поступової транс-
формації креативної проектної діяльності в 
операційну або технологічну.  

Трансформований проект успадковує всі 
недоліки звичайної операційної діяльності як 
з погляду економічних і технічних характери-
стик останньої, так і з погляду якості та рин-
кової конкурентоспроможності її продукту. У 
першу чергу, – це відсутність свободи вибору 
проектних рішень, що є важливим атрибутом 
тільки проектної діяльності та заставою її ус-
пішності. Втрата цієї свободи при переході до 
нового етапу одного проекту або нового про-
екту в рамках програми – її трансформація – 
основна проблема, в рамках якої реалізуються 
сучасні методи управління проектами і про-
грамами, а протидія такій трансформації – 
основне завдання проектного менеджменту. 

Аналіз останніх досліджень. Операцій-
на діяльність і креативні проекти різняться, 
головним чином, тим, що операційна діяль-

ність – це триваючий у часі і повторюваний 
процес, у той час як креативні проекти є тим-
часовими та унікальними [1]. Кінцеві цілі 
креативної та операційної діяльності відріз-
няються докорінно. Завдання креативного 
проекту – досягнення поставленої мети, після 
чого проект завершується. Операційна діяль-
ність, навпаки, звичайно служить для забез-
печення нормального плину бізнесу. Проект 
відрізняється тим, що він завершується після 
виконання поставлених конкретних завдань, у 
той час як операції отримують нові цілі і про-
довжують виконуватися [2]. 

Звичайно в процесі реалізації одного 
проекту співвідношення креативної і опера-
ційної складових передбачається планом про-
екту і не зазнає серйозних змін [3]. Однак у 
практиці сучасної проектної діяльності часто 
трапляються програми, що складаються з 
окремих послідовних проектів, які внаслідок 
спільності багатьох характеристик: місця, ча-
су, технології, продукції тощо можуть бути 
названі однотипними, або серійними. Прикла-
дом такої програми може служити, напри-
клад, серія проектів з будівництва житлового 
мікрорайону, який складається з однотипних 
будинків [4]. Сюди можна також віднести 
програму випуску періодичних видань [5], 
програму постановки однакових спектаклів, 
програму проведення однотипних занять у 
навчальних закладах [6], програму наванта-
ження однотипних транспортних засобів од-
нотипним вантажем [7], програму організації 
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документообігу в однотипних проектах [8], 
програму виготовлення однотипних унікаль-
них виробів [9] і багато чого іншого. 

Серійні проекти або програма, що скла-
дається з окремих проектів, також містять фа-
зи креативної та операційної діяльності, які 
здійснюються в турбулентному середовищі [2, 
10]. У той же час відмітною рисою серійних 
проектів є те, що в цьому випадку об'єктивні 
складові і психологія управлінської проектної 
діяльності є такими, що креативні елементи, з 
яких вони складаються, виявляють тенден-
цію до поступової, від проекту до проекту, 
трансформації останніх в операційні. 

Ефективна протидія трансформації при 
управлінні проектами і програмами неможли-
ва без достовірного прогнозу розвитку цих 
процесів, а отже, без їхніх адекватних моде-
лей. Це досить складна проблема, оскільки 
при побудові навіть простих аналітичних мо-
делей, які зв'язують параметри трансформації 
з атрибутами проектної діяльності, фактично 
відсутні методи кількісного оцінювання тако-
го перетворення для порівняння проектів за 
чисельними, обмірюваними показниками рів-
ня проектної креативності. На жаль, існуючі 
методи кількісного оцінювання трансформації 
або є неточними, або вимагають збирання ве-
ликої кількості відповідної інформації, що 
призводить до значних витрат часу [11–13]. 

Тому метою роботи є підвищення ефек-
тивності управління окремими проектами і 
програмами, які складаються із серійних про-
ектів, а також якості продукту цих проектів і 
програм за рахунок розробки та впроваджен-
ня нових методів кількісного оцінювання сту-
пеня трансформації проектної діяльності в 
операційну, а також методів прогнозування 
цього ступеня, що ґрунтуються на такому 
оцінюванні. 

Для досягнення цієї мети в роботі були 
вирішені такі завдання: 

1. Запропоновано дискретизацію креа-
тивної проектної діяльності на окремі елемен-
ти, формалізацію їхніх станів і метод прогно-
зування ступеня трансформації креативної 
проектної діяльності в технологічну за допо-
могою марковських моделей. 

2. Розроблено метод незалежних функці-
ональних областей для когнітивного (стосовно-
го до пізнання, що забезпечує формування по-
нять, оперування ними та одержання підсумко-
вих знань) кількісного оцінювання ступеня 
трансформації креативної проектної діяльності. 

3. Запропоновані модель і метод лягли в 
основу системи оптимізації процесу прийнят-
тя проектних рішень, а також зниження вар-
тості й термінів виконання програми, яка 
складається із серійних проектів, «SERP», 
впровадженої в транспортній організації з по-
зитивним техніко-економічним ефектом. 

Викладення основного матеріалу  
Прогнозування ступеня трансформа-

ції креативної проектної діяльності за до-
помогою марковських моделей. Креативна 
проектна діяльність, навіть у випадку досить 
простих проектів, як правило, є досить вели-
кою і охоплює багато сторін інтелектуальної 
діяльності людини (колективу людей) взага-
лі. Тому при прогнозуванні скорочення її об-
сягу, а саме до цього приводить зазначена 
вище трансформація, зручно виконати дис-
кретизацію загальної креативної проектної 
діяльності в рамках проекту або програми на 
елементи проектної діяльності (ЕПД). Виді-
ляють такі основні ЕПД [14]: цілепокладання 
(визначення мети та значимих мотивів учас-
ників проекту); дослідження ситуації, яка 
склалася, і виявлення проблем; формулюван-
ня очікуваних результатів; генерування пев-
ного варіанта або способу розв'язання про-
блеми; постановка завдань; планування діяль-
ності (моделювання); виявлення ризиків і 
потенційних труднощів; визначення ресур-
сів; виконання наміченого плану (результа-
тивність); оцінювання (у тому числі й про-
міжне оцінювання, внесення необхідних ко-
ректив, підведення підсумків, співвіднесення 
досягнутих результатів з очікуваннями); реф-
лексія (аналіз власної діяльності). 

За наявністю або відсутністю цих еле-
ментів легко відрізнити креативний підхід від 
технологічного, а «зникнення» їх частини із 
проектної діяльності може служити мірою 
трансформації останньої. Наявність виділених 
ЕПД полегшує завдання прогнозування тран-
сформації, а отже, планування і реалізацію 
заходів для її запобігання. 

Побудова прогнозної моделі в цьому 
випадку суттєво спрощується, якщо прийняти 
такі допущення: 

– поточна (на даній стадії одиночного 
проекту або в даному проекті серійної про-
грами) ЕПД може перебувати тільки в одному 
з двох можливих станів: креативному чи тех-
нологічному; 

– креативний стан завжди варіативний, 
тобто він може зазнати трансформації, а може 
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зберегти креативність, нехай і з обмеженими 
параметрами, а технологічний – завжди пог-
линаючий, тобто він остаточний і поверненню 
до креативності вже піддатися не може.  

Ці допущення дозволяють скористатися 
для прогнозування трансформації креативної 
проектної діяльності марковськими моделями 
[15]. Дійсно, якщо для програми, яка склада-
ється із серійних проектів, припустити, що 
стан (n+1)-го проекту залежить тільки від по-
дій, що супроводжують n-й проект, і кількість 
можливих станів кожного ЕПД при переході 
від n-го серійного проекту до (n+1)-го скін-
ченна, то цей перехід може бути описаний 
марковським процесом [16], де кожному з ва-
ріантів трансформації відповідного ЕПД із 
усіх проектів, що входять до програми, зіста-
влена ймовірність реалізації цього варіанта. 

Як і має бути в марковському процесі, 
сума ймовірностей усіх можливих переходів 
для кожного ЕПД дорівнює одиниці: 

.1
1

=∑
=

S
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Виділимо в множині S варіантів транс-
формації для кожного ЕПД підмножину Sпогл 
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Рис. 1. Схема переходу до двійкового  
марковського процесу: 

  – варіативний стан;  – поглинаючий стан 
 

Параметри процесу трансформації се-
рійних проектів: 

– входи: внутрішній вплив V; зовнішній 
вплив (турбулентне оточення) W; випадкові 
ризики Rв; 

– вихід: ступінь трансформації програми. 
PS = F(V, W, Rв).                     (4) 

Залежність (4) при конкретній реалізації 
визначає величину та глибину впливу на се-
рійний проект для зниження рівня його транс-
формації до операційної діяльності. Однак для 
цього необхідно запропонувати параметри 
трансформації і навчитися їх вимірювати. То-
му подальшим завданням роботи була розроб-
ка методів кількісного оцінювання ступеня 
трансформації серійної проектної діяльності 
до операційної. 

Когнітивне оцінювання ступеня тран-
сформації проектної діяльності. Існує без-
ліч параметрів, які описують чисельно поточ-
ний стан кожного окремо взятого проекту 
[18–20]. Якщо описати кожну функціональну 
область проектної діяльності за [21] тільки 
одним параметром, розмірність простору іс-
нування системи «Програма, яка складається 
із серійних проектів» буде дорівнювати дев'я-
ти. Зрозуміло, що в реальності таких парамет-
рів набагато більше, причому кожен із них 
може вплинути на ступінь трансформації. 
Крім того, більшість із них не може бути ви-
мірювана в чітких розмірних одиницях, тому 
що вони, по суті своїй, мають лінгвістичний, 
нечіткий характер. У цьому випадку оціню-
вання може бути зроблене тільки когнітивно, 
тобто висновок про «величину» того чи іншо-
го параметра може бути виконаний винятково 
на підставі уявного аналізу, що ґрунтується на 
знаннях експертів. 

Розглянемо приклад, в якому кожний 
серійний проект, що входить до програми, 
являє собою навантаження одного з однотип-
них судів у морському порту. У цьому випад-
ку стан кожного n-го проекту програми (поз-
начимо його Аn) може бути визначено, напри-
клад, залежністю 

Аn = Аn[х1(n); х2(n); …; х9(n)],        (5) 
де х1(n) – факт навантаження під час виконан-
ня i-го проекту; х2(n) – тривалість наванта-
ження під час виконання i-го проекту; х3(n) – 
вартість навантаження під час виконання i-го 
проекту; х4(n) – витрати на компенсацію ри-
зиків під час виконання i-го проекту; х5(n) – 
стабільність персоналу під час виконання i-го 
проекту; х6(n) – кількість вантажу на складі 
під час виконання i-го проекту; х7(n) – регу-
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лярність поставок під час виконання i-го про-
екту; х8(n) – відсоток ушкоджень під час ви-
конання i-го проекту; х9(n) – обсяг переданої 
інформації під час виконання i-го проекту.  

Як бачимо, частина аргументів в (5) має 
цілком чіткий характер (тривалість, вартість), 
а частина – нечіткий (стабільність персоналу).  

Будемо вважати функціональні області, 
в рамках яких реалізується проект або про-
грама, незалежними одна від одної. Для ког-
нітивного оцінювання трансформації усере-
дині кожної з цих областей представимо рух 
системи від проекту до проекту у вигляді 
схеми, зображеної на рис. 2. 

Як сказано вище, найважливішим фак-
тором трансформації є зміна від проекту до 
проекту аргументів, що входять до (5). Вве-
демо наступні Визначення. 

Визначення 1. Якщо аргументи серій-
них проектів, а отже, і їхній стан Аi не 
змінюються протягом К поточних проек-
тів, то ці аргументи вважаються такими, 
що трансформувалися в операційну діяль-
ність. 

Визначення 2. Якщо l з L аргументів 
серійних проектів трансформувалися, то й 
увесь проект вважається трансформова-
ним в операційну діяльність. 

Величини К і l встановлюються корис-
тувачем системи підтримки прийняття рішень 
залежно від конкретних умов проектної діяль-
ності. Ними ж вводиться допуск на відхилен-
ня значень аргументів, який чисельно визна-
чає поняття «не змінюються», що входить до 
Визначення 1. 

 
 

 
x1(n+1) 

 
x2(n+1) 

x3(n+1) 

x4(n+1) x5(n+1) x6(n+1) 

 
x7(n+1) 

x8(n+1) x9(n+1) 

x1(n) x2(n) x3(n) 

x4(n)  
x5(n) 

 
x6(n) 

x7(n) x8(n) x9(n) (n+1)-й проект програми 

 

Від n–1 проекту 
програми 

 

До n+2 проекту 
програми 

n-й проект програми 

 
Рис. 2. Схема зміни аргументів вираження (5) при переходах  

від проекту до проекту 
 

Формалізація процесу трансформації 
серійної проектної діяльності в операційну. 
Введемо таку умову: трансформація серійної 
проектної діяльності в операційну відбуваєть-
ся тільки між реалізаціями суміжних проек-
тів, тобто в період між закінченням поперед-
нього серійного проекту і початком наступно-
го. У проміжках між закінченнями окремих 
серійних проектів ступінь трансформації бу-
демо вважати незмінним. 

Далі нас будуть цікавити не стільки аб-
солютні значення аргументів х1(n); х2(n); …; 
х9(n), скільки їх збільшення від проекту до 
проекту при виконанні програми, – власне, 
трансформація Тj. Між двома «сусідніми» за 
часом проектами ці збільшення визначаються 
так (природно, що ці збільшення визначені 
тільки для інтервалів між проектами): 

Т1 = ΔF1(n; n+1) = F1(n+1) – F1(n); 
…                                                             (6) 

Т9 = ΔF9(n; n+1) = F9(n+1) – F9(n). 

Для подальшої формалізації всі збіль-
шення необхідно оцінити чисельно. Введемо 
поняття «ознака трансформації», під яким у 
кожній функціональній області (за [22]) буде-
мо розуміти наступні зміни (табл. 1). 

Саме величину збільшень (6) будемо 
надалі використовувати як критерії небажаної 
трансформації. При цьому розмірність крите-
ріального простору виявляється досить вели-
кою (у нашому прикладі: мінімум – 9 і макси-
мум – не обмежений), звідки безпосередньо 
випливає завдання його зменшення.  
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Таблиця 1 
№
п/
п 

Функціональна 
область проекту 

(за [22]) 

Ознаки  
трансформації  Межі 

1 
УПРАВЛІННЯ 
ЗМІСТОМ 
ПРОЕКТУ 

Перетворення 
інструкцій у 
технологічні 

карти 

0–1 

2 
УПРАВЛІННЯ 
СТРОКАМИ 
ПРОЕКТУ 

Незмінність 
строків  

окремих робіт 
0–1 

3 
УПРАВЛІННЯ 
ВИТРАТАМИ В 

ПРОЕКТІ 

Незмінність 
витрат на  
конкретні  
роботи 

0–1 

4 
УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ 
ПРОЕКТУ 

Відсутність 
креативної  
реакції  
на ризики  

0–1 

5 
УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 
ПРОЕКТУ 

Відсутність 
внутрішньої та 
зовнішньої 
ротації кадрів 

0–1 

6 

УПРАВЛІННЯ 
ЗАЦІКАВЛЕ-

НИМИ 
СТОРОНАМИ  
ПРОЕКТУ 

Зведення  
інтересів усіх 
зацікавлених 
сторін до інте-
ресів покупця  

0–1 

7 
УПРАВЛІННЯ 
ПОСТАВКАМИ 
ПРОЕКТУ 

Нульова  
залежність  
діяльності від 
постачальника 

0–1 

8 
УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ  
В ПРОЕКТІ 

Залежність 
якості тільки  
від технології 

0–1 

9 

УПРАВЛІННЯ 
ОБМІНОМ  

ІНФОРМАЦІЄЮ  
У ПРОЕКТІ 

Зведення обміну 
інформацією до 

нуля 
0–1 

 
Таким чином, для різних випадків під-

тримки прийняття рішень проектного менедж-
менту після завершення кожного проекту, 
спрямованих на протидію трансформації, стає 
можливим не тільки «вимірювати» багато- або 
одномірне значення показника трансформації, 
що вже відбулася, але й виконувати прогнозу-
вання такого значення на наступні проекти. 

Якщо всі характеристики, наведені в 
табл. 1, відомі, можна скласти матрицю тран-
сформації (табл. 2) і на її підставі побудувати 
дискретну (оскільки дискретні аргументи – 
номери проектів із серії) залежність рівня 
трансформації Тдискj (j = 1, 2, …, 9) кожного з 
дев'яти параметрів х1(nдиск); х2(nдиск); …; 

х9(nдиск) процесу від дискретного номера про-
екту nдиск (рис. 3 а).  

 
Таблиця 2 

 n = 1 n = 2 … n = q … n = N 
Т1(n) 0,21 0,24  0,34  0,52 
Т2(n) 0,61 0,64  0,72  0,87 

…       
Т9(n) 0,01 0,04  0,15  0,33 
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Рис. 3. Залежність рівня трансформації одного з 
параметрів проектної діяльності до операційної 

від номера проекту: 
а – дискретна функція Тдиск(nдиск); b – апроксимація 
дискретної функції Тдиск(nдиск) параболою Тнепер(n); 
с – перша похідна від апроксимації багаточленом; 
Тнепер(n) – швидкість трансформації Тнепер(n)/dn;  

d – заданий граничний поріг швидкості трансфор-
мації Тзад 

 
Апроксимуючи дискретні точки, які ви-

значають тренд Тдискj, наприклад, параболою, і 
умовно вважаючи номер проекту n цілочисе-
льним та неперервним, одержимо (рис. 3 b) 

Тнепер1(n) = anb + c.                     (7) 
Диференціюючи залежність (7), одер-

жимо першу похідну від апроксимації пара-
болою Тнепрj(n) – швидкість трансформації 
dТнеперj(n)/dn (рис. 3 с) 

dТнепр1(n)/dn = abnb-1.                   (8) 
Якщо dТнеперj(n)/dn ніде не перевищує 

задані пороги – Тзадj (рис. 3 d), відповідно, то 
цей напрямок можливої трансформації вважа-
ється безпечним.  

І, навпаки, якщо  
dТнеперj(n)/dn < Тзадj,                    (9) 

то необхідно застосовувати спеціальні заходи, 
щоб ця функціональна область не була загуб-
лена для креативної проектної діяльності і не 
перетворилася на операційну. 

На закінчення відзначимо, що перелік 
функціональних областей, передбачений в 
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[22], не є обов'язковим при кількісному оці-
нюванні трансформації. Користувач системи 
підтримки прийняття рішень може не врахо-
вувати деякі з них або, навпаки, додавати нові, 
наприклад, розбиваючи їх на додаткові підоб-
ласті. Слід також враховувати, що в реальному 
житті ці функціональні області, як правило, 
досить сильно залежать одна від одної. 

В результаті практичних випробувань 
запропонованих проектно-орієнтованих мето-
дів і моделей підтверджена можливість їхньо-
го ефективного використання для успішного 
балансування ступенем трансформації серій-
ної проектної діяльності. Так, у металургій-
ному департаменті Компанії «EXACT Ukraine 
ltd» були проведені випробування системи 
«SERP» оптимізації процесу прийняття про-
ектних рішень, а також зниження вартості й 
термінів виконання програми, яка складається 
із серійних проектів. Система «SERP» була 
задіяна для управління програмою, яка скла-
дається із серійних проектів вантажно-
розвантажувальних робіт для продукції мета-
лургійного виробництва. 

Випробування системи «SERP» показа-
ли, що її використання дозволило досягти та-
ких техніко-економічних результатів: 

– щодо взаємодії з турбулентним навко-
лишнім середовищем: 

• розроблені нормативи для впрова-
дження методів взаємодії з постачальником 
продукції металургійного виробництва; 

• розроблені нормативи для впрова-
дження методів взаємодії зі складом тимчасо-
вого зберігання; 

– щодо процесу підтримки збереження 
варіативної частини проектів: 

• протягом виконання програми загаль-
ний рівень варіативної та креативної частин 
проекту не знижувався нижче 45 % від зага-
льної кількості проектно-операційних робіт; 

– щодо продукту проекту: 
• швидкість навантаження збільшена, у 

середньому на програму, в 1,8 разу; 
• вартість навантаження знижена, у се-

редньому на програму, в 1,3 разу; 
• кількість порушень геометричних па-

раметрів вантажу під час навантаження, пере-
везення та розвантаження знизилася на 5,6 %. 

Висновки: 
1.  Дискретизація креативної проектної 

діяльності на окремі елементи, а також пов'я-
зана з цим формалізація їхніх станів дозволи-

ли запропонувати метод прогнозування сту-
пеня трансформації креативної проектної дія-
льності в технологічну за допомогою марков-
ських моделей. 

2. Запропонований підхід до нечіткого 
оцінювання ступеня перетворення креативної 
проектної діяльності в операційну, технологіч-
ну, що полягає в підсумовуванні ефектів від 
такого перетворення, розрахованих в окремих 
функціональних областях проекту або про-
грами, дозволив розробити метод незалежних 
функціональних областей для когнітивного 
(стосовного до пізнання) кількісного оціню-
вання ступеня трансформації. 

3. Випробування системи «SERP» опти-
мізації процесу прийняття проектних розв'яз-
ків, а також зниження вартості й строків ви-
конання програми, що випливає із серійних 
проектів, показало, що її використання дозво-
лило досягти позитивних техніко-
економічних результатів. 
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COGNITIVE EVALUATION AND FORECASTING 

OF THE DEGREE OF DESIGN ACTIVITIES TRANSFORMATION  
 

The aim of the article is to increase the efficiency of management by individual projects and 
programs,which consist of serial projects, and the quality of these projects and programs due to the 
development and introduction of new methods for qualitative evaluation of the transformation of 
project activities in operational one, and also the methods for forecasting of this transformation, 
which are grounded on this evaluation. 

The issues of the change of the ratio of technological and creative components in design activity 
are considered. It is shown that for transformation management it is necessary to carry out the fore-
casting of its development throughout life cycle of a project or a program, and for this purpose, in its 
turn, it is necessary to create the system of its cognitive assessment. The method of independent design 
areas for such assessment is developed and Markov models for forecasting are used. 

The SERP system for the optimization of the process of design decision-making and also the de-
preciation and terms of implementation of the program which consists of serial projects, based on the 
offered methods is created. The SERP system has been involved for management by the program of 
loading-unloading works in the seaport with positive technical and economic effect. 

Keywords: project management, transformation, cognitive evaluation, forecasting, Markov 
models, functional areas. 

 
 
Стаття надійшла до редакції  11.12.2015. 
 
 
Рецензенти: В. М. Тонконогий, д.т.н., професор;  
         В. М. Рудницький, д.т.н., професор  

mailto:stanovsky@mail.ru

