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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В Національній транспортній стратегії 
України на період до 2030 року  наголошується на необхідності створення мережі 
транспортно-логістичних об’єктів, що сприятиме інтеграції вітчизняного 
транспортного комплексу в міжнародну транспортно-логістичну систему. Еволюція 
об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури здійснюється в напрямку 
ускладнення їх інтеграції, що потребує більше уваги до вивчення сутності та впливу 
даного явища на результативність їх функціонування. Підвищення ефективності 
інвестицій в такі складні багатофункціональні об’єкти потребує застосування 
інструментарію сучасних методологій управління, зокрема управління проєктами. 

Методологічні засади проєктного підходу до управління об’єктами різних 
галузей народного господарства, у тому числі транспортного комплексу, 
представлені у роботах відомих вітчизняних вчених А. О. Білощицького, 
С. Д. Бушуєва, Н. С. Бушуєвої, В. О. Вайсмана, Т. А. Воркут, В. Д. Гогунського, 
О. Б. Данченко, Є. А. Дружиніна, О. Б. Зачка, К. В. Колеснікової, І. В. Кононенко, 
К. В. Кошкіна, І. О. Лапкіної, О. М. Медведєвої, В. А. Рача, С. В. Руденко, 
В. О. Хрутьби, С. К. Чернова, І. В. Чумаченко, А. В. Шахова тощо. 

Для проєктів транспортно-логістичної інфраструктури однією зі специфічних 
характеристик є високий ступінь інтеграції – системної, транспортно-логістичної та 
проєктної, зокрема інтеграції учасників проєкту. Розрив інтеграційних зв’язків між 
учасниками проєкту під впливом інтеграційних ризиків може призвести до 
негативних наслідків аж до передчасного закриття проєкту.  

Дослідження питання інтеграції в проєктах транспортно-логістичної 
інфраструктури не набуло достатнього висвітлення в працях сучасних науковців, 
тому створення адекватного механізму ризико-орієнтованого управління інтеграцією 
в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури є актуальним. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконано відповідно до концепції Національній транспортній стратегії 
України на період до 2030 року. Матеріали роботи використано при виконанні 
науково-дослідних тем Одеського національного морського університету: 
«Проєктно-орієнтоване управління підприємствами морського транспорту» 
(державний  реєстраційний номер  0112U004304), «Ресурсне забезпечення проєктів 
на морському транспорті» (державний реєстраційний номер 0115U001589), 
«Управління проєктами створення та функціонування логістичних систем» 
(державний реєстраційний номер 0119U002262).  

Мета і задачи дослідження. Метою дисертаційного дослідження є підвищення 
успішності реалізації проєктів транспортно-логістичної інфраструктури завдяки 
ризико-орієнтованому управлінню інтеграцією учасників проєктів. 

Досягнення поставленої мети пов'язано з вирішенням наступних дослідницьких 
задач: 
− виконати дослідження інтеграційних процесів у розвитку транспортно-

логістичної системи України та еволюції транспортно-логістичної 
інфраструктури; 
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− дослідити роль інтеграції в проєктах, провести класифікацію інтеграції та 
визначити специфічні характеристики інтеграції учасників проєктів 
транспортно-логістичної інфраструктури; 

− визначити основні характеристики продукту проєкту транспортно-логістичної 
інфраструктури – транспортно-логістичного центру, що відображають його 
системну сутність та ідентифікувати склад учасників проєкту; 

− розробити механізм ризико-орієнтованого управління інтеграцією учасників 
проєктів; 

− виконати експериментальні дослідження та розрахунки щодо адекватності 
запропонованого механізму ризико-орієнтованого управління інтеграцією в 
проєктах транспортно-логістичної інфраструктури. 
Об'єктом дослідження є процес управління інтеграцією учасників в проєктах 

транспортно-логістичної інфраструктури.
Предметом дослідження є  моделі та методи ризико-орієнтованого управління 

інтеграцією учасників в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури. 
Гіпотеза дослідження полягає в доцільності розробки та застосування ризико-

орієнтованого управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної 
інфраструктури. 

Методи дослідження. Методологічну базу дисертаційного  дослідження 
становлять положення методології управління проєктами, які використовувались на 
всіх етапах роботи. Дослідження проводилося з використанням наукових положень 
теорії систем і системного аналізу, загальної теорії управління, методів теорій 
управління ризиками, управління якістю, дослідження операцій. Відповідно до 
методології теорії систем та системного аналізу проводилось системне уявлення 
транспортно-логістичного центру як об’єкта транспортно-логістичної 
інфраструктури. Для визначення та класифікації інтеграції в проєктах 
застосовувались методи аналізу та синтезу. Методи прийняття управлінських 
рішень, управління ризиками та управління якістю застосовувались при аналізі 
інтеграційних ризиків в проєктах. Для розробки моделі формування множини 
учасників проєктів використовувався апарат дослідження операцій. 

Наукова новизна отриманих результатів. Основним результатом 
дисертаційного дослідження є розроблені моделі, методи та механізм ризико-
орієнтованого управління інтеграцією учасників проєкту транспортно-логістичної 
інфраструктури.

вперше: 
− запропоновано класифікацію інтеграції в проєктах  транспортно-логістичної 

інфраструктури, яка враховує системні, проєктні та транспортно-логістичні 
аспекти; 

− розроблено модель інтеграції, що базується на формуванні множини учасників 
проєкту, в якій досягається балансування загальної цінності проєкту і 
індивідуальних цінностей учасників; 

− запропоновано механізм визначення та аналізу ризику розриву інтеграційних 
зв’язків між учасниками проєкту, до складу якого входить метод оцінки 
інтеграційного потенціалу учасників проєкту. 
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Удосконалено: 
− класифікацію зацікавлених сторін в проєкті, яка, на відміну від існуючих 

класифікацій, враховує ступінь їх впливу на цілісність проєкту як системи, та 
поділяє учасників на: внутрішні зацікавлені сторони (основні та другорядні) й 
зовнішні зацікавлені сторони (прямі та опосередковані). 

− сутність проєктних ризиків шляхом виділення інтеграційного ризику, який 
відрізняється від існуючих поглядів на проєктні ризики акцентуванням уваги на  
ризику розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту. 
Набули подальшого розвитку: 

− методи аналізу ризиків в проєктах завдяки застосуванню інструментарію 
менеджменту якості, що дозволяє більш повно дослідити ризик розриву 
інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту. 
Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційного 

дослідження призначені для використання в якості методичної бази для ризико-
орієнтованого управління інтеграцією учасників проєкту. Застосування 
пропонованого інструментарію формування множини учасників проєкту та аналізу 
інтеграційних ризиків забезпечує підвищення успішності реалізації проєктів завдяки 
запобіганню розриву інтеграційних зв’язків між учасниками. 

Основні результати пройшли експериментальну перевірку на практиці в 
діяльності Вантажного митного комплексу ТОВ «Сільгосппостач», про що є 
відповідний акт, який підтверджує практичну значимість отриманих результатів, а 
також використовуються в навчальному процесі в Науково-навчальному інституті 
морського бізнесу Одеського національного морського університету та Інституту 
сучасного управління та бізнесу ТОВ «ІНМАР-КОМ», що здійснює митно-
брокерську і логістичну діяльність та підготовку митних брокерів (агентів з митного 
оформлення). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки 
дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених автором досліджень за 
період з 2011 р. по 2020 р. у т. ч. участь у Міжнародному науковому проєкті 
2.2.1.73194.264 «Створення міжуніверситетського центру з оцінки та управління 
екологічними та технологічними ризиками на Чорному морі» [21]. 

 У публікаціях, виконаних у співавторстві, особисто дисертанту належать: у [3-
4] – обґрунтування доцільності синтезу логістичного та проєктного підходів до 
аналізу ризиків проєкту створення транспортно-логістичного комплексу; у [5] – 
запропоноване використання аналізу Парето для виявлення основних причин 
виникнення інтеграційних ризиків проєкту логістичного центру; у [7] – оцінка 
потужностей інтеграційних зв’язків та визначення інтеграційного потенціалу 
учасників проєкту транспортно-логістичного центру; у [8] – розгляд світового досвіду 
створення і функціонування транспортно-логістичних центрів; у [9-11] – виявлення 
множини учасників проєкту, що мають найбільший вплив на інтеграцію в проєкті та 
застосування методів менеджменту якості з метою зниження інтеграційних ризиків; 
у [12] – сформована множина учасників проєкту найбільш схильних до 
інтеграційного ризику; у [13] – розроблена матриця інтеграційного потенціалу; у [14] 
– розроблена система управління транспортно-логістичного центру, визначення 

https://www.education.ua/ua/courses/company/959/
https://www.education.ua/ua/courses/company/959/
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вертикальних інтеграційних зв’язків між об’єктом та суб’єктами управління; у [20] – 
запропонована модель формування складу учасників проєкту транспортно-
логістичного центру; у [22-23] – виявлено причинно-наслідкові зв’язки виникнення 
ризикових ситуацій та проведено оцінку міцності інтеграційних зв’язків учасників 
проєкту; у [25-26] –  визначено поняття «інтеграційного проектного ризику»; у [31] – 
створено системну модель зацікавлених сторін в проєкті транспортно-логістичного 
центру. 

Апробація роботи. Результати досліджень дисертаційної роботи доповідалися 
та обговорювалися на таких міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 
конференціях: І Міжнародна конф. «Проблемы развития транспортной логистики» 
(Одесса, 2009); Міжнародна конф. «Современные проблемы и пути их решения в 
науке, транспорте, производстве и образовании 2010» (Одесса 2010); VII Міжнародна 
конф. «Управління проектами: стан та перспективи» (Миколаїв, 2011); IV 
Міжнародна конф. «Современные порты-проблемы и решения» (Одесса – Польша – 
Германия, 2012); V Міжнародна конф. «Проблемы развития транспортной 
логистики» (Одесса (Украина) – Галац (Румыния) – Варна (Болгария) – Аспровальта 
(Греция), 2013);  IX Міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку 
суспільства» (Київ, 2013); Final Conference «Risc manager and assessment for prevention 
of ecological and technological risk in the Black Sea basin» (Burgas, Bulgaria, 2015); XV 
Міжнародна конф. «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової 
економіки» ( Київ, 2018); Міжнародна конф. «Математичне моделювання процесів в 
економіці та управлінні проектами і програмами (ММП – 2018)» ( Коблево, Харків, 
2018); ІІІ Міжнародна конф. «Project, Program, Portfolio p3management» (Одеса, 2018); 
XVІ Міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» (Київ, 2019); 
Міжнародна конф. «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні 
проектами і програмами (ММП-2019)» (Коблево, Харків, 2019); ХVІ Міжнародна 
конф. «Управління проектами: стан та перспективи» (Миколаїв, 2020). 

Публікації. Основні наукові положення і результати дисертації опубліковані в 
27 працях: з них 9 – у вітчизняних наукових фахових виданнях, регламентованих 
вимогами ВАК України та зарубіжних індексованих видань, 5 – колективних 
монографій, 13 публікацій у збірниках і матеріалах конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація загальним обсягом 184 сторінки 
складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 
додатків.  

Загальний обсяг дисертації – 184 стор., у тому числі  152 стор.  основного тексту, 
список використаних джерел по розділам із 217 назв загалом на 23 стор., 7 додатки на 
13 стор. Дисертація містить 28 рисунків, 44 таблиць, із них 21 об'єктів займають повні 
сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтована актуальність досліджень, сформульовано проблему, мету 
і задачі дослідження, визначені об’єкт, предмет та наукова новизна дисертаційного 
дослідження. Відображена практична цінність роботи. Наведено дані щодо апробації 
результатів дисертації та основні публікації. 
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У першому розділі: «Сучасний стан та перспективи ризико-орієнтованого 
управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури», 
проведено аналіз сучасного теоретичного забезпечення управління проєктами та 
методологічних засад управління інтеграцією в проєктах, який дозволив зробити  
висновок про необхідність проведення наукових досліджень в напрямку  ризико-
орієнтованого управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної 
інфраструктури. Підвищення ефективності проєктів транспортно-логістичної 
інфраструктури можливо досягти завдяки застосуванню підходів сучасних 
управлінських методології: проєктного менеджменту, ризик-менеджменту, 
логістичного менеджменту, стейкхолдер-менеджменту, що дозволить створити 
механізм ризико-орієнтованого управління інтеграцією учасників проєкту (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Формування механізму управління інтеграцією в проєктах транспортно-

логістичної інфраструктури 
 
Питання інтеграції в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури слід 

розглядати з позицій співпраці між зацікавленими сторонами проєкту через призму 
ціннісного підходу, враховуючи ризики розриву інтеграційних зв’язків між ними, що 
дозволить підвищити успішність реалізації проєктів (рис.2). 

 
 

Рисунок 2 – Формування ціннісно-орієнтованого управління учасниками проєкту 
транспортно-логістичної інфраструктури 
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У другому розділі «Інтеграція в проєктах транспортно-логістичної 
інфраструктури», представлено класифікацію інтеграції в проєктах, яка враховує 
системні, проєктні, транспортно-логістичні аспекти. В проєктах транспортно-
логістичної інфраструктури, в залежності від обраної проекції (підходу), інтеграція 
може представлятися як: системна (внутрішня та зовнішня), проєктна (процесів, 
учасників проєкту), транспортно-логістична (топологічна, техніко-технологічна, 
організаційна).  

Запропонована класифікація зацікавлених сторін в проєкті, яка враховує ступінь 
їх впливу на цілісність проєкту як системи: внутрішні зацікавлені сторони проєкту 
(основні та другорядні),  зовнішні зацікавлені сторони проєкту (прямі та 
опосередковані). З позицій системної інтеграції внутрішні зацікавлені сторони 
проєкту створюють його внутрішню середу, а зовнішні – зовнішню. 

Інтеграція учасників проєкту виражається в об'єднанні їх спільних зусиль і 
ресурсів для реалізації задуму проєкту, досягнення загальних цілей проєкту і 
локальних цілей кожного з учасників. Під проєктом транспортно-логістичної 
інфраструктури розуміють унікальний, цілеспрямований, обмежений в часі та 
ресурсах комплекс дій, направлений на створення нової цінності у вигляді об’єкту 
транспортно-логістичної інфраструктури та послуг, що він надаватиме. 

Створення інтеграційних зв'язків між учасниками проєкту є невід'ємною умовою 
його успішної реалізації, але необхідно враховувати інтереси як кожного окремого 
учасника, так і системи  «проєкт» в цілому. Модель формування множини учасників 
проєкту передбачає максимізацію загальної цінності проєкту від участі в ньому 
конкретних учасників та досягнення при цьому індивідуальних цінностей учасників. 
Для досягнення синергетичного ефекту від взаємодії всіх учасників між ними 
створюються інтеграційні зв'язки, що забезпечують їх взаємовигідне 
співробітництво, оцінити яке можливо за допомогою ступеня досягнення 
індивідуальних цілей окремого учасника проєкту. Крім того, для проєкту в цілому 
важливим є формування оптимального складу учасників, оскільки кожен з них 
впливає на досягнення загальних цілей проєкту та його цінність. 

Індивідуальна цінність (Individual utility, IU) кожного учасника, як результат його 
участі в проєкті, є характеристикою, оцінити яку можливо за допомогою 
інтегрованого критерію, що враховує ступінь досягнення особистих цілей учасника 
(наприклад, рентабельності вкладених коштів, рівня капіталізації інвестицій, часу 
доставки вантажів, обсягів реалізованої продукції або наданих послуг тощо). Склад 
множини показників, що формують інтегрований показник цінності участі в проєкті, 
розрізняється не тільки для кожного з учасників, але й має відмінності для одного і 
того ж учасника залежно від етапу реалізації проєкту. 

Кожен учасник проєкту вносить свій вклад у загальну цінність (General utility, 
GU) проєкту з позицій досягнення цілей ініціаторів проєкту. Оцінка загальної 
цінності проєкту транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема транспортно-
логістичного центру, здійснюється з урахуванням досягнення цілей за окремими 
показниками, в якості яких в даному випадку можуть виступати такі показники, як 
збільшення вантажопотоку, скорочення часу обробки вантажів, зменшення вартості 
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ресурсів, зменшення логістичних ризиків, збільшення прибутку тощо. На значення 
даних показників на протязі життєвого циклу проєкту впливатиме склад учасників. 

Визначення корисності цільових показників пропонується здійснювати з 
застосуванням експертної оцінки в такій послідовності: 
− формування множин різних категорій потенційних учасників проєкту на різних 

фазах життєвого циклу проєкту; 
− визначення показників досягнення цілей для окремих учасників та для проєкту в 

цілому; 
− створення шкал корисності для показників в балах від 0 до 100; 
− визначення значень корисності окремих показників для потенційних учасників 

та проєкту. 
Отже, для вирішення завдання формування множини учасників проєктів 

транспортно-логістичної інфраструктури застосовуються наступні вхідні дані: 
− множини потенційних учасників проєктів певної категорії 

{ }1;...; ;...; ,l LX x x x=   ( )1, ;l L=  
− множини індивідуальних показників досягнення цілей потенційних учасників 

для кожної фази життєвого циклу проєкту { }1 ;...; ;...; ,lt lt lt lt
i IR r r r=   ( )1, ;l L=

( )1, ;t T= ( )1, ;i I=  
− множини значень корисностей показників досягнення цілей учасників проєктів 

в умовах невизначеності { }1;...; ;...; ,lt lt lt lt
i i ij iJW w w w=    ( )1, ;l L= ( )1, ;t T=

( )1, ;i I= ( )1, ;j J=  
− множини показників загальної корисності проєктів для кожної фази життєвого 

циклу { }1 ;...; ;...; ,t t t t
g GK k k k=  ( )1, ;t T= ( )1, ;g G=   

− множини значень показників загальної корисності проєктів в умовах 

невизначеності { }1;...; ;...; ,lt lt lt lt
g g gh gHV v v v=  ( )1, ;l L=  ( )1, ;t T=  ( )1, ;g G=  

( )1, .h H=  
В даному випадку для прийняття управлінського рішення про формування 

складу учасників системи пропонується застосовувати інструментарій 
багатокритеріальної оптимізації, зокрема метод згортання критеріїв векторної 
оптимізації. 

Не всі показники досягнення цілей є рівнозначними для учасників проєкту. 
Крім того, навіть, якщо показник є актуальним на протязі всього життєвого циклу 
проєкту, його пріоритетність може змінюватись з часом. Важливість показників 
виражається у значеннях вагових коефіцієнтів пріоритетності. Таким чином, 
інтегральна індивідуальна цінність участі у проєкті для l-го учасника обчислюється 
за формулою: 
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де 
lt
iσ  – ваговий коефіцієнт пріоритетності  і-го показника досягнення цілі для l-го 

учасника на фазі t життєвого циклу проєкту , 

     
lt
iw  – значення корисності і-го показника досягнення цілі для l-го учасника на фазі 

t  життєвого циклу проєкту.  
Визначення  індивідуальних корисностей має суб'єктивний характер, оскільки 

передбачити ступінь досягнення певного значення показника на етапі планування 
складу учасниками проєкту досить складно. Отже, доцільно врахувати 
невизначеність досягнення того чи іншого значення показника. Для цього 
використовується апарат теорії ймовірностей, що враховує ймовірності досягнення 
різних значень показників. Таким чином, формула (1) приймає вигляд: 

 

   1 1 1
,

T I J
l lt lt lt

i ij ij
t i j

IU p wσ
= = =

= ⋅∑∑ ∑       
1

1,
I

lt
i

i
σ

=

=∑                            (2) 

де 
lt
ijp   – ймовірність досягнення j-го значення корисності і-го показника досягнення 

цілі для l-го учасника на фазі t  життєвого циклу проєкту, 

     
lt
ijw    –  j-те значення корисності і-го показника досягнення цілі для l-го учасника 

на фазі t  життєвого циклу проєкту.  
Як і у випадку з індивідуальною корисністю, склад учасників та їх корисність 

для проєкту будуть змінюватись на протязі життєвого циклу проєкту. Отже, при 
оцінці загальної цінності необхідно враховувати вплив корисності участі кожного 
учасника в проєкті на вищевказані показники і проводити її інтегровану оцінку. 

 

   
   

1 1 1
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T G H
l t lt lt

g gh gh
t g h

GU p vγ
= = =
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1,
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g
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=

=∑                    (3) 
 

де  
t
gγ  – ваговий коефіцієнт пріоритетності  g-го показника досягнення загальних 

цілей проєкту на фазі t  життєвого циклу, 

  
lt
ghp   – ймовірність досягнення h-го значення корисності g-го показника 

досягнення загальних цілей проєкту  від участі l-го учасника на фазі t життєвого циклу 
проєкту, 
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lt
ghv    –  h-те значення корисності g-го показника досягнення загальних цілей 

проєкту від участі l-го учасника на фазі t  життєвого циклу проєкту. 
При розрахунку загальної цінності необхідно врахувати обмеження на потреби 

проєкту  в кількості учасників певної категорії. 
 

                                   
1

,
S

s
опт

s
xλ τ

=

≤ ≤∑                                                      (4)   
  

де λ  та τ  – мінімальна та максимальна кількість учасників певної категорії 
відповідно. 

В результаті максимізації загальної цінності проєкту можливо визначити 
оптимальний склад учасників проєкту транспортно-логістичної інфраструктури. 
Розрахунки слід проводити окремо по кожній з категорій учасників. 

Формування оптимальної множини учасників проєкту та створення 
інтеграційних зв'язків між ними можливе лише в тому випадку, коли їх інтегровані 
індивідуальні цінності від участі в проєкті досягають певних порогових значень. 
Отже, при розрахунку індивідуальної цінності необхідно: 

по-перше, врахувати обмеження на значення корисностей показників досягнення 
індивідуальних цілей учасників проєкту для відсічі заздалегідь неприпустимих 
значень показників 

 

                                    ,lt lt
i iwα ≤                                                                (5)   

  

де  
lt
iα  – порогове значення і-го значення корисності показника досягнення цілі для 

l-го учасника на фазі t  життєвого циклу проєкту, 
по-друге, врахувати порогове значення інтегральної індивідуальної цінності 

участі в проєкті учасника 
 

                                          ,l lIUβ ≤                                                              (6) 
 

де 
lβ  – порогове значення індивідуальної цінності участі в проєкті для l-го учасника. 
В результаті вирішення завдання представлено економіко-математичну модель 

формування оптимальної множини учасників проєктів певної категорії  

{ }1 ;...; ;...; ,опт s SX x x x=   ( )1, .s S=  
Завдяки застосуванню пропонованого підходу, формується оптимальний склад 

учасників проєкту, який дозволяє отримати як максимально можливу загальну 
цінність проєкту, так і досягти необхідних рівнів цінностей його окремих учасників. 
Врахування інтересів не тільки основних, але й другорядних учасників проєкту 
дозволить створити стійку систему управління та запобігти ризику розриву 
інтеграційних зв'язків між учасниками проєкту.  
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У третьому розділі «Управління інтеграційними ризиками в проєктах 
транспортно-логістичної інфраструктури» здійснено виділення інтеграційних 
ризиків в окрему категорію та запропоновано механізм ризико-орієнтованого 
управління інтеграцією в проєктах, який включає: аналіз інтеграційного потенціалу 
учасників та аналіз  інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту.  

Інтеграційні ризики в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури 
складають одну з найбільш важливих груп ризиків, оскільки в таких проєктах 
найбільш явно виражені інтеграційні зв'язки, зокрема між учасниками проєкту. На 
різних фазах життєвого циклу інтеграційні ризики можуть значно вплинути на 
успішність реалізації проєкту, оскільки впливають безпосередньо на цілісність 
системи «проєкт». 

Даний тип ризику властивий всім учасникам проєкту, але його наслідки для 
проєкту залежать від того, до якої групи належать учасники – до основних чи 
другорядних. У разі розриву інтеграційних зв’язків між основним (інвестором, 
замовником, генеральним підрядником тощо) та іншими учасниками проєкту, 
можливі катастрофічні наслідки для проєкту, аж до припинення його існування, а 
якщо мова йде про другорядних учасників (рис. 3), то наслідки інтеграційних ризиків 
можуть бути не такими суттєвими для проєкту, тому даний попередній аналіз ризику 
дозволяє вплинути на ситуацію та зберегти цілісність проєкту як системи. 

Для більш детального аналізу інтеграційних ризиків в проєктах транспортно-
логістичної інфраструктури і запобігання або мінімізації наслідків їх впливу на 
проєкт, розроблено послідовність управління інтеграційними ризиками в проєкті. 
Особливу увагу необхідно приділити аналізу ризиків. На етапі якісного аналізу 
необхідно виявити джерела можливих інтеграційних ризиків проєкту, тобто виявити 
тих учасників проєкту, дії яких можуть призвести до порушення інтеграційних 
зв’язків. Для цього пропонується використовувати методи менеджменту якості, а 
саме: аналіз Парето, АВС-аналіз, аналіз причинно-наслідкових зв’язків Ісікави, метод 
попарних порівнянь Сааті, а також матрицю інтеграційного потенціалу (рис. 4). 

Механізм аналізу інтеграційних ризиків в проєктах транспортно-логістичної 
інфраструктури являє собою послідовність кроків, які здійснюються в два етапи.  

Перший етап – аналіз інтеграційного потенціалу учасників проєкту. 
Перший крок. Формування послідовності учасників проєкту за кількістю 

інтеграційних зв’язків з іншими  партнерами.  
 Метод, який широко використовується в якісному аналізі явищ та процесів – 

аналіз Парето, дозволяє визначити основні причини або фактори, що призводять до 
виникнення більшості випадків, процесів, проблем, що аналізуються.  Відповідно з 
правилом Парето, причиною інтеграційних ризиків  проєкту у 80% випадків є 20% 
учасників проєкту, що формують найбільшу кількість інтеграційних зв’язків між 
собою та іншими учасниками проєкту.  
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Рисунок 3 – Ризик розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту 

 

 
Рисунок 4 – Послідовність управління інтеграційними ризиками проєкту  

 
Отже, враховуючи кількість інтеграційних зв’язків, можна виявити тих 

учасників проєкту – партнерів, вплив яких на цілісність системи є максимальним. Для 
цього необхідно побудувати діаграму Парето, а потім використовуючи метод АВС-
аналізу, провести групування учасників проєкту за ступенем впливу на цілісність 
проєкту.  
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Вхідними даними для аналізу Парето є множина партнерів та  інтеграційні 
зв’язки між ними, що графічно зображується у вигляді сітьової структури, а на виході 
отримуємо результат –  діаграму Парето (рис. 5). 
 

Вхідні дані Отриманий результат Вихідні дані 

 
Сіть учасників проєкту 

 
Формування 

послідовності 
учасників за кількістю 
інтеграційних зв’язків 

у проєкті  
Діаграма Парето 

 

Рисунок 5 – Характеристика аналізу Парето ризику розриву інтеграційних зв’язків 
між партнерами 

  
Якісний аналіз інтеграційних ризиків проєкту з використанням діаграми Парето 

складається з наступних етапів: 
1) створення матриці суміжності, що відображає наявність (1), чи відсутність (0) 

інтеграційних зв’язків між елементами; 
2) аналіз значимості отриманих результатів, що відображається у таблиці 

агрегованих даних; 
3) побудова діаграми Парето. 

Другий крок. Поділ учасників проєкту на групи відповідно кількості їх 
інтеграційних зв’язків з іншими партнерами.  

АВС-аналіз – метод якісного аналізу, призначений для групування факторів, 
явищ, елементів, у даному випадку системи «проєкт», за ступенем впливу на кінцевий 
результат. Таке групування дозволяє виділити учасників проєкту, що мають 
найбільшу кількість інтеграційних зв’язків. Отже вихід такого партнера з проєкту 
принесе найбільші порушення інтеграції між елементами системи. Вхідними даними 
для АВС-аналізу є дані аналізу Парето, а вихідними – діаграма АВС-аналізу (рис. 6).  

 
Вхідні дані Отриманий результат Вихідні дані 

 
Діаграма Парето 

 
Структурування груп 
учасників проєкту по 
ступеню впливу на 

інтеграцію в проєкті 
 

Діаграма АВС-аналізу 
 

Рисунок 6 – Характеристика АВС-аналізу ризику розриву інтеграційних зв’язків між 
партнерами 

Подальші зусилля ризик-менеджменту проєкту транспортно-логістичної 
інфраструктури повинні бути направлені на попередження інтеграційних ризиків, що 
пов’язані більше з елементами групи А, оскільки  вплив саме цих учасників на 
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цілісність проєкту як системи є максимальним. Отже, потрібно провести аналіз 
можливих причин розриву зв’язків між партнерами та прийняти попереджувальні 
заходи для запобігання негативних наслідків для проєкту.  

Третій крок.  Визначення потужностей інтеграційних зв’язків учасників 
проєкту.  

Визначити потужність інтеграційного зв’язку пропонуємо ураховуючи кількість 
реалізованих  відносин (операцій) з використанням даного зв’язку та потоку 
грошових коштів (вартості) відповідних операцій. Задля повноти уявлення 
важливості того чи іншого інтеграційного зв’язку пропонуємо враховувати не тільки 
кількість, але й вартість виконаних операцій. Їх добуток  визначатиме потоки 
грошових коштів між елементами системи, що створюють інтеграційний зв’язок. Це 
дозволить визначити обсяг виконаної роботи в системі, що відповідає певному 
інтеграційному зв’язку. 

 

                                             ij ij ijСF q c= ⋅ ,                                                           (7) 
 

 де  ijСF  – потоки грошових коштів, що просуваються від i-го до  j-го елементу, між 

якими встановлено ijl  інтеграційний зв’язок, 

       ijq  – кількість операцій між i-им та j-им елементами ijl  інтеграційного зв’язку, 

       ijc  – середня вартість однієї операції між i-им та j-им елементами ijl  
інтеграційного зв’язку. 

Для визначення  потужності інтеграційного зв’язку між елементами системи – 
учасниками  проєкту транспортно-логістичної інфраструктури – застосуємо формулу: 

 

                                 
ij

ij
ij

СF
N

t
= ,                                                                (8) 

 

де  ijСF  – потоки грошових коштів, що просуваються від i-го до  j-го елементу, між 
якими встановлено ijl  інтеграційний зв’язок, 

       ijt  – час, витрачений на виконання операцій між i-им та j-им елементами ijl  
інтеграційного зв’язку. 

Спираючись на отримані значення потужностей  інтеграційних зв’язків, 
можливо визначити їх рейтинг (рис.7). 

Отримавши значення потужностей зв’язків, їх можна поділити на «велику», 
«середню» та «малу» за відповідною шкалою. 

Визначити загальну потужність всіх інтеграційних зв’язків елементу можливо 
за формулою 

                                   
1

m

i ij
j

N N
=

=∑              ( )1,i n= .                                         (9) 
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Виходячи з отриманих результатів, потрібно приймати управлінське рішення 
щодо управління інтеграційними ризиками в проєкті. 
 

Вхідні дані Отриманий результат Вихідні дані 

 
 

Кількість операцій 

 
 
 

Визначення 
потужності 

інтеграційних зв’язків  
 

Визначення потужності 
інтеграційних зв’язків 

 

Рисунок 7 – Визначення потужностей інтеграційних зв’язків учасників проєкту 
 

Четвертий крок.  Визначення інтеграційного потенціалу учасників проєкту. 
Використовуючи результати попереднього аналізу ризиків, створюється 

«матриця інтеграційного потенціалу» та визначається інтеграційний потенціал 
кожного з учасників проєкту. В залежності від того, в яку область матриці 
інтеграційного потенціалу попаде той чи інший з учасників проєкту, можливо 
визначити його інтеграційний потенціал, тобто рівень впливу на стійкість проєкту: 
«великий», «середній» або «малий» (рис. 8).  
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Рисунок 8 – Визначення інтеграційного потенціалу учасників проєкту 
 

В залежності від того, до якої зони інтеграційного потенціалу потрапив учасник 
проєкту, необхідно приймати відповідні управлінські рішення для запобігання ризику 
розриву його інтеграційних зв’язків з іншими партнерами – учасниками проєкту. 
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Вплив таких другорядних учасників на стійкість проєкту є значним, а наслідки їх 
виходу з проєкту можуть дестабілізувати всю систему. 

Другий етап – аналіз потужності інтеграційних зв’язків між учасниками 
проєкту. 

Перший  крок. Виявлення причин розриву інтеграційних зв’язків між учасниками 
проєкту.  

Наступним кроком аналізу ризиків проєкту транспортно-логістичної 
інфраструктури є визначення причин виникнення  інтеграційних ризиків учасників 
проєкту, що пропонується здійснювати з використанням причинно-наслідкового 
аналізу Ісікави (рис. 9).  
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Рисунок 9 – Характеристика причинно-наслідкового аналізу Ісікави ризику розриву 
інтеграційних зв’язків між партнерами 

 
В якості проблеми, що підлягає причинно-наслідковому аналізу, є ризик 

розриву інтеграційних зв’язків між партнерами – учасниками проєкту транспортно-
логістичної інфраструктури. Побудова діаграми Ісікави дозволяє виявити причинно-
наслідкові ланцюги настання ризику розриву інтеграційних зв’язків.  

Для кожного учасника проєкту створюється «риб’ячий хребет», що наочно 
відображає його інтеграційні зв’язки з іншими учасниками та можливі причини 
розриву цих зв’язків.  Діаграма Ісікави будується для кожного з учасників та 
складається з таких елементів: 

1. Перший рівень («хребет») відповідає проблемі, що аналізується, – ризику 
розриву інтеграційних зв’язків i-го учасника проєкту ( )1, ni = .  

2. Другий рівень складається з «великих кісток» j ( )1,n ij = , що з’єднуються з 
«хребтом» та відображають інтеграційні зв’язки i-го учасника з іншими учасниками 
проєкту. 
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3. Деталізація може продовжуватись до рівнів «середніх кісток» g ( )1, zijg = або 

аж до рівня «дрібних кісток» h ( )1,k ijlh = , що дозволить більш глибоко проаналізувати 
причини виникнення ризику розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту. 

Другий крок. Визначення інтеграційних зв’язків між учасниками, що найбільш 
схильні до розриву.  

Інтеграційні зв’язки між елементами системи можуть мати різний ступінь 
важливості для збереження стійкості проєкту. З позицій можливості виникнення 
ризику розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту, характеристикою, що 
підлягає ретельному аналізу є міцність зв’язку. Доречне припущення що, чим міцніше 
інтеграційний зв’язок, тим нижчий рівень інтеграційного ризику. 

Зробити рейтингову оцінку інтеграційних зв’язків можливо завдяки 
використанню метода попарних порівнянь Сааті. Досліджувати доцільно інтеграційні 
зв’язки учасників, що в результаті проведення АВС-аналізу, потрапили до групи А 
або до груп А і В, в залежності від кількості учасників проєкту та необхідної точності 
проведення дослідження (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Характеристика попарного порівняння інтеграційних зв’язків між 
учасниками проєкту транспортно-логістичної інфраструктури 

 
Запропонована послідовність аналізу інтеграційних ризиків проєкту дозволяє в 

умовах відсутності достовірної інформації про умови реалізації проєкту: 
− виявити елементи системи – учасників проєкту, найбільш схильних до впливу 

інтеграційних ризиків; 
− визначити інтеграційний потенціал учасників проєкту – ступінь впливу на 

стійкість проєктної системи; 
− виявити основні причини виникнення ризику розриву інтеграційних зв’язків 

для кожного з учасників проєкту, 
− визначити найбільш уразливі до ризику інтеграційні зв’язки між учасниками.  
Отримання інформації про стан інтеграційних зв’язків між учасниками на 

початку життєвого циклу проєкту надасть можливість розробити запобіжні заходи 
для зменшення вірогідності настання інтеграційних ризиків в проєкті, що, в свою 
чергу, дозволить зменшити кількість коштів, потрібних для мінімізації негативних 
наслідків. 
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В межах аналізу інтеграційних ризиків пропонується застосувати метод 
визначення інтеграційного потенціалу учасників проєкту, який дозволяє побудувати 
«матрицю інтеграційного потенціалу» та визначити схильність до ризику розриву 
інтеграційних зв’язків учасників проєкту. 

Таким чином розроблено механізм, який дозволяє виявити учасників та зв’язки, 
які є найбільш схильними до ризику розриву, а також причини виникнення. 

У четвертому розділі «Експериментальні дослідження ризико-
орієнтованого управління інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної 
інфраструктури (на прикладі проєкту транспортно-логістичного центру)» 
проведені експериментальні розрахунки запропонованої моделі на прикладі 
транспортно-логістичного центру. В якості одного з учасників проєкту транспортно-
логістичного центру є митний брокер. Було обрано десять компаній-претендентів 
митних брокерів за п’ятьма критеріями оцінки. Проведено оцінку загальної цінності 
участі в проєкті компаній-претендентів та індивідуальної цінності кожного з 
учасників. В результаті розрахунків обрано учасника проєкту – митного брокера, 
який забезпечує максимальне значення загальної цінності проєкту (0,88) та долає 
порогове значення індивідуальної цінності (0,75≥0,6). 

Дослідження запропонованої послідовності якісного аналізу проведено на 
прикладі проєкту транспортно-логістичного центру, до складу якого входять 30 
другорядних учасників (партнерів) в залежності від функцій, що виконуються 
кожним з них.  

Розподілено учасників проєкту транспортно-логістичного центру по зонах 
матриці інтеграційного потенціалу та визначено їх схильність до впливу 
інтеграційних ризиків. До зони високого інтеграційного потенціалу потрапив учасник 
«10» – 3PL-оператор, на прикладі якого було проведено подальший аналіз окремих 
інтеграційних зв’язків та виявлено причини виникнення їх розриву. 

Проведені експериментальні розрахунки з застосуванням запропонованих: 
моделі формування учасників проєкту, механізму ризико-орієнтованого управління 
інтеграцією учасників, до складу якого входить метод визначення інтеграційного 
потенціалу учасників, в проєкті транспортно-логістичного центру підтвердили їх 
адекватність та можливість використання в практичній діяльності для підвищення 
успішності проєктів транспортно-логістичної інфраструктури. 
 

ВИСНОВКИ 
 

1. На підставі аналізу еволюції інтеграційних процесів в транспортній та 
логістичній галузях доведено, що створення об’єктів транспортно-логістичної 
інфраструктури, зокрема транспортно-логістичних центрів, є одним з пріоритетних 
напрямків розвитку транспортно-логістичної системи, що здійснюється в напрямку 
збільшення ступеню інтеграції між елементами складних систем з великою кількістю 
елементів та зв’язків між ними. Підвищення ефективності проєктів транспортно-
логістичної інфраструктури можливо досягти завдяки застосуванню підходів 
сучасних управлінських методологій: проєктного менеджменту, ризик-менеджменту, 
логістичного менеджменту, стейкхолдер-менеджменту. Застосування положень цих 
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методологій сприяє створенню механізму ризико-орієнтованого управління 
інтеграцією в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури. 

2. Розроблено класифікацію інтеграції в проєктах, яка враховує системні, 
проєктні, транспортно-логістичні аспекти. В проєктах транспортно-логістичної 
інфраструктури, в залежності від обраної проекції (підходу), інтеграція може 
представлятися як: системна (внутрішня та зовнішня), проєктна (процесів, учасників 
проєкту), транспортно-логістична (топологічна, техніко-технологічна, 
організаційна). Запропоновано класифікацію зацікавлених сторін в проєкті, яка 
враховує ступінь їх впливу на цілісність проєкту як системи. Учасники проєкту 
поділяються на: внутрішні зацікавлені сторони проєкту (основні та другорядні),  
зовнішні зацікавлені сторони проєкту (прямі та опосередковані). Виділено процеси 
інтеграції учасників проєкту транспортно-логістичної інфраструктури, надана 
характеристика процесів, визначено мотивуючі фактори та показники ефективності 
різних типів інтеграції. 

3. З застосуванням системного та проєктного підходів визначено основні 
характеристики транспортно-логістичного центру як продукту проєкту транспортно-
логістичної інфраструктури, ідентифіковано склад учасників проєкту та представлено 
систему управління транспортно-логістичним центром як складною системою, яка 
включає декілька підсистем, об'єднаних інтеграційними зв'язками.  

4. Розроблено механізм ризико-орієнтованого управління інтеграцією учасників 
в проєктах транспортно-логістичної інфраструктури, в рамках якого: 

− запропоновано модель формування оптимальної множини учасників проєкту, 
що передбачає максимізацію загальної цінності проєкту від участі в ньому 
конкретних учасників  та  досягнення необхідних індивідуальних цінностей 
учасників; 

− надано визначення інтеграційних ризиків в проєкті, до яких належить ризик 
розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту; 

− розроблено механізм якісного аналізу ризику розриву інтеграційних зв’язків 
між учасниками проєкту, до складу якого входять: аналіз інтеграційного 
потенціалу учасників проєкту та аналіз потужності інтеграційних зв’язків між 
ними; 

− розроблено метод визначення інтеграційного потенціалу учасників проєкту, 
який дозволяє побудувати «матрицю інтеграційного потенціалу» та визначити 
схильність до ризику розриву інтеграційних зв’язків між учасниками проєкту; 

5. Проведено експериментальні розрахунки з застосуванням пропонованого 
механізму ризико-орієнтованого управління інтеграцією учасників в проєкті 
транспортно-логістичного центру. Отримані результати підтвердили адекватність 
пропонованих механізму, моделі та методу й можливість використання їх в 
практичній діяльності для підвищення успішності проєктів транспортно-логістичної 
інфраструктури. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Смокова Тетяна Миколаївна. Ризико-орієнтоване управління інтеграцією в 
проєктах транспортно-логістичної інфраструктури. – Кваліфікаційна наукова 
робота на правах рукопису. 

 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 

філософії) за фахом 05.13.22 – Управління проєктами та програмами. – Одеський 
національний морський університет, Одеса, 2021. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуальної науково-прикладної задачи 
розробки механізму ризико-орієнтованого управління інтеграцією в проєктах 
транспортно-логістичної інфраструктури на основі ціннісного підходу. В результаті 
проведеного дослідження розроблено класифікацію інтеграції в проєктах 
транспортно-логістичної інфраструктури; надано визначення інтеграційних ризиків в 
проєкті; запропоновано модель формування оптимальної множини учасників 
проєкту; розроблено механізм якісного аналізу ризику розриву інтеграційних зв’язків 
між учасниками проєкту, до складу якого входить метод визначення інтеграційного 
потенціалу учасників проєкту. 

 
Ключові слова: ризик-орієнтоване управління, інтеграція в проєктах, 

транспортно-логістична інфраструктура, інтеграційні зв’язки, інтеграційні ризики. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Смокова Татьяна Николаевна.  Риск-ориентированное управление 
интеграцией в проектах транспортно-логистической инфраструктуры.  - 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук (доктора 
философии) по специальности 05.13.22 - Управление проектами и программами.  - 
Одесский национальный морской университет, Одесса, 2021. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-прикладной задачи 
разработки механизма риск-ориентированного управления интеграцией в проектах 
транспортно-логистической инфраструктуры на основе ценностного подхода.  В 
результате проведенного исследования разработана классификация интеграции в 
проектах транспортно-логистической инфраструктуры;  дано определение 
интеграционных рисков в проектах;  предложена модель формирования 
оптимального множества участников проекта;  разработан механизм анализа риска 
разрыва интеграционных связей между участниками проекта, в состав которого 
входит метод определения интеграционного потенциала участников проекта. 

 
Ключевые слова: риск-ориентированное управление, интеграция в проектах, 

транспортно-логистическая инфраструктура, интеграционные связи, интеграционные 
риски. 

 
ABSTRACT 

Smokova Tatiana. Risk-oriented management of integration in projects of 
transport and logistic infrastructure. - 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 solving the actual scientific and applied problem of 
developing a mechanism for risk-oriented integration management in projects of transport 
and logistics infrastructure based on the value approach. 

The study aims are to increase the success of the implementation of transport and 
logistics infrastructure projects through risk-based management of the integration of project 
participants.  

The object of the research is the process of managing the integration of participants in 
projects of transport and logistics infrastructure. 

The subject of the research is models and methods of risk-oriented management of the 
integration of participants in projects of transport and logistics infrastructure. The research 
hypothesis lies in the feasibility of developing and applying risk-based integration 
management in transport and logistics infrastructure projects. 

As a result of the study, the following conclusions were drawn based on the scientific 
and practical results obtained. Based on the analysis of the evolution of integration processes 
in the transport and logistics industries, it is proved that the creation of transport and logistics 
infrastructure facilities, in particular transport and logistics centres, is one of the priority 
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directions for the development of the transport and logistics system, carried out in the 
direction of increasing the degree of integration between the elements.  Improving the 
efficiency of transport and logistics infrastructure projects can be achieved through the use 
of approaches of modern management methodologies: project management, risk 
management, logistics management, stakeholder management, which contributes to the 
creation of a mechanism for risk-oriented integration management in transport and logistics 
infrastructure projects. 

Using a systematic approach, the main characteristics of a transport and logistics centre 
as a micro-logistics system and an element of a macro logical system are determined, the 
composition of the participants is identified and a management system for the transport and 
logistics centre is presented. 

A classification of integration in transport and logistics infrastructure projects have 
been developed.  Depending on the chosen projection (approach), integration can be 
represented as: system (internal and external), project (processes, project participants), 
transport and logistics (topological, technical and technological, organizational).  A 
classification of stakeholders in the project is proposed, which takes into account the degree 
of their influence on the integrity of the project as a system.  Project participants are divided 
into internal project stakeholders (primary and secondary), external project stakeholders 
(direct and indirect).  The processes of integration of the project participants of the transport 
and logistics infrastructure are highlighted, the characteristics of the processes are given, the 
motivating factors and performance indicators of various types of integration are 
determined. 

A mechanism for risk-oriented management of the integration of participants in 
transport and logistics infrastructure projects has been developed, within the framework of 
which: a model for the formation of an optimal set of project participants is proposed, which 
provides for maximizing the total value of the project from the participation of specific 
participants in it and achieving the necessary individual values of the project participants;  
the definition of integration risks in projects, which include the risk of breaking integration 
ties between project participants, is given;  a mechanism for analyzing the risk of breaking 
integration ties between project participants has been developed, which includes: analysis 
of the integration potential of project participants and analysis of the power of integration 
ties between them;  a method for determining the integration potential of project participants 
has been developed, which allows building a "matrix of integration potential" and 
determining the propensity for the risk of breaking the integration ties of project participants. 

Experimental calculations have been carried out using the proposed mechanism of risk-
oriented management of the integration of participants in the transport and logistics centre 
project.  The results obtained confirmed the adequacy of the proposed mechanism for 
analyzing the risk of breaking the integration ties between the project participants, the model 
for forming the optimal set of project participants and the method for determining the 
integration potential of the project participants, as well as the possibility of using them in 
practice to increase the success of transport and logistics infrastructure projects. 

 
Keywords: risk-oriented management, integration in projects, transport and logistics 

infrastructure, integration links, integration risks. 
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