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РОЗДІЛ 4 

МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУКТІВ 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ 

ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХІВ 

 

4.1 Модель управління продуктом та часом проекту 

днопоглиблювальних робіт на внутрішніх водних шляхах 

 

Внутрішні водні шляхи відіграють важливу роль у забезпеченні 

перевезень річковим транспортом. Для підтримання їх у належному стані 

необхідне періодичне проведення днопоглиблювальних робіт, оскільки в 

силу природних процесів глибини поступово зменшуються, що 

унеможливлює судноплавство.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Проведення днопоглиблювальних робіт (річка Дунай) 

 

Українська мережа внутрішніх водних шляхів є однією з найбільших 

серед європейських країн. Її загальна протяжність становить 3162,8 км 
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судноплавних шляхів, у тому числі: річкових - 2664,5 км, морських - 498,3 

км.  Відповідно до статті 3 Закону України «Про транспорт» безпечне 

функціонування транспорту (у тому числі водного) належить до завдань 

державного управління в галузі транспорту. Необхідність забезпечення 

безпечного функціонування водного транспорту відповідає пріоритетам 

державної політики з питань розвитку внутрішнього водного транспорту, 

визначеним Транспортною стратегією України на період до 2030 року.  

 

 
 

Рисунок 4.2 – Проведення днопоглиблювальних робіт в акваторії 

Одеського порту 

 

 Постійна дія природних гідрологічних процесів призводить до 

зменшення глибин, викривлення та засмічення суднових ходів (фарватерів), 

погіршуючи безпеку судноплавства. Забезпечення безпечного стану 

судноплавних шляхів вимагає систематичного виконання комплексу 

регламентних шляхових робіт: обстановочних, днопоглиблювальних, 

тральних, дноочисних, пошукових, скелеприбиральних та русловиправних. 

         Відсутність належного фінансового забезпечення потреб шляхового -
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господарства упродовж майже 20 років призвела до: скорочення 

протяжності річкових судноплавних трас порівняно з 1990 роком більш ніж         

на 2,0 тис. км; неможливості судноплавства на окремих ділянках р. Дніпро у 

темний час доби; граничного використання експлуатаційного ресурсу суден 

технічного та спеціального флоту, а також знаків навігаційного обладнання 

водних шляхів; зниження експлуатаційної надійності електромеханічного 

обладнання та гідротехнічних  конструкцій судноплавних шлюзів нижче 

допустимого рівня; відсутності досвіду впровадження новітніх розробок та 

прогресивних технологій виконання шляхових робіт. 

Основними причинами виникнення проблеми є: 

-постійний об’єктивно існуючий негативний вплив природних 

факторів (водна ерозія, хвильова та льодова дія, сонячне випромінювання) 

на конструктивні та функціональні елементи інфраструктури водних шляхів 

та судноплавних шлюзів;  

- значне перевищення фактичних строків експлуатації знаків 

навігаційного обладнання та суден технічного і спеціального флоту 

порівняно з нормативними показниками;  

- вимушене завищення міжремонтних строків експлуатації 

обладнання та конструкцій судноплавних шлюзів; 

- низький рівень матеріально-технічного та кадрового забезпечення 

спеціалізованих підприємств, що обслуговують водні шляхи. 

Проблему пропонується  розв’язати шляхом реалізації програми [137]. 

Вказана «Програма модернізації внутрішніх водних шляхів України» 

(програма) розроблена Державним підприємством водних шляхів 

“Укрводшлях” на виконання Транспортної стратегії України та завдань 

Міністерства. 

Основною метою програми є створення необхідних умов безпечного 

судноплавства та безаварійної роботи судноплавних гідротехнічних споруд, 

забезпечення сталого функціонування та модернізації воднотранспортної 

системи України у відповідності з міжнародними вимогами і правилами. 
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У даній програмі враховано передовий світовий досвід та моделі 

функціонування внутрішніх водних шляхів передових азійських (Китай, 

Сінгапур) та європейських (Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Австрія) 

держав, рекомендації експертів проекту «Підтримка Інтеграції Україні до 

Транс'європейської Транспортної Мережі ТЄМ-Т», які можливо адоптувати 

до умов українських водних шляхів. 

Програма передбачає: 

- відновлення технічного стану (модернізації) об’єктів шляхової 

воднотранспортної  інфраструктури, зокрема;  

- відновлення системи планово-попереджувальних ремонтів 

судноплавних гідротехнічних споруд (шлюзів);  

- оновлення і модернізація технічного та спеціального флоту, що 

використовується на внутрішніх водних шляхах;  

- удосконалення системи навігаційного забезпечення судноплавства 

(оновлення знаків навігаційного облаштування, створення 

комплексної інформаційної системи, запровадження системи 

диспетчеризації руху суден та повноцінного лоцманського 

забезпечення);  

- реконструкція системи оперативного технологічного зв’язку;  

 Підвищення пропускної спроможності внутрішніх водних шляхів за               

рахунок:  

- збільшення навігаційного періоду упродовж року та відновлення 

криголамного забезпечення судноплавства;  

- створення безпечних умов для цілодобового руху суден (збільшення 

питомої ваги освітлювальних навігаційних знаків, розробки та 

систематичне оновлення електронних лоцманських карт з 

вбудованими системами супутникового позиціювання);  

- забезпечення гарантованих габаритів суднових ходів на усій 

протяжності транзитних водних шляхів; розробки техніко-

економічних обґрунтувань щодо збільшення гарантованих глибин 
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на головних водних артеріях та побудови других ниток 

судноплавних шлюзів для пропуску великогабаритних суден класу 

«ріка-море»;   

- удосконалення тарифної політики на водному транспорті;  

підвищення рівня підготовки кадрів та соціального забезпечення 

працівників шляхового господарства, посилення мотивації до праці;  

- удосконалення нормативної бази щодо належної експлуатації 

об’єктів шляхової воднотранспортної інфраструктури. 

  Виконання програми забезпечить: 

- безпечний рух суден по внутрішніх водних шляхах та безперешкодне 

проходження суден через судноплавні шлюзи;  

- відновлення техногенно-екологічної безпечності судноплавних 

шлюзів; 

- введення в експлуатацію сучасних суден технічного та спеціального 

флоту з можливістю їх залучення для виконання будівельних робіт у 

прибережній морській та річковій зонах, а також для ліквідації наслідків 

надзвичайних подій, у тому числі в особливий період;  

- створення передумов для ефективної реалізації принципів вільного 

судноплавства, розвитку воднотранспортних перевезень, максимального 

використання транзитного потенціалу держави та покращення екологічного 

стану довкілля. 

Проект днопоглиблювання є прикладом проектів даної програми. 

Зазначимо, що загальній проблематиці експлуатації водних шляхів 

присвячена монографія [57]. Питання проведення днопоглиблювальних 

робіт висвітлюються у [58], зокрема, на внутрішніх водних шляхах у [148, 

151].  

Слід відзначити й відповідні нормативні видання [112]. Вплив 

зменшення обсягів днопоглиблювальних робіт на скорочення судноплавних 

глибин на річках досліджений у [161]. Теоретичні засади розрахункового 

обґрунтування днопоглиблення на судноплавних річках з'ясовані у [150], 
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проте акцент там зроблено на гідрологічних аспектах. Особливості 

проведення днопоглиблювальних робіт технічним флотом України 

розглянуті у [103]. У той же час, значно менша увага у літературі 

приділяється дослідженню не технологічних питань проведення 

днопоглиблювальних робіт, а обґрунтуванню їх параметрів з точки зору 

економічної доцільності та ефективності. Можна відзначити хіба що 

роботу [11], де з'ясовується економічна ефективність розширення габаритів 

водного шляху в залежності від стійкості русла.  

Тому необхідно визначати параметри продукту проекту, що 

розглядається з урахуванням підходів, прийнятих вище. Величина 

днопоглиблення за даних зовнішніх умов залежить від витрат фінансів (до 

яких у кінцевому підсумку зводяться усі технічні та трудові ресурси) та часу. 

Зрозуміло, що із збільшенням фінансових та часових ресурсів величина 

днопоглиблення зростатиме, проте поступово все повільніше, оскільки із 

зростанням глибин проводити днопоглиблювальні роботи стає дедалі 

складніше. Принциповий вигляд таких зростаючих та опуклих догори 

залежностей величини днопоглиблення від кожного з цих факторів за різних 

значень іншого показано на рис.4.3, 4.4. 

 

 
 

 
Рисунок 4.3 – Принциповий вигляд графічного відображення залежностей 

величини днопоглиблення від часу та обсягу фінансування  
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Для адекватного урахування впливу витрат та часу 

днопоглиблювальних робіт на величину днопоглиблення приймемо цю 

залежність мультиплікативною (аналогічною функції Кобба-Дугласа), що 

акцентує важливість обох факторів: 

 

                                                    (4.1) 
 

де  l – величина днопоглиблення; 

Z– витрати на проведення днопоглиблювальних робіт; 

t – час проведення днопоглиблювальних робіт; 

a,b,c  – параметри мультиплікативної залежності величини днопоглиблення 

від часу та витрат. 
 

 
 

Рисунок 4.4 – Принциповий вигляд графічного відображення залежностей 

обсягу фінансування від величини днопоглиблення та часу   

 
 

З іншого боку, чистий дохід від експлуатації внутрішніх водних шляхів 

зростатиме за величиною днопоглиблення, оскільки тоді зможуть проходити 

судна більшого розміру, але поступово все повільніше, позаяк із зростанням 

розмірів суден кількість їх суднозаходів спадатиме через усе меншу кількість 

самих таких суден та потреб у відповідних перевезеннях . 
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Тож позначимо: 

d - показник ефективності експлуатації внутрішніх водних шляхів у 

залежності від величини днопоглиблення; 

d√l- чистий дохід від експлуатації внутрішніх водних шляхів за 

одиницю часу; 

Т - період часу, що розглядається (горизонт планування); 

T-t- загальний час експлуатації внутрішніх водних шляхів після 

проведення днопоглиблювальних робіт; 

D = d√l (T - t) – - чистий дохід від експлуатації внутрішніх водних шляхів 

за час (рис. 4.5). 

 

 
 
 

Рисунок 4. 5- Залежність доходу від проекту від параметру його продукту 
 

У моделі, що пропонується, максимізується прибуток F від експлуатації 

внутрішніх водних шляхів як різниця між чистим доходом при певній глибині 

судноплавного шляху та витратами на проведення відповідних 

днопоглиблювальних робіт: 

 

               (4.2) 
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Дорівняємо до нуля перші часткові похідні від цільової функції (4.2) за 

параметрами управління моделі: 

       (4.3) 

Звідси аналітично встановлюємо оптимальні значення тривалості 

днопоглиблювальних робіт: 

                                           (4.4) 

витрат на їх проведення: 

                        (4.5) 

та самої величини днопоглиблювання: 

                                (4.6) 

З формули (4.4) бачимо, що оптимальна тривалість проведення 

днопоглиблювальних робіт прямо пропорційна горизонту планування, не 

перевищує його третини (в силу умови) й визначається всього двома 

показниками Т та с, при цьому не залежить від параметрів а та b 

мультиплікативної функції (4.1). 

Оптимальні ж витрати на проведення днопоглиблювальних робіт 

визначаються за набагато складнішою формулою (4.4), у якій задіяні вже всі 

параметри моделі, та зростають із збільшенням горизонту планування Т та 

ефективності експлуатації внутрішніх водних шляхів. 
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Заслуговує на увагу й інший підхід до оптимізації продукту проекту - 

величини днопоглиблення, коли замість її збільшення для забезпечення 

проходу суден великих розмірів застосовуються так звані фідерні судна 

менших розмірів, що не потребують значного днопоглиблення, на які 

перевантажуються вантажі з великих суден. 

При такому підході виграш досягається за рахунок зменшення потрібної 

величини днопоглиблення, натомість зростають витрати на перевантаження та 

використання фідерних суден. Тобто дохід вже втрачає залежність від 

величини днопоглиблення, залишається його залежність тільки від часу 

експлуатації водних шляхів. Проте, окрім витрат на саме днопоглиблення, 

додаються ще й витрати на перевантаження та фідерні судна, які будуть 

обернено пропорційними (з відповідним параметром е) величині 

днопоглиблення, оскільки чим вона більша, тим менша потреба у фідерних 

суднах (рис. 4.6). 

 

 
Рисунок 4.6 - Залежність витрат на фідерні судна від величини 

днопоглиблення за різних значень параметру 

 

Тоді функція прибутку буде мати вигляд: 

       (4.7) 
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Дорівняємо до нуля перші часткові похідні від цільової функції (4.7) за 

параметрами управління моделі: 

 
Звідси оптимальні значення тривалості днопоглиблювальних робіт: 

 

                                     (4.8) 

витрат на їх проведення: 

 

                       (4.9) 

та самої величини днопоглиблення: 

 

                   (4.10) 

Таким чином, аналітично знайдені оптимальні (з точки зору прибутку як 

різниці доходів від використання водних шляхів та витрат на їх 

днопоглиблення) значення обсягів та тривалостей днопоглиблювальних робіт 

й самої величини днопоглиблення, у тому числі в умовах використання 

фідерних суден. Встановлений вплив показника ефективності експлуатації 

внутрішніх водних шляхів та горизонту планування на оптимальні значення 

обсягів та тривалостей днопоглиблювальних робіт й оптимальну величину 

днопоглиблення за різних умов. 
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4.2  Модель узгодження параметрів продуктів проектів у складі 

програми розвитку водних шляхів, річкового флоту та порту 

 

Як вище вказувалося, розвиток інфраструктури відбувається достатньо 

часто за допомогою програм, які або загалом спрямовані на розвиток 

інфраструктури, або містять інфраструктурну складову. 

Так для річкового транспорту розвиток водних шляхів має сенс при 

забезпеченні розвитку портових потужностей для підвищення обсягів 

переробки вантажів. У свою чергу, розвиток річкового флоту, що забезпечує 

перевезення, також є доцільним з точки зору економіки країни і забезпечення 

транспортування зовнішньоторговельних вантажів силами національного 

перевізника.  

Тому в даному дослідженні розглянуто два варіанти розвитку водних 

шляхів, тобто інфраструктурного проекту у сфері водного транспорту - 

спільно з портовою складовою (тобто інтегральний розгляд двох проектів) і 

сумісно з портовою і флотською складовими (інтегральний розгляд трьох 

проектів). 

Продуктом програми виступає обсяг перевезень, який є ж і обсягом 

перевалки для порту і пропускною спроможністю для внутрішніх водних 

шляхів. Таким чином, продукти даних проектів:  

- проект 1 - розвиток флоту - провізна здатність;  

- проект 2 - розвиток внутрішніх водних шляхів - пропускна здатність;  

- проект 3 - розвиток порту - пропускна спроможність порту. 

Узгодження продуктів проектів, які виконуються у складі програми, 

розглянемо для ситуації річкового транспорту. Розглянемо спочатку випадок 

інвестування у річковий флот у припущенні достатнього рівня розвитку 

внутрішніх водних шляхів (якщо інвестиції у їх подальший розвиток не 

потрібні). Тоді модель оптимізації інвестицій у річковий флот буде мати 

вигляд: 
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                                 (4.11) 

де F – чиста приведена вартість інвестиційного проекту розвитку річкового 

флоту; d – чистий дохід від одиниці перевезеної продукції; Q1 – обсяг 

перевезеної річковим флотом продукції (пропускна спроможність річкового 

флоту за умови достатності попиту); R – ставка дисконту; T – горизонт 

планування;  I1 – величина інвестицій у річковий флот. 

Із залученням інвестицій обсяг перевезень  Q1 буде зростати, але все 

повільніше, адже ефективність додаткових вкладень поступово спадає в силу 

дії закону спадної продуктивності. Отже, функція Q1 (I1)  буде монотонно 

зростаючою та опуклою догори; найпростішою функцією, що відповідає 

даним умовам є (рис.4.7): 

                             (4.12) 

де с1- показник ефективності інвестицій у річковий флот; Q1
0 базове 

значення обсягу перевезень. 

 

 
Рисунок 4.7 – Залежність обсягу перевезень від інвестицій 
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Дисконтуючий множник:   

 
(4.11) приймає вигляд: 

     (4.13) 

Оптимальні рівень інвестицій та обсягу перевезень: 

                                                   (4.14)  

                                                  (4.15) 

В результаті залучення інвестицій у розвиток внутрішніх водних шляхів 

їх пропускна спроможність Q2 буде зростати, але все повільніше, адже 

можливості покращення стану внутрішніх водних шляхів будуть поступово 

вичерпуватися, тож функція Q2 буде монотонно зростаючою та опуклою 

догори (рис. 4.8): 

 

                                     (4.16) 

де с2-  показник ефективності інвестицій у внутрішні водні шляхи. 

Тож розглянемо модель системної оптимізації інвестування як у 

розвиток річкового флоту, так і в розширення пропускної спроможності 

внутрішніх водних шляхів: 

 

                       (4.17) 

І2- інвестиції у внутрішні водні шляхи. 
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Рисунок 4.8 – Залежність пропускної спроможності від інвестицій 

 

Побудова функції Лагранжа, знаходження похідних та рішення 

необхідної системи рівнянь дозволяє знайти оптимальні обсяги інвестицій: 

 

                       (4.18)

                            (4.19) 

 

Цікаво, що на отримані оптимальні значення інвестицій у розвиток 

річкового флоту та внутрішніх водних шляхів впливають обидва коефіцієнти 

ефективності інвестицій у відповідні напрямки. 

Зазначимо, що пропускна спроможність внутрішніх водних шляхів 

визначається як пропускною спроможністю їх інфраструктури, так і 

пропускною спроможністю відповідних річкових портів. Ці пропускні 

спроможності мають бути збалансовані між собою, щоб не утворювалися 

вузькі місця. Тож побудуємо модель системної оптимізації інвестицій у 
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розвиток річкового флоту, інфраструктуру внутрішніх водних шляхів та 

річкові порти: 

                   (4.20) 

де І1 – величина інвестицій у розвиток річкового флоту; І2 – величина 

інвестицій в інфраструктуру внутрішніх водних шляхів; І3 – величина 

інвестицій у річкові порти; Q2 – величина пропускної спроможності 

інфраструктури внутрішніх водних шляхів; Q3 – величина пропускної 

спроможності річкових портів. 

Приймаємо:  

                              (4.21) 

С3- ефективність інвестицій у річкові порти. 

Після  застосування методи нелінійної оптимізації  (на базі функції 

Лагранжа) знаходимо оптимальні значення відповідних інвестицій: 

 

              (4.22) 

 

                  (4.23) 

 

                (4.24) 
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Бачимо, що на отримані оптимальні значення інвестицій у розвиток 

річкового флоту, внутрішніх водних шляхів та річкових портів впливають усі 

коефіцієнти ефективності інвестицій у відповідні напрямки. 

Таким чином продемонстровано інтегральне управління продуктами 

проектів в складі програми, де продукти узгоджені і розподіл ресурсів 

здійснюється інтегровано. 

Даний підхід є конкретизацією запропонованої вище моделі в ситуації, 

коли параметр продукту - один, власне, одиниці виміру самого продукту (в 

даному випадку, провізної і пропускної спроможності). 

Від параметрів продукту залежіть майже усі характеристики проекту: 

його ефективність, тривалість виконання  проектних робіт, ризики, необхідні 

ресурси. Тому схема впливу параметрів продукту проекту наведено на рис. 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Вплив параметрів продукту проекту на характеристики 

проекту 

 

Відзначимо, що управління продуктом проекту пропонується 

здійснювати, перш за все, на етапі ініціації проекту, коли тільки приймається 

Параметри продукту проекту 

Ризики проекту 

Тривалість проекту 

Ризики проекту 

Вартість проекту 

Ресурси проекту 

Цінність проекту 
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рішення по проекту. Таким чином, пропоновані підходи і моделі можуть бути 

використані в рамках процесів планування проекту. 

Крім того, навіть в ході виконання проектних робіт при встановлених 

параметрах продукту, можуть статися непередбачені обставини, наприклад, 

«зрізається» фінансування, або виявляються нові умови природного 

характеру, які вимагають перегляду параметрів продукту. Таким чином, 

пропоновані моделі можуть бути використані і для коригування продукту 

проекту, тобто в рамках процесах «моніторингу» і «виконання». 

Основними галузями знань, з якими пов'язані питання управління 

продуктів: управління ризиками, управління часом, управління вартістю, 

управління якістю. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

 

У даному розділу 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.  

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. 
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Встановлено, що необхідна сумісна оптимізація інвестицій у розвиток 

річкового флоту та внутрішніх водних шляхів. Побудована відповідна модель 

системної оптимізації інвестицій у ці взаємопов'язані напрямки, яка 

досліджена у двох випадках - коли наявної пропускної спроможності 

внутрішніх водних шляхів достатньо або недостатньо для забезпечення 

оптимального обсягу перевезень річковим флотом. З'ясовано, що у разі 

необхідності інвестування у внутрішні водні шляхи оптимальні інвестиції у 

розвиток річкового флоту та оптимальний обсяг перевезень скорочуються у 

порівнянні з ситуацією апріорної достатності пропускної спроможності 

внутрішніх водних шляхів. 

Основні результати даного розділу відображено у публікаціях [86-

89,91]. 
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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 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. 
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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. 
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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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