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Вступ. Сучасна теорія та практика управління проектами в організаційно-
технічних та соціальних системах включає множину моделей, методів, засобів і 
механізмів управління, що знайшли широке відображення в публікаціях, 
стандартах та системах знань з управління проектами [1 - 11]. Орієнтація на 
засади процесного представлення і реплікацію відомих рішень найкращої 
практики стають недостатніми для ефективного досягнення цілей проектів, що 
реалізуються [12]. Розробка моделей управління міжнародними проектами є 
нагальною необхідністю, що дозволить досягти згоди між учасниками 
міжнародних проектів з різних країн незважаючи на мовні, професійні, 
політичні, культурні та інституціональні відмінності [13].  

Аналіз публікацій. Програмно-проектне управління успішно 
використовується Європейським Союзом для досягнення основних 
конституційних цілей, таких як: стабільне і збалансований розвиток, захист 
прав та інтересів жителів ЄС, ідентифікація ЄС на світовій арені. Дані цілі 
знайшли відображення в стратегічному плані (2007-2013), який реалізується 
через інструменти: транснаціональні, транскордонні і регіональні програми, які 
мають свої пріоритети для відбору відповідних проектів для подальшого 
фінансування. При цьому існують програми, що реалізують пріоритет співпраці 
і сусідства, у яких може взяти участь і Україна, наприклад, «Румунія - Україна - 
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Республіка Молдова», «Польща-Білорусія-Україна», «Угорщина – Словаччина 
– Румунія-Україна», «Чорне море», TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, 7FP [14]. 

Серед відомих моделей систем управління проектами переважають так 
звані «іконографічні моделі», які відображають структуру елементарних 
процесів або робіт, а не загальні властивості у взаємодії станів системи [15]. 
Такий підхід дозволяє тільки на якісному рівні визначити очікувану 
продуктивність проектних систем, яким до того ж притаманні холістичні 
(емерджентні) властивості. Тому властивості системи не є сумою властивостей 
окремих частин, що входять до неї [16]. Для розробки механізмів оцінки 
ефективності всього проекту, а не окремих фрагментів, можна застосовувати 
кібернетичний підхід, коли будується залежність між входом і виходом процесу 
без детального вивчення внутрішніх характеристик об’єкта. Такі моделі, що 
відображають основні процеси і комунікації між ними для всього проекту, 
можна побудувати за допомогою ланцюгів Маркова [17 - 30].  

Постановка задачі. Практика підготовки та реалізації європейських 
проектів показує, що управління проектами з урахуванням обміну інформацією 
за рахунок комунікацій є визначальною умовою успішної реалізації таких 
проектів в умовах роботи міжнародної віддаленої команди. Саме упущення в 
питаннях комунікації «ставиться в провину» проектним менеджерам при 
відхиленні українських проектів секретаріатом тієї чи іншої європейської 
програми. 

Модель процесів комунікації в європейських проектах. Кількісне 
оцінювання (вимірювання) якості комунікацій відноситься до найбільш 
складних задач і є найменш дослідженим, тоді як актуальність і практичне 
значення таких робіт, особливо для комунікацій при формуванні проектів за 
міжнародними науковими грантами, є достатньо важливим.  

Комунікаційні процеси європейських проектів, в основному, будуються на 
основі комунікаційних методів РМВоК, проте з успіхом можна 
використовувати знання стандартів P2M, PRINCE2, ICB, ISO 10006, ISO 9001.  

Узагальнення офіційної проектної документації та стандартів з управління 
проектами дозволяє виділити типові процеси, з якими стикається проектний 
менеджер разом з міжнародною проектною командою в рамках всіх етапів 
«життя проекту». Таких процесів двадцять один і кожен з них «прошитий» з 
іншими тим чи іншим видом комунікації(рис. 1). 

Кожен з цих процесів генерує комунікаційне поле повідомлень, які 
передаються згідно з логікою реалізації проекту іншим процесам проекту. При 
цьому комунікаційні взаємодії розвиваються як випадковий процес, якому 
притаманні марківські властивості: майбутнє системи визначається тільки 
теперішнім станом і не залежать від того, коли і яким чином система прийшла в 
цей стан; комунікації, здійснювані в деякі моменти часу переводять систему в 
новий стан. Результат комунікацій відображаються у формі ймовірності станів 
системи, що піддається дії випадкових процесів, хід та результат яких залежать 
від ряду випадкових факторів, що супроводжують ці комунікації. 

Для побудови марковської моделі комунікацій необхідно не тільки 
відобразити систему у вигляді розміченого графа із зазначенням можливих 
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переходів між станами за один крок, але й визначити умовні ймовірності 
переходів. Представлення проектних комунікацій у вигляді марківського 
ланцюга дозволить моделювати кількісні параметри результативності 
комунікацій в проектах. 

Структура процесів побудована за матричним принципом. На вісь 
категорій відкладені сутності проекту: ЛЮДИ – КОМУНІКАЦІЇ – ПРОЕКТ – 
РЕЗУЛЬАТ. Ці категорії віднесені до певних стадій проекту: ІНІЦІАЦІЯ – 
ПЛАНУВАННЯ – РЕАЛІЗАЦІЯ – КОНТРОЛЬ – ПОЛІПШЕННЯ – 
ЗАВЕРШЕННЯ. На сітці, утвореній цими параметрами, розміщені 21 процес, 
що рекомендований офіційною документацією та стандартами з управління 
проектами (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема процесів комунікацій у міжнародних проектах 
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Як відомо, топологію різних систем відображають за допомогою 
орієнтованих графів А =  {S, G}, впорядкованих пар вершин S і множини 
орієнтованих дуг G, що їх сполучають. Кожен процес відповідає певній 
вершині графа. Ребрами позначаються напрямки інформаційних зв'язків 
процесів, необхідних для управління проектом (рис. 1). У загальному випадку 
кожен процес відповідає певному станові системи. Ймовірність перебування 
проекту у цьому станові залежить не тільки від характеристик цього стану, а й 
від властивостей системи в цілому. Приймемо, що загальний час Т здійснення 
проекту: 

å
=

=
n

s
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1
       (1) 

де ts - час перебування проекту в процесі s, s = 1, 2 … n; 
n - число процесів. 
У кожному з процесів система комунікацій може перебувати якийсь час 

при виконанні проекту. Цей час пропорційний ймовірності знаходження 
системи в даному стані. Відношення ps=ts/T має сенс частоти (ймовірності) 
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Для будь-якого кроку k (моменту часу t1, t2,….tk) існує ймовірність πij 
переходу системи з деякого стану і {i=1, 2, …, n} в будь-який інший j {j=1, 2, 
…, n}, а також ймовірність затримки системи в даному стані πii,  що є 
марківською властивістю системи. Оскільки з деякого стану Si

(k-1) можливий 
перехід за один крок в будь-який 
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(k), де n число вершин в графі, 
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повну групу (рис. 2). Тому можна 
записати:  
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можуть перебувати якийсь час при виконанні проекту. Цей час пропорційний 
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Рис. 2. Схема можливих переходів з i-го 

стану системи на кроці k 
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Таким чином, вказані стани утворюють несумісну групу подій. 
Матриця, що включає всі можливі перехідні ймовірності марківського 

ланцюга з 21 вершинами у разі представлення його повним графом, має вигляд: 
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Для графа, що приведений на рис. 1, деякі перехідні ймовірності приймуть 
нульові значення, що показує відсутність прямого зв’язку між процесами. 

На основі матриці перехідних ймовірностей станів, за умови, що 
початковий стан системи на кроці k : {p1(k), p2(k),  …pn(k)} відомий, можна 
знайти ймовірність станів {p1(k+1), p2(k+1), …pn(k+1)} після будь-якого (k+1)-го 
кроку. Для цього запишемо у матричній формі загальне розв’язанням 
математичного опису марківського ланцюга з 21 станами [17, 25]: 
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де Т – признак транспонування; k – номер кроку. 
 
Приклад результатів моделювання (рис. 3) показує, що ймовірності станів 

процесів базового варіанта проекта змінюються у дискретному часі (час 
визначається кроком k).  

 
Рис. 3. Зміни ймовірностей станів процесів для базового варіанта проекта 

(позначення станів у відповідності до рис. 1) 
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Значення перехідних ймовірностей визначені з експертних оцінок. 
Виконані за цими даними розрахунки зміни станів прикладу комунікаційного 
процесу, як марківського ланцюга, приведені на рис. 3. 

Висновок. Розроблена марківська модель зміни станів системи дозволяє 
визначати кількісні характеристики комунікаційних процесів в міжнародних 
проектах. 
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