Internal market can offer an additional possibility to increase sales amount of
gas turbine equipment; it particularly concerns the prospective modernization of the
Ukrainian gas transportation system provided that the state policy is guided towards
purchasing of domestic production.
On the assumption of an optimum marketing policy and conditioned upon
favourable circumstances, the loss of the Russian market may be compensated
within 3-5 years. The discussed tendencies are of great importance for the whole
gas turbine building industry of Ukraine.
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Вступ. Сучасний стан розвитку технологій управління проектами та
програмами характеризується їх подальшим вдосконаленням і застосуванням
у різних галузях. Це стосується і галузі діяльності наукових підприємств, де
виживання та подальший розвиток підприємств у сучасному кризовому і
турбулентному оточенні є вкрай важливим. Дана стаття присвячена
дослідженням впровадження технологій управління проектами для сталого
розвитку наукових підприємств за рахунок ефективних заходів щодо
формування та управління портфелем проектів.
Постановка проблеми. Зростання населення земної кулі і підвищення
життєвого рівня в ряді регіонів планети неминуче веде до розширення
споживчого попиту і, як наслідок, до збільшення промислового і
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сільськогосподарського виробництва. Це вимагає будівництва нових
підприємств, застосування інтенсивних інноваційних технологій у сільському
господарстві, що призводить до виснаження обмежених, що мають кінцеві
запаси, земельних ресурсів, істотного погіршення глобальної екологічної
ситуації [1, 2].
Шлях нарощування виробництва товарів за рахунок будівництва та
простого арифметичного тиражування підприємств старого технологічного
рівня вичерпав себе. З іншого боку спосіб зменшення розмірів обладнання,
зниження енергоспоживання при класичних методах виробництва також
підійшли до свого природного технологічного та економічного кордону, коли
при заданій продуктивності розміри підприємств зменшуються незначно, а
економічні витрати на їх будівництво зростають експоненціально.
Тому стратегія вирішення цієї глобальної та суперечливої проблеми
людства лежить на шляху використання нанотехнологій, які почали бурхливо
розвиватися в останні роки. У практичному аспекті це технології виробництва
засобів та їх компонентів, які необхідні для створення, обробки і
маніпулювання частинками, розміри яких знаходяться в межах від 1 до 100
нанометрів [1].
Одним з найбільш ефективних напрямків нанотехнологій є
нанобіотехнології, за допомогою застосування яких можна впливати на
зовнішнє середовище і всі біологічні об'єкти, що входять до складу біосфери.
Вирішення вказаних питань стикається з проблемами обмежених
часових та фінансових ресурсів, багатозадачності та пріоритетності
виконання запланованих заходів щодо створення нових біологічних
продуктів, ефективності розподілу та використання наявних ресурсів тощо.
Певна річ, вказані проблеми потребують професійного ставлення з боку
управління, що визначає необхідність використання проектного підходу, який
забезпечить багатопланову ефективність і отримання вчасно запланованих
результатів.
Отже, проекти в галузі нанобіотехнологій слід віднести до розряду
найбільш складних наукомістких проектів. Тому для досягнення
максимального ефекту при їх впровадженні, перш за все, необхідно
визначити особливості таких проектів, щоб в подальшому найбільш
ефективно використати сучасні механізми управління проектами. При
розв’язанні задач розвитку наукомістких інноваційних підприємств майже не
використовується проектній підхід, хоча ця діяльність характеризується
наявністю програм щодо налаштування нових виробництв інноваційних
продуктів на основі нанотехнологій, і як наслідок вимагає формування
портфеля проектів розвитку та професійного управління ними з
використанням сучасних та новітніх методів і засобів управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільшого розвитку
нанотехнології здобули в таких країнах як Японія, США, Німеччина та
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Англія. В Україні і на пострадянському просторі нанотехнологіями
займаються ряд відомих наукових шкіл. Основна спрямованість досліджень це електроніка, металургія, озброєння і військова техніка, матеріалознавство.
Щодо біологічних об'єктів (мікроорганізми, рослини, тварини, людина),
то найбільш значні практичні результати досягнуті вченими Українського
державного інституту нанотехнологій та ресурсозбереження, який є
сателітним центром інституту мікроелементів ЮНЕСКО (м. Ліон, Франція).
Разом з тим, до цього часу не виконувались дослідження, які б давали
можливість використовувати сучасні досягнення теорії та практики
управління проектами для прискореного впровадження нанобіотехнологій, як
одного з найбільш ефективних напрямків розвитку народного господарства.
Проблеми управління портфелями проектів були досліджені в працях
таких українських та іноземних вчених, як Бушуєв С.Д., Кононенко І.В.,
Морозов В.В., Рач В.А., Тесля Ю.Н., Чумаченко І.В., Арчибальд Р., Кліффорд
Ф., Мілошевіч Д., Танака X., та інші [3-16]. Зокрема, були висвітлені
проблеми формування портфеля проектів будівельних та ІТ-підприємств, а
також питання синтезу програм в різних предметних областях. Але, проблема
вибору оптимального складу портфеля проектів розвитку наукомістких
підприємств в турбулентному оточенні була досліджена недостатньо глибоко
для її практичного вирішення.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Велику кількість
досліджень було виконано в області управління інноваційними проектами, є
яскраві приклади успішного завершення проектів наукового характеру. Але,
особливість управління наукомісткими проектами вносить свої корегування в
класичні методи, де успішність реалізації проекту визначається іншими
критеріями, притаманними лише цій сфері. Актуальним є визначення
основних особливостей проектів в області нанобіотехнологій з метою
найбільш ефективного подальшого використання методів управління
проектами при їх впровадженні [7,8].
Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є визначення
можливостей застосування проектного підходу до формування та подальшого
управління портфелем проектів з врахуванням факторів наукомісткості та
інноваційного характеру, а також факторів турбулентного проектного
оточення. Для цього необхідно визначити особливості процесів прийняття
рішень щодо формування та управління портфелем специфічних проектів,
особливості впливу нестабільного оточення проектів, а також запропонувати
схему взаємодії проектів у портфелі інноваційних проектів розвитку
наукомістких підприємств.
Виклад основного матеріалу. В УкрНДІНанобіотехнологій створено
один з пріоритетних наукових напрямів у сфері нанотехнологій, реалізація
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якого дозволила синтезувати і промислово виготовляти основні ессенціальні
(життєво необхідні) мікроелементи. Підготовка, виробництво та розвиток
збуту таких мікроелементів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку
можуть розглядатися як проекти. Отже портфель проектів може містити
наступні проекти:
1. Фортифікація (збагачення) продуктів харчування масового
споживання: мука, сіль, цукор, макаронні вироби, крупа, безалкогольні напої,
питна вода тощо.
2. Біофортифікація продуктів харчування масового споживання:
- м’яса, при вирощуванні птиці та різних груп тварин шляхом введення в
комбікорми, воду полінасичених збалансованих мікроелементних складів;
- продуктів рослинного виробництва (всі зернові культури, овочі,
фрукти) шляхом застосування мікродобрив при передпосівної обробці
насіння і в період вегетації рослин.
3. Отримання функціональних продуктів харчування спеціального
призначення для людей з підвищеним ризиком виникнення захворювань,
насамперед таких груп населення, як:
- працівники шкідливих виробництв (хіміки, металурги, шахтарі,
машинобудівники, робочі гірничодобувних галузей, атомних електростанцій
тощо);
- люди хворі діабетом, анемією, серцево-судинними захворюваннями;
- спортсмени, космонавти, військові, рятувальники та інші професії, для
яких характерні стресові і надзвичайні ситуації, значні фізичні навантаження.
4. Отримання ветеринарних препаратів для лікування тварин і птахів.
5. Отримання і застосування дезінфікуючих препаратів, фарб, засобів
для прання одягу, в основу використання яких, закладені біоцидні властивості
срібла і міді, отримані за допомогою нанобіотехнологій.
6. Знезараження води та стоків.
7. Отримання пакувальних матеріалів з біоцидними властивостями, з
метою збільшення термінів зберігання продуктів харчування.
8. Біофортифікація лікувальних трав, грибів і фортифікація препаратів,
отриманих на їх основі.
9. Використання мікроелементів у фармацевтичній промисловості.
10. Отримання тканин, бинтів з бактерицидними властивостями.
11. Отримання продуктів спеціального призначення, в тому числі для
збройних сил, закладання в Держрезерв тощо.
Удосконалення
управління
інноваційно-проектною
діяльністю
наукомісткого підприємства необхідно починати з упорядкування управління
формуванням портфеля проектів і програм, процесів розробки і прийняття
проектних рішень. Рішення повинні прийматися не за принципом «хто що
зумів «проштовхнути», але повинні бути стратегічно і техніко-економічно
обґрунтованими [6, 7]. Виконання даних вимог забезпечують наступні дії:
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1) Консолідація планування і контролю всіх проектів і програм в
єдиному плані інноваційно-проектної діяльності. Відповідальним за
експертизу проектів, формування, зведене планування і контроль, визначення
пріоритетів плану інноваційно-проектної діяльності зазвичай призначається
керівник, відповідальний за стратегічне планування і розвиток підприємства.
2) Постановка і впровадження процесів ініціації розробки проектів і
програм. Ініціація проекту - результат передпроектної діяльності, будь то
аналіз стратегічних можливостей або стратегічне планування, цілепокладання
в частині різних аспектів діяльності підприємства, наприклад аналізу
рекламацій і браку.
Розробці стратегії інвестування при реформуванні підприємства повинні
передувати:
- аналіз стратегічної позиції і концепція розвитку підприємства;
- розробка продуктово-ринкової стратегії підприємства, на підставі яких
відбувається цілепокладання в межах основного бізнесу підприємства [6].
Звичайно, з перших спроб і «концепція» і «продуктово-ринкова
стратегія» можуть існувати тільки в головах вищого керівництва, без
достатньої деталізації. Важливо те, що вони повинні бути узгоджені між
керівництвом і доведені до основних розробників та виконавців проектів і
програм.
3) Стандартизація проектного циклу розробки і реалізації проектів і
програм, вимог до проектних матеріалів, будь то техніко-економічна,
планово-бюджетна або маркетингова документація. Техніко-економічні
обґрунтування проектів, їх поетапна розробка та подання в єдиному форматі захід необхідний: перш ніж відразу «вплутатися в бійку», почати
реалізовувати проект, необхідно оцінити ситуацію, щоб згодом не шкодувати
про прийняте рішення. Не секрет, що серед українських підприємств нерідкі
випадки, коли не виважені, неопрацьовані рішення приводили до стрімко
зростаючому сніжного кому витрат, зриву термінів реалізації, упущеної
вигоди і стратегічних помилок підприємства. З огляду на це - всі проекти і
програми повинні обґрунтовуватися на відповідність критеріям оцінки,
застосовним до проектів даного типу.
Для того, щоб проект або програма були розглянуті та прийняті до
реалізації, необхідно їх представити за певною формою, яка має містити
техніко-економічне обґрунтування доцільності проекту. При цьому глибина і
форма розробки проекту або програми залежить від достатності відомостей
для прийняття проектних рішень. Таким чином, мова може йти про
визначення конфігурації портфеля проектів, яка складається з певного
набору активних проектів і яка б забезпечила максимальний ефект від
використання ресурсів, у тому числі фінансових.
Так, для малих, очевидних з точки зору доцільності проектів або
програм, досить розробити інвестиційну заявку з фінансово-економічною
оцінкою економічного ефекту (якщо проект має прямий економічний ефект).
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Для більш складних проектів, необхідно провести дослідження можливостей
реалізації проекту з поглибленим аналізом проектних альтернатив і зробити
презентацією результатів. Для проектів, які потребують ще більш глибокого
опрацювання, які можуть включати розробку дослідних зразків, нових
інноваційних продуктів та інших робіт, потрібна розробка розгорнутого та
поглибленого техніко-економічного обґрунтування з прогнозуванням
розвитку. Таким чином, можливу конфігурацію портфеля таких проектів
можна показати на рисунку 1.

Рис. 1  Склад конфігурації портфеля проектів розвитку наукомістких підприємств

Всі проекти повинні проходити обов'язкову експертизу з боку фахівців,
що безпосередньо беруть участь у розробці стратегії підприємства,
експертизу фінансово-економічних служб. При необхідності служба
стратегічного розвитку повинна використовувати інші компетентні
експертизи, аж до притягнення експертів відповідної кваліфікації та досвідом.
Наступний важливий момент для забезпечення ефективного управління
портфелем проектів і програм 4) розмежування рівнів компетенцій у прийнятті проектних рішень [17].
Рівень прийняття рішень повинен відповідати значущості проекту.
Рішення з більшості проектів повинні прийматися на рівні Інвестиційного
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комітету наукомісткого підприємства. До складу Інвестиційного комітету
повинні бути включені носії стратегії підприємства - функціональні
директори, керівники, відповідальні за розвиток, стратегічне планування
[17,18]. Очолювати інвестиційний комітет повинен гендиректор
підприємства, що несе найбільшу відповідальність за всі дії, здійснювані в
рамках свого підприємства. Для особливо значущих проектів рівень
прийняття рішень неминуче переходить на рівень ради директорів
підприємства. Природно, до розгляду проекту на раді директорів попереднє
рішення має бути прийняте на інвестиційному комітеті. Крім того,
функціональні директори повинні мати можливість самостійного
оперативного прийняття проектних рішень, в рамках встановлених
компетенцій та обмеження витрат. Зазвичай дані обмеження даються в
рамках певної суми на рік в поквартальному розрізі.
Зазвичай,
проектні
рішення
приймаються
функціональними
директорами самостійно і включаються в портфель проектів і програм
підприємства на правах повідомлення. Функціональні директори зобов'язані
звітувати за результатами реалізації самостійних проектів перед
Інвестиційних комітетом [19]. Однак, у сучасному турбулентному оточенні,
де кожен момент часу відбуваються зміни в оточенні портфеля проектів, що
іноді суттєво впливає на його конфігурацію, тобто на кількість активних
проектів, це призводить до непередбачуваних результатів і зупинці всієї
проектної активності. Вихід з цього становища можна запропонувати шляхом
застосування методів динамічного програмування, які дозволять робити вибір
пріоритетної множини проектів, контроль за якими і буде визначати базову
конфігурацію портфеля, яка найкращим чином буде відповідати за результати
проектної діяльності на певний період.
Цикл інноваційно-проектного планування може бути прив'язаний до
річного циклу фінансово-економічного планування. Разом з тим для
українських наукових підприємств, які знаходяться в умовах внутрішньої
кризи, нестабільних ринків і турбулентного зовнішнього середовища,
гнучкість у формуванні портфеля проектів і програм є одним із значущих
чинників конкурентоспроможності. Портфель може доповнюватися і
змінюватися в міру завершення етапів проектів та програм, що знаходяться в
розробці, зміни стратегічних планів підприємства та з інших значимих
міркувань. Для дотримання балансу в частині гнучкості та дотримання
гомеостазу підприємства (сталості внутрішнього середовища) можливе
застосування поквартальних циклів консолідованого планування [8].
Як правило, консолідоване планування і контроль інноваційно-проектної
діяльності знаходяться в обов'язках керівника, відповідального за стратегічне
планування і розвиток підприємства, який повинен забезпечити відповідність
стратегії та інноваційно-проектного портфеля підприємства.
Висновки. Аналіз проблем управління портфелем проектів, пов'язаних з
реалізацією розробок в області нанобіотехнологій, дозволяє виділити їх
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наступні відмінні особливості: впровадження нанобіотехнологій, в багатьох
випадках, має значний народногосподарський ефект, який має істотний вплив
на зростання валового національного продукту; яскраво виражена екологічна
спрямованість розробок; різноплановість та велика кількість напрямків для
впровадження розробок; важлива соціальна роль робіт, які спрямовані, перш
за все, на поліпшення громадського здоров'я населення; необхідність
використання регуляторних, стимулюючих, контролюючих методів
управління для прискорення впровадження новітніх технологій; можливість
використання передових технологій при вирішенні питань національної
безпеки держави.
В результаті проведеного дослідження отримали подальший розвиток
раніше розроблені моделі процесів формування портфелів проектів,
ідентифікації конфігурації портфеля проектів шляхом врахування фактора
турбулентності проектного оточення. Для цього був запропонований метод
динамічного програмування для управління конфігурацією портфеля проектів
специфічного підприємства. Застосування цього підходу у подальшому
дозволить побудувати необхідні концептуальні та математичні моделі і
наблизитися до вирішення поставлених задач. Тому, можна зробити
висновок, що даний підхід можна використовувати при управління
портфелем проектів розвитку різнопланових та багатопланових науковомістких підприємств.
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АУТСОРСИНГ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Проведен анализ предметной области, выявлены проблемы существующей структуры
здравоохранения эффективного использования медицинского оборудования. Предложена новая
модель эффективного использования медицинского оборудования, путем создания
диагностических, лабораторных областных центров. Объединения части медицинских процессов
в едином лабораторном центре позволит улучшить организацию аналитического исследования,
экономию средств, бюджетных ресурсов, сокращения количества необходимого медицинского и
технического персонала, количества необходимого лабораторного оборудования. Обеспечит
высокую производительность, повысит качество предоставленных медицинских услуг и степень
контроля за их оказанием.
Ключевые слова: медицинская услуга, управление медицинской организацией,
оборудование, аутсорсинг, морфологические исследования.

Введение. На протяжении нескольких последних лет в Украине
происходит реорганизация системы здравоохранения. Такое болезненное
становление системы здравоохранения можно объяснить лишь тем, что в
нашей стране недостаточны как социальные гарантии населению так и
бюджетные средства отрасли, отсутствуют определенные традиции работы
отрасли в условиях рынка и неразвита система медицинского страхования
здравоохранения. Очень сильному искажению подвергается часть
выделенных денег на приобретение, обслуживание, утилизацию
медицинского оборудования, которое требует больших асигнований, но в то
же время является важным составляющим в процессе предоставления услуг:
профилактики, обследований, диагностики, лечения и реабилитации.
Отсутствие единых методологических и нормативно-правовых подходов
в организации деятельности государственных и негосударственных
медицинских структур в условиях рыночной экономики не позволяет
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