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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Виокремлено технологічну систему вирощування сільськогосподарських культур та означено її проектне середовище. Означено особливості
управління проектами цих технологічних систем. Наведено основні складові, що впливають на ефективність реалізації цих проектів.
Означено головні завдання із розроблення методів та моделей управління проектами технологічних систем вирощування
сільськогосподарських культур. Окреслено практичну цінність застосування таких методів та моделей для супроводу управлінських рішень
у процесах управління відповідними проектами.
Ключові слова: проекти, технологічна система, технічне оснащення, процеси управління, мінливість умов, методи та моделі,
моделювання, ефективність.

Вступ. Реалізація процесів управління проектами
в галузі сільськогосподарського виробництва відіграє
важливу роль у формуванні її ефективності. Зокрема,
практичною
(господарською)
ознакою
цієї
ефективності є забезпечення високих врожаїв
сільськогосподарських культур, а також доходів від
реалізації виробленої продукції. Важливою складовою
вирішення цього завдання є успішна технічна
політика сільськогосподарського підприємства та
зокрема,
реалізація
проектів
відповідних
технологічних систем (ТС).
Для управління проектами ТС вирощування

сільськогосподарських культур (ВСК) необхідно
володіти
специфічними
знаннями
щодо
закономірностей сукупної дії складових проектного
середовища (зовнішнього та внутрішнього), а також
мати відповідні методи та моделі що дають змогу
здійснювати супровід рішень щодо етапів та процесів
управління ними.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
переконує тому, що для реалізації процесів
планування та виконання проектів ТС ВСК широко
використовують методи та моделі обґрунтування
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параметрів їх технічного оснащення [2, 68]. Однак,
чинні методи та моделі управління проектами [1, 3] не
дають змоги врахувати особливості системного
впливу внутрішнього та зовнішнього середовища
технологічних
систем
на
показники
їх
функціонування, які характеризуються некерованістю
та стохастичністю, а відтак позначаються на
ефективності відповідних процесів управління [7, 9].
Застосування цих методів для управління проектами
ТС ВСК не дає змоги об‘єктивно оцінити їх складові,
зокрема, технічне оснащення, а це може привести до
помилок під час управління відповідними проектами.
Постановка завдання. Метою статті є розкрити
особливості зовнішнього та внутрішнього середовища
проектів ТС ВСК, їх вплив на показники ефективності
та означити завдання щодо розроблення методів і
моделей управління проектами цих технологічних
систем.
Виклад основного матеріалу. Першим кроком
до розроблення "спеціалізованих" методів та моделей
оцінення управлінських рішень у процесах управління
проектами, а відтак їх супроводу, є означення цілей
цих проектів, зовнішнього та внутрішнього
середовища, а також особливостей їх взаємодії у
формуванні показників системної ефективності
відповідного виробництва.
Згідно із положеннями системи знань стандарту
управління проектами Р2М [4], для досягнення
поставлених цілей слід використовувати низку
методів та моделей управління проектами впродовж їх
життєвого циклу. Відповідно до цієї методології для
прийняття рішень щодо оцінення цінності проектів в
умовах невизначеності необхідно опиратися на досвід
та знання із попередніх проектів. Використання ж
цього підходу, попри свої переваги, має і низку
недоліків. Зокрема до них належить те, що під час
реалізації
відповідних
проектів
виникають
незручності із обмеженою кількістю кваліфікованих
менеджерів у команді. До цього додається ще й те, що

кожний новий проект має свої особливості і не завжди
можна використати досвід реалізації попередніх
проектів. Це дає підстави констатувати те, що для
ефективного управління проектами слід розробляти
відповідний інструментарій, який буде враховувати їх
особливості.
Отож, до цілей проектів ТС ВСК відносимо
формування
виробничо-технічних
ресурсів
підприємства,
які
уможливлюють
виконання
відповідної множини виробничих завдань (обсягів
робіт із вирощування культури) у галузі із керованим
забезпеченням планових показників ефективності
використання
цих
ресурсів.
Фактично,
ця
технологічна система відображається площею полів
під сільськогосподарськими культурами, комплексом
спеціалізованих машин, що за ними закріплені, та
виконавцями. Ці параметри технологічної системи, за
умови їх узгодження між собою, дають змогу
забезпечити екстремум показників ефективності як
окремих проектів виробничої системи так і її системну
ефективність загалом.
Керуючись положеннями теорії управління
проектами необхідно підкреслити [3], що для
ефективного функціонування таких виробничих
систем реалізовуються й інші проекти виробничих
підсистем. У цю множину (програму проектів)
входить ряд взаємопов‘язаних один з одним проектів.
Управління проектами, які входять до програм
сільськогосподарського
виробництва
(зокрема,
вирощування культур), здійснюється сумісно та
одночасно для забезпечення їх координації,
отримання системного (синергетичного) ефекту та
підвищення керованості, що неможливо досягнути за
умови реалізації стратегії управління ними окремо.
Аналіз виробничої системи вирощування
сільськогосподарських культур та, зокрема, структури
робіт, які виконують у СГП, переконує в тому, що
вона сформована із скінченної множини підсистем, які
технологічно поєднані між собою у просторі та часі
(рис. 1).

УПРАВЛІНСЬКИЙ ЦЕНТР
Підсистема
постачання

Технологічна
підсистема
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Транспортна
підсистема

Підсистема переробки
та зберігання
Підсистема
реалізації продукції

Обслуговуюча
підсистема
Рис. 1  Зв‘язок управлінської команди із підсистемами вирощування сільськогосподарських культур:
– речові (матеріальні) зв‘язки;

Кожна з цих підсистем відрізняється предметом
праці, структурою робіт щодо його перетворення,
термінами
їх
виконання
тощо,
а
також
характеризується вагомістю у формуванні показників
системної ефективності функціонування згаданої
виробничої системи.
82

– інформаційні зв‘язки

Зокрема, технологічна підсистема виконує
роботи, які безпосередньо пов‘язані з перетворенням
вхідних матеріалів у вихідний продукт. У
технологічній підсистемі виконують механізовані
процеси обробітку ґрунту та сівби, процеси догляду за
рослинами та процеси збирання врожаю, які скеровані
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на почергове перетворення предмета праці (агрофону
поля) з одного якісного стану в інший з метою
досягнення кінцевого результату її функціонування –
отримання врожаю рослинної продукції.
Розгляд проектів що необхідно реалізовувати в
межах означеної виробничої системи дав змогу
виокремити два їх типи – виробничі та сервісні.
Управління цими проектами здійснюється на підставі
результатів моніторингу за матеріальними та
інформаційними
зв‘язками.
Означення
та
виокремлення особливостей взаємозв‘язку між
проектами цих підсистем відіграє важливу роль у
розробці спеціалізованих методів та моделей щодо
управління ними.
До виробничих належать ті проекти, які
призначені для вирощування та збирання врожаю
сільськогосподарських культур з мінімальними
витратами ресурсів у встановлені терміни та
отримання заданої якості продукції. Сервісні проекти
призначені для надання різного роду послуг, що
забезпечують реалізацію виробничих проектів. Окрім
того, завданням цих проектів, так само як і
виробничих, є реалізація їх з мінімальними витратами
ресурсів, отримані послуги повинні бути вчасними та
заданої якості.
Відповідно до вищезазначеного для ефективного
управління
проектами
технологічних
систем
сільськогосподарського
виробництва
необхідно
володіти методами та моделями, які даватимуть змогу
оцінити як організаційно-технологічну так і
управлінську складові. Щодо першої то слід
зазначити, що технологічні процеси якісного
перетворення агрофону поля (як предмета праці
механізованих технологічних процесів вирощування
сільськогосподарських культур) характеризуються
чіткою послідовністю, циклічністю та взаємною
залежністю множини робіт. Зокрема, результати
виконання робіт у межах одного процесу формують
початкові умови для виконання наступного циклу
робіт у межах іншого механізованого процесу і т.д.
Спільною ознакою цих процесів є те, що
реалізація кожного з них відбувається за певними
етапами. Часові характеристики настання цих етапів
та використання комплексів відповідного технічного
оснащення залежать від настання специфічних подій у
виробничій системі. Зокрема, початковими умовами
виконання ґрунтообробно-посівних процесів літньоосіннього періоду є стан агрофону поля, який
отримують після вирощування на ньому культури
попередника. Наступне перетворення агрофону поля
відбувається на основі вимог до стану посівного шару
ґрунту під суміжну у сівозміні культуру, вибраної
технології ґрунтообробно-посівних процесів за
агротехнічно обмежених термінів їх виконання тощо.
Необхідно також зазначити, що на етапі
виконання технологічної операції сівби культури, у
виробничому сенсі, відбувається "зміна" предмета
праці з обробленого агрофону поля на агрофон з
висіяним насінням сільськогосподарської культури, а
надалі на агрофон з рослинами цієї культури, що
розвивається на полі, і т.д. Ці етапи мають щорічну
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повторюваність та призводять до отримання продукту
виробничої системи (врожаю вирощеної культури),
що ініціює наступні технологічні процеси, а також
новий цикл робіт із застосуванням технічного
оснащення відповідних технологічних систем у
"загальній" виробничій системі вирощування культур
сільськогосподарського підприємства і т.д.
Таким чином, системна взаємодія проектів
зазначених виробничих підсистем, у тому числі
технологічних, в просторі та часі сукупно формує
множину показників ефективності EBCK  виробничої
системи вирощування сільськогосподарських культур:

EBOK   f EПОС  , EПД , EПЗ  ,
де EПОС  ,

E  , E 
ПД

ПЗ

– відповідно множини

показників ефективності проектів обробітку ґрунту та
сівби культур, механізованого догляду за рослинами
та збирання їх врожаю.
Виокремлення ТС та її складових дає змогу
означити "місце" відповідних процесів у метасистемі
виробництва сільськогосподарської продукції, а також
встановити її зв‘язки з іншими підсистемами цього
виробництва, зокрема із зовнішнім середовищем.
Розгляд зовнішнього середовища зумовлений
потребою встановлення його впливу на початкові
умови та перебіг робіт, які виконують за допомогою
відповідного технічного оснащення проектів ТС.
Розгляд робіт, що виконуються у ТС, дає змогу
розкрити вплив зовнішнього середовища на окремі з
них. У цьому разі можна виділити такі зовнішні
складові: 1) ресурсного забезпечення (постачання); 2)
технічного та технологічного обслуговування; 3)
транспортного
обслуговування.
До
важливих
елементів зовнішнього середовища також слід
зарахувати агрометеорологічні умови та управлінськоорганізаційні процеси, які формують як початкові
умови виконання робіт, так і впливають на їх перебіг у
часі.
Аналіз умов реалізації проектів суміжних
підсистем переконує в тому, що на відміну від
агрометеорологічних умов, ними можна керувати,
тому їх вплив слід ідеалізувати, що дасть змогу
виокремити та чіткіше розглянути особливості
функціонування
такої
елементарної
ТС,
як
«виробнича програма – агрометеорологічні умови –
комплекс машин». За умов ідеалізації вважають, що
згадані керовані процеси зовнішнього середовища
виконуються вчасно і не здійснюють деструктивного
впливу на перебіг основних робіт у ТС що
розглядаються.
Як уже зазначалося, взаємодія між роботами у
ТС відбувається на рівні предметна праці, який
внаслідок їх почергового виконання зазнає певних
якісних і кількісних змін. Зокрема, для ТС обробітку
ґрунту та сівби культури й механізованих процесів,
що у ній виконуються, предметами праці є агрофон
поля, насіння культури та добрива, які в результаті
певних перетворень переходять у якісно новий стан.
Таким чином, головним завданням цієї системи є
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своєчасна сівба культур у якісно підготовлений та
удобрений ґрунт. Для виконання цього завдання на
практиці необхідно здійснити певні перетворення
посівного шару ґрунту окремих полів із його
початкового стану (поля після збирання попередника)
у кінцевий (поле оброблене, удобрене, із посіяною
культурою).
Це
перетворення
відбуваються
внаслідок
специфічного поєднання множини керованих дій із
некерованими природними процесами. Керована дія
на стан агрофону поля відбувається технічним
оснащенням
проектів
ТС,
елементарними
технологічними операціями та, зокрема, робочими
органами відповідних машин. Дія некерованих
зовнішніх впливів значною мірою зумовлена
агрометеорологічними умовами. Вони впливають на
темпи фізичних, біологічних та хімічних процесів у
ґрунті, визначають його фізико-механічний стан, а
відтак доцільність та можливість виконання тих чи
інших робіт упродовж календарного періоду [10].
Зміст цих робіт формується технологіями та
агротехнічними вимогами до тих чи інших
механізованих технологічних процесів [6]. Зокрема,
для ґрунтообробно-посівних процесів за традиційної
технології виконують такі технологічні операції:
1) лущення; 2) оранка; 3) суцільна культивація;
4) удобрення; 5) сівба. Їх спільною ознакою є те, що
вони відбуваються у певній часовій послідовності та
характеризуються взаємовпливом.
Для розкриття сутності системного поєднання
цих керованих та некерованих процесів необхідно
розглядати поняття "часу" та, зокрема, поняття
"темпів" перетворення якісного стану агрофону полів
(предметів праці) за допомогою технічного оснащення
у розрізі певного календарного періоду. Власне,
встановлення
показників,
що
відображають
своєчасність перебігу цього керованого перетворення,
дає підстави оцінити технічне оснащення тої чи іншої
підсистеми та взаємодію між ними.
Означення проектів технологічних систем із
вирощування сільськогосподарських культур дає
підстави розкрити роль та вагомість як окремих
процесів управління так і окремих складових цих
технологічних систем. Зокрема, виокремлення
зазначеної підсистеми дає змогу означити початкові
умови її функціонування, предмет праці, роботи, які
необхідно виконати, а також кінцеві результати. Саме
тому цей етап дослідження є важливим для означення
множини завдань щодо створення специфічних
методів та моделей із оцінення впливу виробничої
програми і параметрів відповідного технічного
оснащення на показники ефективності виконуваних
робіт у вищезазначених технологічних системах.
З іншого боку, своєчасність робіт та
управлінських рішень в тих чи інших умовах
проектного середовища потребує вчасного обміну
інформацією щодо стану предмету праці, змісту та
обсягів робіт, агрометеорологічних умов та фонду
часу на їх виконання, а також інформації щодо
закономірностей зміни функціональних показників
ефективності за різних змін у ТС.
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Відповідно до цього, для реалізації проектів ТС
ВСК
необхідно
забезпечити
наявність:
1)
інформаційно-аналітичних систем, які дають змогу
здійснити кількісну оцінку показників ефективності
проектів та їх ризик; 2) кваліфікованого персоналу,
який здійснюватиме моніторинг стану предмету праці,
умов проектного середовища та формуватиме базу
даних
для
комп‘ютерних
експериментів;
3)
управлінської складової із відповідним обладнанням,
що
використовуватиме
інформаційно-аналітичні
системи, дані моніторингу та здійснюватиме оцінення
ефективності змісту та часу робіт у проектах; 4)
відповідного
комплексу
машин;
5) потрібного обсягу трудових, матеріальних,
інформаційних ресурсів тощо.
Більшість із цих завдань вирішується на
організаційному рівні, однак для створення
інформаційно-аналітичних
систем
необхідно
розробити множину методів та імітаційних моделей,
що дають змогу врахувати мінливість умов
проектного середовища та адекватно відобразити його
вплив на перебіг відповідних робіт.
Згідно із теорією моделювання відомо [5], що
моделювання систем різної природи передбачає
виконання наступних етапів: 1) розроблення
концептуальної моделі; 2) підготовлення початкових
даних; 3) розроблення математичної моделі; 4) вибір
методу моделювання; 5) розроблення програми
моделі; 6) перевірка адекватності і корегування
моделі; 7) планування машинних експериментів; 8)
моделювання, аналізу отриманих результатів. Ці
положення теорії моделювання є важливою науковометодичною основою проектування виробничих та
сервісних складових систем ВСК. Використання ж її
для управління проектами ТС ВСК вимагає розкриття
системних особливостей формування показників
ефективності її функціонування.
Розробка таких імітаційних моделей та їх
використання для дослідження відповідних ТС дає
змогу
виконати
багаторазові
комп‘ютерні
експерименти
щодо
оцінення
ефективності
управлінських дій за прогнозованих умов проектного
середовища. Такий підхід уможливлює отримання
множини функціональних показників, встановлення їх
статистичних закономірностей зміни, ризику, а також
здійснити вартісне оцінення, а відтак і обґрунтувати
параметри технічного оснащення та змісту і часу у
проектах.
Висновки. 1. Проекти технологічних систем
вирощування
сільськогосподарських
культур
реалізовують із врахуванням їх взаємодії з іншими
проектами виробничої системи, що сукупно
позначається на її ефективності та прибутковості. 2.
Для проектування таких технологічних систем та,
зокрема, для управління їх проектами необхідно
володіти специфічними методами та моделями, що за
результатами імітаційного моделювання дають змогу
здійснити кількісну оцінку узгодженості параметрів
технічного оснащення із іншими складовими, а також
оцінити відповідні процеси управління згаданими
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проектами. 3. Зазначені методи та моделі для
управління проектами технологічних систем повинні
ґрунтуватися на особливостях їх функціонування,
взаємодії із проектним середовищем та врахуванні
закономірностей системно зумовленого формування
показників ефективності.
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