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О. В. СИДОРЧУК, П. М. ЛУБ, Л. Л. СИДОРЧУК, В. Л. ПУКАС
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗАПУСКУ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ
Обґрунтовано метод визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків, що ґрунтується на врахуванні ймовірнісних
складових проектного середовища. Означено головні складові, що впливають на час запуску згаданих портфелів проектів, а також їх цінність –
обсяг зібраного врожаю. Обґрунтовано потребу застосування методів статистичного імітаційного моделювання для врахування ймовірнісного
впливу агрометеорологічних умов на перебіг проектно-технологічних (збиральних) робіт, а також на ефективний час запуску відповідних
портфелів проектів.
Ключові слова: метод, час запуску, портфелі проектів, збирання врожаю, імітаційне моделювання, статистичні закономірності, цінність.
Обоснован метод определения времени запуска портфелей проектов уборки сахарной свеклы, обоснованный на учете вероятностных
составляющих проектной среды. Отмечены главные составляющие, влияющие на время запуска этих портфелей проектов, а также их ценность –
объем собранного урожая. Обоснована необходимость применения методов статистического имитационного моделирования для учета
вероятностного влияния агрометеорологических условий на проектно-технологические (уборочные) работы, а также на эффективное время
запуска соответствующих портфелей проектов.
Ключевые слова: метод, время запуска, портфели проектов, уборка урожая, имитационное моделирование, статистические
закономерности, ценность.
The determining method of runtime project portfolio of sugar beet harvesting is grounded. The method is based on consideration of the probability
components of the project environment. The main components affecting these startups of project portfolio are determined. Their value – amount of the
harvest are determined too. The creation needs of statistical simulation model application to account the probability agrometeorological conditions impact
on the project-technological (harvesting) works and effective startup of appropriate portfolios projects are proved. It notes that the availability of statistical
models of the soil physical maturity completion time and duration of fine and inclement periods of the autumn-winter period, and knowledge of the daily
rate of sugar beet harvesting, is the main database for statistical simulation modeling of these projects.
Keywords: method, startup, portfolio project, harvesting, simulation, statistical dependence, value.

Вступ. Час запуску проектів програм та портфелів
виробництва рослинної продукції залежить від стану
проектного середовища – ґрунту (поля) та вирощуваної
культури [1, 7]. Цей час для окремих культур та
проектів також залежить від наявного технічного
потенціалу [5-7]. Визначення часу запуску рільничих
проектів, програм і портфелів належить до важливої
управлінської задачі, розв‘язання якої значною мірою
визначає їх цінність, зокрема, обсяги зібраного врожаю.
Метод визначення часу запуску має враховувати
ймовірний характер стану складових проектного
середовища, який зумовлений стохастичним впливом
агрометеорологічних умов [7, 10]. Таким чином, в
аграрному виробництві існує науково-прикладна
проблема підвищення цінності проектів (портфелів)
збирання урожаю на основі розроблення методу
визначання часу їх запуску, зокрема, стосовно збирання
урожаю цукрових буряків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемі визначення часу запуску рільничих проектів,
програм і портфелів присвячено достатньо багато
наукових робіт [2, 7]. Усі вони розглядали її під кутом
зору забезпечення ефективності проектування та
виконання механізованих технологічних процесів
(сільськогосподарських робіт) [9]. З цією метою
вченими-агрономами
обґрунтовані
оптимальні
агротехнічні терміни виконання цих процесів [4].
Вченими-інженерами розроблені науково-методичні
засади обґрунтування раціональних параметрів
технологічних комплексів машин для своєчасного
виконання механізованих технологічних процесів [2, 3,
6, 7]. У цьому випадку, раціональні параметри
визначаються за вартісним критерієм – мінімальними

питомими сукупними витратами коштів (вартісною
оцінкою втрат вирощеного врожаю від несвоєчасності
виконання механізованих технологічних процесів та
експлуатаційних витрат). Розв‘язання цієї стратегічної
задачі базується на результатах розв‘язання тактичної
задачі щодо визначення часу початку виконання
механізованих технологічних процесів (часу запуску
відповідних проектів, програм і портфелів [10, 12]). Ця
задача розв‘язувалася у науковій праці [7]. У ній
розроблено метод визначення оптимального часу
початку виконання проектів збирання цукрових буряків
у заданій природно-виробничій зоні. Аналіз цього
методу засвідчує, що він не враховує наявності
портфеля відповідних проектів для індивідуальних
виробників, кожен з яких вимагає різного технічного
забезпечення. Однак, ця наукова праця розкрила
методологічні особливості розв‘язання відповідної
задачі
на
основі
статистичного
імітаційного
моделювання. Визначення оптимального часу початку
проектів збирання цукрових буряків базується на
технологічному критерії (обсязі зібраного врожаю) [7].
Тому, ця наукова праця є початковою для подальшого
розвитку проектного управління збиранням цукрових
буряків.
Постановка завдання. Обґрунтувати метод
визначення часу запуску портфелів проектів збирання
цукрових буряків (ППЗБ).
Виклад
основного
матеріалу.
Збирання
цукрових буряків індивідуальними виробниками
формується на основі ідентифікації конфігурації стану
полів та вирощеного на них урожаю цукрових буряків
[4, 14, 12]. Поля із вирощеним урожаєм цієї культури
належать до ідентифікаційної ознаки визначення
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множини проектів для відповідного їх портфеля. Їх
технологічна незалежність є підставою для формування
з них відповідного портфеля.
З метою обґрунтування методу визначення часу
запуску ( τ з ) ППЗБ розглянемо умову розв‘язання даної
задачі, яка формулюється таким чином – час
(календарний день) запуску того чи іншого портфеля
проектів вважається вірогідно визначеним, якщо час
його завершення ( τ к ) співпаде з часом завершення
( τ ф ) фізичної стиглості ґрунту в осінньо-зимовий
період [4, 7]. Визначений таким чином час запуску
портфелів проектів називатимемо ефективним (  зe ).
Зазначимо, що час τ ф характеризує агрометеорологічно
зумовлену виробничу ситуацію (умову), за настання
якої проекти збирання цукрових буряків припиняються.
Вирощений урожай, що залишився на полях,
втрачається.
Для визначення  зe слід мати дані про τф, а також
знати тривалість ( t no ) виконання
розраховується за формулою:

ППЗБ,

S


1

Wд

,

зумовлює потребу зміщення часу запуску τ з ППЗБ для

(2)

Тому, ефективним часом запуску (  зe ) ППЗБ слід
вважати такий день, за якого виконуватиметься умова:
τ к  τф .

(3)

Ця умова (3) є ймовірнісною, оскільки час
завершення
ППЗБ залежить від впливу
τк
агрометеорологічної складової:



τ к  f  з ,W  ,  S ,  tн ,

 tн –

(4)

сумарна тривалість непогожих проміжків

часу впродовж періоду виконання ППЗБ.
Вищенаведений метод визначення τ з можливий
за ідеальних умов, тобто однозначно встановлених
початкових даних – τ ф , Wд ,  S п . На жаль, на
практиці ідеальні умови відсутні, що
вдосконалення методу визначення часу τ з .
60

та

завершення портфеля проектів зумовлений існуванням
вірогідності виникнення непогожих проміжків t н . А
тому, тривалість tno буде зростати. Наявність t н
забезпечення умови (3) на сумарну величину

 з   ф  tno .

τф

(1)

зворотному до напряму календарної осі відрахувати
кількість діб ( t no ) на виконання ППЗБ:

де

(збиральні) роботи завершаться у момент

яка

де Sγ – площа γ-о поля, на якому реалізовується проект
збирання цукрових буряків і котре входить до портфеля
сформованого із р-о числа проектів (полів);
Wд - середній добовий темп збирання врожаю
цукрових буряків.
З огляду на це, час запуску τ з ППЗБ необхідно
визначати так, щоб усі проектно-технологічні роботи
були виконані до настання природно зумовленого часу
τ ф . Для визначення τ з за відомого τ ф необхідно у



Розглядаючи час завершення τ к виконання
ППЗБ, приходимо до висновку про його ймовірний
характер, який унеможливлює однозначне (точне)
прогнозування. Для будь-якого заданого значення τ з
того чи іншого портфеля проектів існує певна
ймовірність Р( τ кф ) того, що проектно-технологічні
задовольнять умову (3). Ця особливість зумовлена
впливом імовірного характеру агрометеорологічно
дозволеного фонду робочого часу виконання
відповідного портфеля проектів.
Імовірний характер фактичного часу τ кф

p

tno 

Для обґрунтування методу розв‘язання даної
задачі слід означені ідеальні початкові умови замінити
реальними умовами реалізації ППЗБ. Врахування
реальних
умов
є
основою
вдосконаленого
(обґрунтованого) методу, дотримання яких має
гарантувати вірогідність отриманого результату –
оптимального (раціонального) часу їх запуску  зopt .

вимагає

 tн
p

непогожих проміжків. Тому, реальна тривалість t no
виконання портфеля проектів буде більшою від
попередньо визначеної t no :

tnop  tno   tн .

(5)

Ймовірний характер виникнення та тривалості
p

непогожих проміжків зумовлює потребу розгляду t no
як ймовірної величини. Це має враховуватися методом
визначення часу запуску ППЗБ.
До особливостей методу розв‘язання означеної
управлінської задачі належить також врахування
мінливості темпів виконання проектно-технологічних
(збиральних) робіт у ППЗБ. Ці темпи визначаються
продуктивністю роботи бурякозбиральних комбайнів
на полях, а також організаційно-технологічними
формами виконання відповідних проектів [4, 5].
Продуктивність бурякозбирального комбайна залежить
від геометричних (фізичних) показників полів, а також
характеристик вирощеного урожаю (який належить до
предметно-рослинної
складової
проектного
середовища), а тому й темп збирання буде також
залежати від зазначених показників. Значення цих
показників стосовно кожного поля (що входить до
певного проекту), мають враховуватися методом
визначення τ з . Окрім того, цей метод має враховувати
просторове розташування полів з вирощеним урожаєм
цукрових буряків, яке визначає потребу у транспортних
засобах [2, 3].
Важливою особливістю методу визначення τ з
ППЗБ є врахування ним часових змін фізикобіологічного стану вирощеного врожаю цукрових
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буряків. Цей стан змінюється об‘єктивно. Він залежить
від часу τ з запуску ППЗБ і змінюється упродовж
p

t no виконання портфеля проектів.
тривалості
Закономірності зміни стану предметно-рослинної
складової проектного середовища є характерними для
кожного окремого поля, що входить до ППЗБ. На
момент запуску того чи іншого портфеля цей стан є
різним. Знання про закономірності його зміни до часу
τ з запуску, а також про його значення на момент τ з
дає змогу прогнозувати цей стан для будь-якого
моменту виконання ППЗБ. Можливість прогнозування
цього стану є підставою для оцінення потенційних
збитків за передчасного, або несвоєчасного виконання
відповідних
бурякозбиральних
проектів.
За
передчасного (завчасного) їх виконання збитки
виникатимуть через недобір потенційного урожаю,
який міг би вирости до τ ф [7, 12, 14]. У випадку, коли
окремі проекти портфеля виконуються несвоєчасно (на
момент τ ф ) частина площі із достиглим врожаєм
цукрових буряків залишається незібраною, а тому
вирощений на них урожай, як уже зазначалося,
втрачається. Можливість ймовірнісного оцінення втрат
урожаю за передчасного і несвоєчасного виконання
ППЗБ дає змогу оцінювати відповідні ризики, а відтак
обґрунтовувати управлінські дії щодо їх мінімізації. Це
досягається на основі знань про закономірності зміни
стану предметно-рослинної складової проектного
середовища впродовж відповідного календарногоперіоду.
Особливістю методу визначення часу τ з запуску
ППЗБ є також потреба вартісної оцінки витрат на
виконання відповідних робіт у проектах та втрат
урожаю через завчасне або неосвоєне їх виконання.
Зазначимо, що для оцінення (прогнозування) витрат
цих коштів слід знати матеріально-технічні затрати, а

також затрати часу на виконання цих проектів.
Вартісне оцінення витрат виконується за відомими
методиками [3, 7]. Вартісна оцінка можливих втрат
коштів здійснюється на підставі інформації про обсяги
втрат вирощеного врожаю цукрових буряків та їх
ринкової вартості.
Кожна особливість методу визначення часу τ з
базується на відповідній інформації та враховує її у
необхідних
розрахунках.
Ця
ж
інформація
використовується у моделях проектів збирання
цукрових буряків та їх портфелях. Іншими словами,
особливістю методу визначення часу τ з ППЗБ є
врахування ймовірнісних характеристик проектного
середовища у моделях відповідних проектнотехнологічних робіт збиральних проектів. З огляду на
це, модель проектів збирання цукрових буряків має
бути імітаційною, яка б відтворювала особливості
взаємодії усіх ймовірнісних складових. Окрім того,
модель має бути статистичною, щоб відтворити
проекти та портфелі проектів багаторазово. Саме
багаторазове (ітераційне) відтворення ППЗБ дає змогу
врахувати
імовірнісний
характер
проектного
середовища.
Розглянемо ключові моменти та результати
статистичного імітаційного моделювання [14], які
дають змогу визначити (обґрунтувати) час τ з ППЗБ.
Ідентифікація календарного часу ( τ ф ) появи (для
множини років) такого стану ґрунтового середовища
полів, за якого неможливо виконувати проекти
збирання цукрових буряків (через початок заморозків і
завершення фізичної стиглості ґрунту в осінньозимовий період) дає змогу встановити статистичні
характеристики та обґрунтувати теоретичний розподіл
появи його на календарній осі часу (рис. 1).

е

Рис 1. – Графічна інтерпретація методу визначення (прогнозування) часу запуску  з ППЗБ:
а) за ідеальних погодних умов та незмінного значення t no ; б) за погожих та непогожих проміжків і "раннього" завершення
фізичної стиглості ґрунту в осінньо-зимовий період; в) за погожих та непогожих умов і "пізнього" завершення фізичної
стиглості ґрунту
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Для кожного значення (року) τ ф слід знайти  зе
ППЗБ, упродовж якого відповідний портфель проектів
виконується вчасно (із дотриманням умови (3). Для
цього, слід знати тривалість t no виконання того чи
іншого портфеля. За ідеальних агрометеорологічних
умов ( t н = 0 діб) тривалість t no знаходять за формулою
(1). З цією метою визначають середній добовий темп
( Wд ) збирання цукрових буряків у γ-у полі, який

де M [  tn ], M [ tн ] – відповідно оцінки математичного
сподівання розподілів сумарних значень погожих і
непогожих проміжків для заданої (розрахованої) tnoi

залежить від багатьох чинників: 1) геометричної його
конфігурації ( K  ) та рельєфу (  ) поля; 2) урожайності

втраченого врожаю. Зі зменшенням цих оцінок та
тривалості tnoi час запуску  зе ППЗБ зміщується у пізні

цукрових буряків ( U  ); 3) технічного забезпечення
ППЗБ ( Tн ); 4) організаційно-технологічної форми їх
реалізації ( TЛ  ); 5) добової тривалості збирання ( tдj ):

Wд  f ( K ,  , U , Tн , TЛ , tдj ) .

(6)

Не вдаючись до методичних засад визначення
(прогнозування) середнього добового темпу робіт Wд
для множини полів з урожаєм цукрових буряків,
зауважимо, що значення Wд береться спочатку для
кожного поля, а потім, як середнє для усіх полів та
визначається за допомогою статистичного імітаційного
моделювання проектно-технологічних робіт [14].
Наявність статистичних моделей τ ф , t п і t н для
осінньо-зимового періоду, а також знання про середній
добовий темп Wд збирання цукрових буряків є
основною базою даних для статистичного імітаційного
моделювання ППЗБ та прогнозування (визначення) для
кожного значення τ ф відповідного часу  зе . Зокрема,
час  зе запуску ППЗБ для відомого значення τ ф
визначається за формулою (рис.):

 зiе   фі  (tno   tн )
i

j

іj

буряків, зменшення оцінок
M [  tn ] зумовлює
зростання ризику втрат вирощеного врожаю. Наявність
протилежних тенденцій зміни обсягів зібраного
врожаю та ризику його втрат від згаданих аргументів є
підставою для пошуку оптимальних (раціональних)
значень керованих змінних Wд та t no , яка визначає час
запуску τ з ППЗБ.
Висновки. 1. Розкриті особливості реалізації
портфелів проектів збирання цукрових буряків є
важливими підставами для розроблення відповідного
методу. 2. Математичний опис ймовірнісних чинників
показників цінності (обсягу врожаю та ризику його
втрат) портфелів проектів збирання цукрових буряків
дав змогу розкрити основні тенденції зміни їх від
аргументів (часу запуску та середнього темпу
збирання). 3. Для реалізації методу визначення часу
запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків
слід розробити їх статистичну імітаційну модель.
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