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Спрямованість на підготовку фахівців з управління проеками на засадах 

компетентнісного підходу зумовлює необхідність удосконалення методів і 

моделей навчання, також практичної діяльності [1 - 7]. Зміни в підходах до 

навчання полягають у тому, що необхідно перейти від застиглих схем 

накопичення знань до навчання реальній діяльності у виробничіх умовах, що 

змінюються [8 - 15]. Моделювання складних ситуацій на основі когнітивного 

аналізу дозволяє розв’язати протиріччя між вимогами до рівня компетентності 

проектних менеджерів та методами і моделями навчання [16 - 25]. В статті 

запропонована і досліджені нові підходи щодо управління знаннями у 

проектах/програмах/портфелях проектів для постійного підвищення 

кваліфікації виконавців проектів. Саме цей підхід формує універсальну 

парадигму управління знаннями: «Освіта через все життя!»  

Управління знаннями в унікальних проектах. В якості спрощеної моделі 

розглянемо підхід до класифікації проекту на основі оцінки унікальності 

проекту для основних зацікавлених сторін проекту – Замовника і Виконавця 

(рис. 1). Така класифікація проектів за ступенем унікальності для виконавців і 

замовників дозволяє перейти від вербальних суджень до кількісних 

характеристик управління знаннями, щоб підтвердити гіпотезу про те, що: «В 

управлінні унікальними проектами жодна команда проекту не буде спочатку 
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володіти достатнім набором компетенцій і обсягом знань для його гарантованої 

успішної реалізації». Наслідком цього твердження є розуміння того, що для 

успішного виконання проектів проектна команда повинна безперервно 

здійснювати трансфер знань в систему 

із зовнішнього середовища. 

Спираючись на концепцію 

Едварда Демінга, щодо існування 

системи глибинних знань, з 

урахуванням сутностей – носіїв або 

власників знань: команди проекту, 

замовника та системи навчання і 

тренінгу побудуємо іконографічну 

модель взаємодії знань в системі 

управління проектами (рис. 2). 

Представлена модель володіє 

когнітивними властивостями – за її допомогою можна дослідити особливості 

управління знаннями. Слід відзначити, що ця модель відображає відоме 

висловлювання Конфуція: «Три шляхи ведуть до знання: шлях роздумів - це 

шлях найблагородніший, шлях наслідування - це шлях найлегший і шлях 

досвіду - це шлях самий гіркий». 

 
Трансформуємо цю схему (рис. 2) в однорідний ланцюг Маркова, 

дискретні стани якого відповідають носіям знань: S1 - замовник, S2 - команда 

проекту, S3 – глибинні знання, S4 - система навчання. Розмічений орієнтований 

граф відображає не фізичну взаємодію носіїв знань, а вторинну проекцію цієї 

комунікації на простір знань (рис. 3). 

Для поєднання унікальності 

проекту (рис. 1), коли і замовник, і 

команда проекту вміють і знають, 

що треба робити, визначена 

матриця перехідних ймовірностей: 

 

.

98,001,001,00

099,001,00

01,001,088,01,0

001,09,0

.


ji
 (1) 

 
Рисунок 2 – Когнітивна модель взаємодії знань в 

управлінні проектами 

Рисунок 1 - Класифікація проектів за 

ступенем унікальності 

© К. В. Колеснікова, 2015 

π1.2 

Q1 
S4 S2 S1 

π2.3 

Q1 

π3.3 

Q1 

π2.2 

Q1 

π1.1 

Q1 

π3.2 

Q1 π2.1 

Q1 

Рисунок 3 – Граф ланцюга Маркова 

S3 

π4.4 

Q1 

π2.4 

Q1 

π4.2 

Q1 

π4.3 

Q1 



Шляхи реалізації кредитно-модульної системи 

24 

Пояснимо трансформацію умов 

взаємодії сутностей проекту в певні значення 

πij перехідних ймовірностей. Замовник: у разі 

не унікального проекту не потребує взаємодії 

з виконавцем – командою проекту – тому 

значення π1.2 = 0,1. Основний свій час 

Замовник спрямовує на роботи (π1.1 = 0,9) по 

проекту. Виходячи з подібних правил 

визначались і інші перехідні ймовірності. За 

таких умов ймовірності станів, що 

пропорційні часу роботи замовника p1(k) і 

виконавця p2(k) стають на 20 кроці 

практично однаковими, що означає наявність 

рівноправного співробітництва (рис. 4). 

Ймовірності інших станів близькі до нуля. 

У разі іншого сполучення унікальності для замовника і виконавця треба 

визначити інші значення πij перехідних ймовірностей. У разі «підключення» 

глибинних знань та звернення до системи навчання матриця перехідних 

ймовірностей може бути такою: 

.

6,01,03,00

07,03,00

25,01,035,03,0

007,03,0

.


ji
      (2) 

Дані моделювання показують, що суттєво змінюються параметри виконання 

проекту, а також характеристики набуття нових знань за рахунок генерування 

знань у наслідок використання «системи глибинних знань».  

 
Як видно з рис. 5, система навчання, зміна ймовірності стану якої 

відображена кривою р4(k), практично стає складовою частиною проекту. 

Цей висновок є важливим для розуміння підходів формування команд 

проектів та командоутворення в управлінні проектами/програмами/портфелями 

проектів. Особливо це стосується великих проектів, підготовка до яких повинна 

включати складову навчання і тренінгу команди проекту. Адже будь-яка команда 

 
Рисунок 5 - Зміна ймовірностей станів для проекту, коли для виконавця і замовника 

проект є унікальним з «підключенням» глибинних знань та звернення до системи 

навчання 

 
Рисунок 4 – Зміна ймовірностей 

станів для проекту, коли для 

замовника і виконавця проект не є 

унікальним 
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проекту на початку виконання унікальних проектів не буде відповідати вимогам 

щодо повноти знань і компетенцій, які потрібні для виконання і завершення 

проекту [26 - 50]. 
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