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капитал» к ситуативным интерпретациям, или даже отдельным способам 

измерения, то следует ожидать, что в ближайшие годы оценивание 

человеческого капитала (по стоимости ли, по уровню ли развития, по 

потенциальным или фактическим компетентностям, способности создавать 

продукт или приносить доход, или ещё как-либо в зависимости от акцентуаций 

того или иного исследователя) будут происходить очень разнообразно по 

способу и единицам измерения, а также и по вкладываемым коннотативным и 

императивным смыслам. Такое разнообразие или даже разнобой оценок 

является объективным, ставя вызов способности аналитика определить 

интегральную оценку на основе такого разнообразия. Такой вызов является 

одновременно и благоприятной возможностью провести экспериментальную 

адаптацию метода максимизации правдоподобия интегрированной оценки на 

множестве полученных разными методами оценок человеческого капитала. 

 

Кривуля П. В., 

к.е.н, доцент, доцент 

кафедри економіки і підприємництва, 

Тіщенко С. Ф., 

студентка 

СНУ імені Володимира Даля 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ІДЕЇ ІТЕРАТИВНО-ЗВОРОТНОГО 

РОЗРАХУНКУКРИТИЧНОГО ШЛЯХУ РОЗВ’ЯЗАННЯ «М’ЯКИХ» 

ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ПЛАНУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Планування й управління комплексами робіт являє собою складне і, як 

правило, суперечливе завдання. Методи мережевого планування можуть бути 

використані і для планування процесу підготовки фахівців, – раніше 

використовувались частіше, а зараз планування відбувається з прив’язкою до 

колись встановлених пропорцій та послідовностей. Але умови підготовки 

фахівців значно змінились, також як і вимоги до набутих фахівцями в ході 

навчання комптентностей. Підприємства безпосередньо зацікавлені в 

максимально кваліфікованому навчанні співробітників. Ідея організації 

навчання за допомогою мережевого планування полягає в тому, щоб 

максимально продуктивно допомогти більшій кількості персоналу, який може 

працювати в різних галузях, отримати як можна більш універсальні знання. 

Вирішення такого завдання звичайними засобами мережевого планування 

неможливо, оскільки воно має йти не від відомого обсягу робіт до встановлення 

термінів отримання результату, а навпаки, від встановлених ззовні термінів до 

отримання того комплексу робіт навчального процесу, який найбільшою мірою 

задовольняє замовника. У проведеному за цією проблемою дослідженні 

встановлено, що за умов повторюваного (ітеративного) використання 
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алгоритму критичного шляху виникає потреба у мережі робіт таких ітерацій, 

яка на відміну від базової мережі може мати цикли, що вважається 

неприпустимим у мережевому плануванні. Але це має сенс, якщо базова 

множина робіт має завеликий розмір, та одним з завдань використання 

мережевого планування є зменшення кількості елементів множини робіт до 

задовільного розміру. 

Мережеве планування й управління комплексами робіт або складними 

проектами використовують з метою чіткого впорядкування та встановлення 

ординальних та кількісних зв’язків між виконанням кожної окремої роботи та 

виконанням всього комплексу. Завдяки використанню мережевої моделі 

керівник всього комплексу робіт отримує можливість системно представляти 

стан виконання всього комплексу робіт, отримуючи дані про виконання 

оперативних заходів. Досягнення такої мети авжеж являє собою складне та 

суперечливе завдання, бо не завжди призначення всього комплексу робіт 

однозначно може бути декомпоновано на складові. Склад окремих робіт може 

бути варіативним та з варіативними параметрами, але ця варіативність та зміни 

у рамках цієї варіативності можуть як впливати на досягнення загальної мети, 

так і не впливати, або бути компенсованими змінами у інших складових 

комплексу. Оцінка окремих параметрів як відповідних загальному призначенню 

всього комплексу не завжди здійснюється у ході аналізу загального 

призначення, а інколи потребує перепровірки через новий синтез комплексу, а 

тому у різних випадках потребує використання різних методів мережевого 

планування та управління. Саме через це існує множина методів мережевого 

планування, які доречні або можуть бути застосовані у плануванні й управлінні 

різними проектними групами. Складність вирішення завдання використання 

мережевого планування для складання плану, який забезпечує не тільки 

адаптованість майбутнього фахівця, а й адаптивність, що має розумітися як 

вимога до плану підготовки охопити потенційно надвелику кількість 

предметних знань та навичок. Для вирішення такого завдання недостатньо 

виконати аналіз складу методів мережевого планування задля виявлення 

найбільш доречного з них для конкретного окремого завдання та об’єднати ці 

результати, – слід, можливо, й їх самих скомбінувати, щоб вирішення завдання 

було зорієнтовано не на вирішення строго оптимізаційної задачі, а на 

досягнення задовільного рівня сполучення якості адаптованості та 

адаптивності. Досягненню цієї мети присвячено презентовану розробку. 

Маємо виходити з того, що в мережевому плануванні існує базове 

завдання аналізу мережі, того графа, який впорядковує весь комплекс робіт. Це 

завдання полягає у визначенні критичного шляху, – тобто тієї послідовності 

робіт, того маршруту, який визначає тривалість виконання всього комплексу 

робіт. Стало звичним ставитися до мережевого планування як деякої 

послідовності завдань, однією з яких, – і часом обов'язкової – є визначення 

критичного шляху. І завжди послідовність цього комплексу завдань виходить з 

того, що (1) визначено комплекс робіт, (2) визначено послідовність їх 
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виконання, і (3) слід знайти критичний шлях у мережі послідовно та паралельно 

виконуваних робіт. Але якщо виходити з того, що послідовність аналізу всього 

цього комплексу робіт, його здійсненності, напруженості різних маршрутів (і 

так далі, і так далі) робити згідно припущенню про існування додаткового 

завдання (1-а) перегляду параметрів робіт (тобто це частина опису самої 

множини робіт до опису їх упорядкування), то цей підкомплекс опису 1-а слід 

вважати варіативним. Таким чином, слід не виходити з того, що саме для нього 

потрібно визначати критичний шлях, а навпаки виходити з заданої умови 

встановленої сукупної тривалості визначати параметри робіт. Вірогідне 

існування такого припущення має достатньо просту аргументацію: існує 

достатньо багато спеціальностей, але термін навчання майже у всіх 

спеціальностей є однаковим, – якщо виходити з того, що спеціальності різні, 

мають різну складність предметної області, то й терміни навчання, які би 

спиралися на досягнення необхідного рівня підготовки мали би бути різними, 

але цього не відбувається. Чому це може бути? Тому, що існують умови, які не 

з внутрішніх аспектів питання регулюють терміни навчання, а ззовні, з умов 

потреб суспільства та з боку інституційної структури суспільства, до якого 

мають піти нові фахівці. Тобто слід виходити з того, що має бути інституційно 

зумовлений термін навчання, який нівелює умови підготовки фахівців майже 

будь якої спеціальності за терміном підготовки. Сам процес підготовки 

фахівців має адаптуватися до цього інституційно зумовленого терміну 

навчання. Ось у цьому й полягає відправна гіпотеза дослідження процесу 

підготовки як маючого зворотну зумовленість вирішення завдання планування: 

від критичного шляху до корекції складу та параметрів робіт. Розроблену за 

такою гіпотезою мережу робіт (похідну до мережі, яку складає плановик 

навчального процесу) надано на рис. 1. Слід вбачати, що таке вирішення задачи 

мережевого планування має бути запитуваним і у вирішенні певного кола 

інших об’єктно-орієнтованих задач управління проектами та програмами 

(рис.1). 

Якщо починати побудову мережі з максимумів трудомісткості, то для 

всіх модулів буде взято ці самі максимуми, та мережу обраховано за цими 

максимальними значеннями: коли встановлено фактичний для такої мережі 

критичний шлях, то він вірогідно за першою ітерацією вирішення має бути 

більше, ніж те значення критичного шляху, яке є обмеженням у задачі. Якщо 

тривалість критичного шляху не задовольняє умові обмеження за загальною 

тривалістю, то слід скоротити фактичну тривалість через зменшення тривалості 

предметних модулів, які належать критичному шляху. Зменшувати їх за першу 

ітерацію до значень, які відповідають загальній тривалості-обмеженню немає 

сенсу, бо після певного скорочення критичний шлях перестає бути критичним 

шляхом, а подальше скорочення складових першого критичного шляху не 

впливає на загальну тривалість. Таким чином слід встановити конкуруючий 

критичний шлях та скорочувати першим за порядком встановлення до значень, 

які орієнтовані не на тривалість-обмеження, а на тривалість конкуруючого 
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критичного шляху. Крім того, слід розуміти, що скорочення не можуть бути 

виконані без врахування функціональної ролі предметних (змістовних) модулів, 

тому має вирішуватися допоміжна задача, яка встановлює пріоритети модулів. 

 

 

 
Рис. 1. Загальна послідовність ітеративно-зворотного розв'язання задачі 

критичного шляху мережевого планування у впорядкуванні  

навчально-методичного комплексу модулів навчального процесу 

 

Природно можна впорядковувати ці зменшувані максимуми критичного 

шляху в якійсь системі ABC (тобто у системі класів важливості фокусу уваги). 

Тобто спочатку орієнтуватися на ті максимуми, які найбільш сильно впливають 

Визначення 
інституційно 

виправданої тривалості 
підготовки фахівця 
академічної школи 

Визначення розширеної множини 
предметних модулів, які можуть 
надати продуктивний вплив на 

картину світу фахівця академічної 
школи 

Визначення взаємозв'язків між елементами 
(впорядкування) розширеної множини предметних 

модулів, які можуть надати продуктивний вплив на картину 
світу фахівця академічної школи 

Опис кваліфікаційних характеристик фахівця академічної школи, для 
підготовки якого необхідно скласти новий план навчального процесу 
формування компетентностей у рамках усвідомленої як потрібної (та 

описаної) спеціалізації 

Складання «великого плану» 
підготовки фахівця, який не 
обмежено часом підготовки 

Визначення 
пріоритетних  

ваг для окремих  
предметних модулів 

Визначення тривалості 
для окремих  

предметних модулів 

Визначення ФВА-
ранжування окремих 
предметних модулів 

Рішення завдання 
критичного шляху для 

всього комплексу 

Перевірка загальної тривалості  
та перегляд тривалості окремих 

предметних модулів у разі 
потреби виконати зворотній 

рух 

Складання курсів 
дисциплін з підкомплексів 

окремих предметних 
модулів 

зворотній рух  
у 

послідовності 
прямий рух  

у послідовності 
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на цю довжину маршруту, але цього буде недостатньо – обов’язково слід 

враховувати не просто менші чи більші тривалості предметних модулів, а й їх 

значення у набутті компетеностей фахівця. Якщо довжину зменшувати з 

урахуванням пріоритету кожної роботи, то відношення функціонального 

значення до тривалості на критичному шляху буде рівним чи приблизно 

рівним, але на інших шляхах, поза критичного, це відношення може бути 

меншим. Тому слід визнати, що завдання зменшення тривалості модулів у 

відповідності до паритетного співвідношення пріоритету та тривалості не є 

головним, а вирівнювання це не може бути виконано строго пропорційно. 

Більш того, насичення некритичних шляхів буде зменшувати таке відношення, 

буде суперечити вирішенню задачі встановлення паритету, але саме таке 

насичення буде збільшувати якість підготовки фахівця, та при цьому не 

суперечити виконанню умови відповідності загальної тривалості навчального 

процесу його обмеженню інституційно зумовленою тривалістю. 

Головна властивість пропозиції – це ітеративні розрахунки мережевого 

планування зі зворотною координацією складу та тривалості предметних 

модулів, які на кожній ітерації слід зменшувати, починаючі з максимальних 

значень тривалості дій або трудомісткості робіт, послідовно наближаючись до 

встановленого обмеження загальної тривалості як інституційно зумовленому 

значенню тривалості. Таке рішення має найкращім чином задовольняти 

потребу у рамочній (за Гербертом Саймоном) насиченості за змістом та 

напруженістю змістовних модулів підготовки фахівця академічного рівня. 

Таке ітеративне вирішення можна використовувати для вирішення інших 

задач, але якщо говорити саме про планування навчального процесу, то 

підготовка будь-якого фахівця у вищій школі, тобто фахівця академічного 

рівня, – це, звичайно ж, якийсь потенційно нескінченно великий обсяг різного 

навчального матеріалу – сучасні знання людства необмежені та ніяка окрема 

людина не є носієм всього багажу знань людства. Оскільки важливий для 

спеціальності та кваліфікації навчальний матеріал потрібно втиснути в 

прокрустове ложе заданої тривалості навчального процесу підготовки фахівця, 

то такий ітеративний перегляд не тільки тривалості, а й навіть складу 

предметних модулів є необхідністю. За таких умов таке бачення завдання 

мережевого планування цілком адекватним: коли критичний шлях постійно 

коригується через коригування вихідних даних. Цими вихідними даними 

передбачаються обсяги годин, які виділяються на вивчення окремо взятих 

модулів. Роботи, з яких складено мережу, ще не є дисциплінами та курсами, а є 

лише окремими змістовними модулями, для яких потім буде вирішуватися 

завдання формування дисциплін з цих модулів. Таке формування дисциплін 

стає ще одною окремою під задачею формування плану навчального процесу. 

Сам склад дисциплін таким чином не має бути, власне кажучи, якимось певним 

інваріантом, а теж має бути варіативним. варіативність ця спричинена не тільки 

тим, що можуть бути дисципліни повністю альтернативні у плані навчального 

процесу, але й тим що можуть бути альтернативні комбінування змістовних 



   
 

419 

 

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, АУДИТУ, АНАЛІЗУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

модулів у дисципліни. Для цього потрібно буде також вирішувати не тільки 

задачу пошуку пріоритетів окремо взятих модулів, а й задачу пріоритетів 

комбінування модулів, тому що одна тільки трудомісткість та суміжність у 

послідовності змістовних модулів не можуть бути достатнім орієнтиром для 

скорочення того чи іншого модуля та об’єднання його з іншим. Порівнювати 

слід не стільки співвідношення важливості (функціональної) та тривалості 

змістовних модулів, скільки таке співвідношення для курсів, що є 

синтетичними об’єктами щодо змістовних модулів. Це ускладнює постановку 

та вирішення задачі та тому й потребує окремого розгляду.  

Згідно з пропонованою схемою ітеративно-зворотного розв'язання задачі 

критичного шляху мережевого планування у впорядкуванні навчально-

методичного комплексу модулів навчального процесу запропоновано 

вирішувати ітерактивно декілька задач. Головною новою рисою такого 

вирішення задачі критичного шляху є те, що рефлексивна мережа складання та 

обрахування мереж має цикли (що завжди вважалось помилковим складання 

мережі) через те, що пропонована схема має як прямий рух, так і зворотній. Але 

ітеративне обрахування критичного шляху має надати досягти задовільного 

рішення встановлення параметрів критичного шляху навчального процесу. 

У дослідженні показано, що за умов повторюваного (ітеративного) 

використання алгоритму критичного шляху виникає потреба у мережі робіт 

таких ітерацій, яка на відміну від базової мережі може мати цикли, що 

вважається неприпустимим у мережевому плануванні. Але це має сенс, якщо 

базова множина робіт має завеликий розмір, та одне з завдань використання 

мережевого планування – зменшити кількість елементів множини робіт до 

задовільного розміру. Шляхи подальшого дослідження мають бути спрямовані 

на отримання емпіричного матеріалу випробування запропонованої схеми. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

В Україні в умовах падіння промислового виробництва, важкого 

фінансового становища підприємств, жорсткої конкуренції як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках, наявності старого обладнання на підприємствах та 

недостатнього впровадження у виробництво техніко-технологічних інновацій 

проблема забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стає 

першочерговим завданням, від вирішення якого залежить здатність 

підприємств працювати й розвиватись у жорстких конкурентних умовах.    


