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Ефективна реалізація такої моделі (див. рис. 1), досягається за умов деревовидного 
представлення всієї інформації та можливість автоматизації доступу до баз даних, знань та 
автоматизованого бібліографічного довідника. Головною умовою функціонування такої моделі 
особливо в умовах кризових ситуацій економіки країни є: 

 наукова обґрунтованість вибраних даних та їх практична доцільність; 
 строге дотримання ієрархічності при відборі та опрацюванні інформації; 
 забезпечення умов мережевого зв’язку при відборі та опрацюванні всього 

інформаційного ресурсу, щодо використання тих чи інших видів палива; 
 залучення інноваційних механізмів проектно-орієнтованого управління. 
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Гарантування  безпеки  життєдіяльності   (БЖД)  людини  є  одним  з  найголовніших  пріоритетів  

державної політики  України. Для  того,  щоб  успішно  реалізовувати  це  завдання  потрібно чітко  
визначити методи  управління  проектами  вдосконалення  системи  забезпечення БЖД в розрізі   регіонів.  
Оскільки  забезпечення  БЖД  є  складною  системою,  що  має ієрархічну  структуру,  то  для  досягнення  
ефективного  рівня  її   функціонування  потрібно  вживати  комплексних  заходів,  пов'язаних  і з  
розробленням  програм  механізмів формування  портфелів проектів. 

Науково обґрунтовані методи та механізми  формування  портфеля  проекті в  дають  змогу  
визначити  і реалізувати можливі заходи з покращення  ситуації в регіоні та вдосконалити 
організаційну  і функціональну  структури  управління  ресурсами  системи  забезпечення БЖД. 

У 2011 році об’єкти господарювання та територія України продовжували перебувати під 
значним негативним впливом вражаючих чинників природного та техногенного характеру, що 
призводили до виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на 
виробництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення навколишнього 
природного середовища, економічних збитків. 

У продовж 2011 року в Україні зареєстровано 221 надзвичайну ситуацію. Згідно Національного 
класифікатора  «Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010» їх класифіковано наступним чином:  

 техногенного характеру – 134; 
 природного характеру – 77; 
 соціального характеру – 10. 
В територіальному  розрізі найбільшу кількість НС упродовж 2011 року зареєстровано в 

Донецькій області (29 НС). Значну кількість НС зареєстровано у Луганській (18 НС), Одеській (17 
НС) та Львівській (14 НС). 

Актуальною проблемою у 2011 році були пожежі. За звітний період їх зареєстровано 60 790. 
Унаслідок яких загинуло 2869 осіб, у тому числі 92 дитини. 
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Особливо проблемною залишалася ситуація із забезпеченням пожежної безпеки в сільський 
місцевості, де виникає більше третини загальної кількості пожеж, а їх гасіння ускладнюється значною 
віддаленістю підрозділів державної  пожежної охорони та низьким рівнем технічної оснащеності 
протипожежних формувань сільськогосподарських об’єктів. 

Актуальність проектів модернізації системи забезпечення безпеки життєдіяльності  ще більше 
зростає у зв’язку з існуванням потенційної небезпеки діяльності, адже в жодному виді діяльності 
неможливо досягнути абсолютної безпеки, будь-яка діяльність є потенційно небезпечна. Тому 
досягнення вищого рівня якості функціонування системи забезпечення безпеки життєдіяльності  
досягається взаємодією проектів та програм через механізм формування портфелю проектів на 
регіональному рівні.  

Регіональний портфель проектів з  безпеки життєдіяльності  представляє собою сукупність 
проектів та програм удосконалення існуючого стану регіональної інфраструктури системи 
забезпечення  безпеки життєдіяльності  регіону України. (див рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Портфель проектів з безпеки життєдіяльності регіонального значення. 
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