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Процес управління безпекою евакуації нами розглядався як проект, а в якості 
інструментарію використано два способи задания топології : графічний та 
матричний.

Запропоновано методи виявлення та перетворення топологічних структур 
систем евакуаційних шляхів і виходів. Використано ефективні методи визначення 
послідовності моделювання як елементів систем безпеки, так і евакуаційних шляхів 
та виходів, провівши аналіз їх топологій та проектний підхід.

З метою виявлення "буферних” зон та найбільш навантажених ділянок 
евакуаційних шляхів проведено аналіз топологій критичних шляхів. На основі
використання матричних методів визначено час критичних та мінімальних шляхів.

Розглянуто основні критерії оптимізації в проектах управління безпекою на 
всіх ділянках евакуаційних шляхів.

При проведенні оптимізації маршрутів евакуаційних шляхів в проектах 
управління безпекою використано матричний метод топологій представлення цих 
шляхів та визначено «вузькі» місця критичних шляхів при евакуації людей із 
спортивно-видовищної споруди на вільну територію.

Кінцевим продуктом реалізації проекту управління безпекою евакуації людей 
через евакуаційні виходи є створення програми топологічного аналізу та синтезу 
евакуаційних шляхів ТОПАЛ- ЕВАКАС.

Для реалізації програми топологічного аналізу та синтезу евакуаційних 
шляхів при виконанні проекту управління безпекою на всіх його типах, розроблено 
структуру програми, алгоритм роботи модуля виведення даних та інтерфейс 
користування програми.
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Нерівномірність територіального розподілу пожежних частин по відношенню 
до площі території, територіального місцезнаходження, кількості поселень та 
будівель, що в них знаходиться, викликає занепокоєння щодо забезпечення стану 
пожежної безпеки, а відповідно, і безпеки життєдіяльності людини, громадян. 
Динаміка інтенсивності розбудови приміських та сільських територій ще більше 
ускладнюють стан протипожежного захисту.

Таким чином першочерговим є реалізація на державному рівні (в рамках 
повноважень Державної служби з питань надзвичайних ситуацій) проектно- 
орієнтованого управління державними програмами щодо оптимізації 
(територіальної) місцезнаходження пожежних частин. Процес оптимізації повинен 
виконуватись, як в проектах реконструкції існуючих так і проектованих нових 
пожежних частин та ще з урахуванням впливу процесу глобальної інформатизації. 
Отже, в основу реалізації державної програми реінжинірингу систем пожежогасіння 
на територіях сільських та приміських поселень повинні бути закладені нові підходи 
щодо оптимізації управління пожежними частинами із залученням пожежного 
рятувальника нового покоління (кібер-рятувальник), певна гармонізація дії із 
завідомо підготовленим населення, а також проведення корекції територіального 
розміщення пожежних частин із врахуванням характеристик складності при 
проведені обчислень. Для виконання такої задачі необхідний комплексний підхід із 
залученням сучасних систем дистанційної освіти, реклами, інтернет-технологій, 
засобів масової інформації та комунікації, а також сучасних мас-медійних систем.

Найвища ефективність реалізації такої державної програми можлива 
шляхом побудови нового типу протипожежного проектного середовища із 
використанням методології геометричного моделювання. Засобами геометричного 
моделювання можна із високою точністю вибрати оптимальне місце розміщення 
пожежних частин, враховуючи при цьому характеристики ландшафту, географічне 
розміщення, стан рослинного світу, доріг тощо.

Геометрична модель управління ресурсами в проектах реконструкцій та 
проектування нових пожежних частин оптимально адаптованих до поселень 
приміського та сільського типів можна представити гіперповерхнею G охоплюючого 
багатовимірного фазового простору О а,п р, його параметрів (див. рис.1).

Проекція гіперповерхні G підпростору Г-|... г, містить точки А,, як параметри 
процесу, координати яких визначаються числовим значенням одразу усіх вимірів 
охоплюючого багатовимірного простору (див. рис.1).

Проекцію гіперповерхні можна описати залежністю:

при цьому екстремум можна визначити задавши гіперплощину G із слідом rt 
паралельно підпросторові Г2,Г3...Г|. Плавно змінюючи г((слід) та задаючи його інші 
числові значення параметрів знаходимо точку А,- екстремум, координати якої 
визначають обсяг ресурсів та територіальну оптимальність при реалізації проекту 
реінжинірингу систем пожежогасіння.

rt=r(r2,r3---r),
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Рис. 1 Модель-схема управління ресурсами в проектах управління процесом 
реінжинірингу систем пожежогасіння сільських поселень засобами геометричного

моделювання
Управляючи числовими значеннями параметрів при заданому напрямі 

гіперплощини зі змінним слідом ги координати точки А  отримаємо оптимальні 
значення параметрів, що забезпечують ефективне управління ресурсами та 
оптимальне територіальне розміщення пожежної частини, і, відповідно найкращі 
умови управління програмами реінжинірингу систем пожежогасіння приміських та 
сільських поселень.
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Развитие управления проектами как науки в Украине можно проследить, 
анализируя диссертационные работы, которые успешно защищены по научной 
специальности 05.13.22. Как в предмете и цели исследования, так и в новизне
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