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Як видно із схеми рис.1, успішна реалізація такого проекту досягається шляхом формування у 
кожного громадянина зокрема та сільської громадськості в цілому рівня компетентності в питаннях 
ПБ. Вагомим фактором ефективності функціонування такого проектного середовища є залучення 
мас-медіа, радіо, ЗМІ та ЗМК при управлінні проектом ДПД у сільській місцевості. 
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Проблема енергозабезпечення та енергопостачання є складною та вимагає постійних досліджень і 
пошуку альтернативних джерел енергії. Враховуючи непросту політичну та економічну ситуацію в Україні, 
а також завищену ціну на поставлений газ, з’являється необхідність оптимізації використання наявних 
ресурсів, з метою економії і досягнення енергетичної незалежності. Впровадження енергоефективних та 
енергоощадних технологій, а також використання тих ресурсів, які є найбільш поширеними в тому чи 
іншому регіон є пріоритетним завданням як для кожного громадянина окремо, так і для держави загалом. 

Територіальна та географічна особливість кожного регіону України вносить певні корективи у 
вибір того чи іншого виду природних ресурсів, який буде найбільш рентабельним і ефективним 
загалом. Основними факторами які впливають на правильний вибір тих чи інших ресурсів є: 

 час поставки ресурсів; 
 рентабельність його поставки; 
 доцільність використання ресурсів в умовах того чи іншого регіону; 
 дороговизна систем перетворення ресурсів у теплову енергію; 
 екологічність використання природних ресурсів. 
Реалізація енерго-ресурсозберігаючих проектів у регіональному вимірі для умов України 

можливо за умов вчасного та рентабельного використання того чи іншого виду палива. Формально 
модель-схему такого проектного середовища можна представити у вигляді схеми «Модель проектного 
середовища використання енерго-ресурсозберігаючих технологій у регіональному вимірі». 

 

 
Рис. 1. Модель проектного середовища використання енерго-ресурсозберігаючих технологій у 

регіональному вимірі 
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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. 


