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надасть поштовх до проведення аналізу контексту і кристалізувати суть u : 
проекту, провести аналіз взаємозв’язків програми проектів та скласти тех- с -  
економічне обґрунтування даного проекту. Формалізовано це можна записа- .- » 
вигляді 
матриці. (1)

Р Р +  1 ( Р  +  1 )  - »  00 

З 3 + 1 (3 + 1)->00 (1),
П  П  +  1 ( П  +  1 )  —♦ оо

де Р -  проблема, 3 -  задачі, П - проект 
Розв’язок даної матриці дозволить ефективно профілювати місію проект. ~  

забезпечити умови проектно-організаційного управління та мінімізацію витрат. _е е 
свою чергу вирішить питання зменшення затрат на реалізацію такого проекту' — 
відповідно пришвидшить його реалізацію.
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Проектно-орієнтоване управління складними системами в умовах виникнень 
надзвичайних ситуацій на основі теорії складності

Автори: Рак Ю.П., Черкаський М.В., Рак О.Ю., Львівський державний університ-т- 
безпеки життєдіяльності

В умовах виникнення надзвичайної ситуації (НС) ефективність управлю - = 
процесом оперативної ліквідації її наслідків вимагає проектно-орієнтова-с: 
підходу. В даному випадку проект ліквідації НС необхідно розглядати як систє<.
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: _ень, обмежених часом, ресурсами тощо, що базується на оперативному доступі 
і :  баз даних та знань, для досягнення конкретної місії, в якій закладена процедура 
- лзищення безпеки політико-суспільно-екологічного або природного характеру.

Успіх реалізації таких проектів вимагає метапрогрограмного управління із 
користанням  конструктивістської філософії, що дозволяє забезпечити високу 
--учкість системи та візуалізації швидкоплинного інформаційного ресурсу. Для 
іхягнення поставленої цілі необхідно в якості обчислюваного комплексу (для 
іабезпечення надшвидкої процедури обчислень, необхідної в умовах виникнення 
-С; використати новий тип оперативно-програмної моделі універсального 
::нислювача, що наслідує ідею теорії абстрактних алгоритмів,

Приклади розв’язання такого типу теоретичних проблеми було реалізовано 
; -роектах управління людськими потоками та оптимізація маршрутних потоків в 

,'звах виникнення НС, де було створено прикладний програмний пакет «ТОПАЛ- 
ЕЗАКАС 1.2,3». Програмний пакет «ТОПАЛ-ЕВАКАС» був сформований на основі 
гвореної аксіоматичної бази комп'ютерних алгоритмів, строгого використання 
*с-ять «ієрархічність», «елементарність та топологічного аналізу і синтезу складних 
:лстем. Такий підхід дозволяє використовувати набутий досвід, навики і 
►--електуальні здібності всіх учасників процесу забезпечення безпеки 
■ттєдіяльності в умовах виникнення НС.

В процесі реалізації низки проектів по забезпеченню безпеки поведінки 
-і-сдей в умовах НС, масового скупчення людей, закритих приміщень тощо, нами 
пралося розв’язати наступні завдання:

1) Створити деяку аксіоматичну базу алгоритмів при обчисленні 
т=зкуаційних шляхів та оптимізації процесу маршрутизації людських потоків;

2) Врахувати на деякому рівні взаємозв’язки між п'ятьма характеристиками 
:с~адності, виділивши найбільш важливі із них та оцінити їх «вагу».

3) Визначити характеристику «елементарності», як основу оптимізації 
т=акуаційних шляхів, що є визначальним для умов підвищення стану безпеки.

4) Розробити класифікацію проектів безпечної експлуатації спортивно- 
: -'довищних споруд (БЕСВС) ввівши параметр безпеки.

5) Визначити властивість «ієрархічності» в проектах БЕСВС та використати 
: ?<ості інформаційних характеристик програмну та структурну складності.

Поєднання методів метапрограмного управління та теорії складності 
ісзволило:

1) Забезпечити конструктивістське бачення проектів і програм в умовах 
: -икнення НС, з можливістю візуалізації швидкоплинних процесів для мети 
* :дальшого глибинного аналізу.

2) Врахувати накопичений досвід світового та адаптивного 
смплексного управління складними системами безпеки евакуації людей в умовах 
і -икнення НС
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3) Досягнути умов високої достовірності даних та ефективнос-  
функціонування механізмів та моделей проектів БЕСВС.

сторін на трьох стадіях управління проектами і програмами БЕСВС: профілювз-- = 
місії, розробка та структуризація впровадження та управління послугами.
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Сегодня все чаще спциалистами и учеными по управлению проекта*.'<* 
подымается вопрос о необходимости разработке новых методологичео: 
подходов, методов и инструментов. Это связано с тем, что возрастает количес— : 
проблемных И неуспешных проектов. Попытки переноса отдельных успешна: 
практик в украинские реалии не дали того результата который ожидался. В таку і 
условиях целесообразно синтезировать знания разных методологий и определи": 
направления по которым необходимо проводить исследования.

За последнее десятилетие в Украине активно развивается ценностно 
ориентированный подход. И это естественно, т.к. ценности заинтересованна: 
сторон являются внутренними мотиваторами их участия в проекте. Одна*-: 
внутреннюю мотивацию необходимо донести другим заинтересованным сторона' 
проекта. Это не легкая задача. И сегодня на наш взгляд существуе-  
методологическая основа решения этой задачи. Основой такой методолог,'.- 
выступает категория «качество». Если обратиться к смысловой ее трансформац/^ 
то сегодня понятие качества принципиально отличается от того, которое было е_е 
20-25 лет тому назад. Но при этом в управлении проектами все, что связано : 
управлением качеством осталось на прежнем не проектном уровне. Качество ка<

4) Враховувати інтелектуальні можливості та навики зацікавле-
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