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Бурак Н.Є., Рак Ю.П.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

ПІДГОТОВКИ РЯТУВАЛЬНИКІВ

Розвиток галузі управління проектами на сьогоднішній час становить 

перспективу досліджень передових країн світу. Проектний менеджмент 

використовується на усіх рівнях -  від прийняття рішень у тій чи іншій ситуації 

зокрема, до державного управління загалом.
Впровадження проектно-орієнтованого підходу до управління проектами в 

освітньому середовищі зумовило низку проблем із налагодження взаємодії новітніх 

засобів комунікації та менеджменту із функціональним комплексом робіт з 

організації начального процесу. Застосування сучасних інформаційних технологій у 

підготовці майбутніх фахівців ускладнюється швидкими темпами розвитку 

ГГ-сфери. Рівень розробок засобів інформатизації та їх інтеграції у життя суспільства 

випереджують інформативну наповненість навчальних дисциплін.

Європейський напрям розвитку висуває перед українською освітньою галуззю 

велику кількість задач, однією з яких є підготовка проектно-орієнтованого 

кваліфікованого рятувальника, здатного швидко приймати та реалізовувати 

виконання управлінських рішень в оперативному та реальному режимах часу в 

проектах ліквідації надзвичайних ситуацій за умов обмежених ресурсів.
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Проведений аналіз проектного середовища навчання працівників сфери 

Мііиііп.кого захисту вказав на потребу гармонійності взаємодії на усіх рівнях 

чі|піишння. Питання здійснення гармонізації управління освітніми проектами 

німі топки  рятувальників на базі вищих навчальних закладів зі специфічними 

\ мошіми навчання є досить складним та багатоплановим процесом. Важливим 

чинником, що забезпечує успішність досягнення гармонійності виконання 

> 11| иіііліііських рішень є розробка та реалізація державної стратегії розвитку служби 

нниніьного захисту у світлі євроінтеграційних процесів.

І Іроект гармонізації управління процесом підготовки рятувальників можна 

|ні||ішдати як сукупність комплексів різного рівня менеджменту, що формують 

їм і ему ієрархічного управління проектом. Система управління передбачає розподіл 

ми писі рівні: державний -  стратегічне управління державними замовленнями у сфері 

ниніщ.ііого захисту, формування обгрунтування та необхідності у підготовці даних 

Ф ічшцін; регіональний -  створення умов взаємодії регіональних центрів підвищення 

і шііифікації та перепідготовки кадрів для потреб системи цивільного захисту; 

міщений -  організація тісної взаємодії місцевих підрозділів Державної служби 

'■ і і і і і її і и  з  надзвичайних ситуацій з метою формування практичних навиків у 

н|»іцссів стажування та надання пропозицій щодо необхідних теоретичних знань, 

■и ими повинен володіти рятувальник; об’єктовий -  створення сприятливих умов для 

І" іііпзації проекту підготовки рятувальників нового типу. Взаємодія рівнів 

иімОуиається завдяки узгодженості функціональних завдань кожного елемента 

її рпрхії за допомогою прямих та зворотних зв’язків. У формалізованому виді 

• н|імішізовану взаємодію можна зобразити наступним кортежем:

В г= < Р ,,Р 2 ,Р з,З і,3 2,Зз>, (1)

ні Рі, Р2, Р3 -п р ям і зв’язки системи управління; Зі, Зг, Зз -  зворотні зв’язки 

і йотами управління.

Метою прямих зв’язків є формування стратегії, постановка мети та завдань 

' 11" іскту; розробка плану реалізації проекту та належний державний контроль за його 

іінкннанням; делегування повноважень організації виконання проектів на відповідні 

11111« м і рівні тощо. Зворотні зв’язки забезпечують звітування по кожному етапові та

пн и..... стан реалізації проекту; формування рекомендацій та пропозицій щодо

необхідності ініціалізації додаткових етапів; проведення оцінки ситуації у 

іиіінішньому оточенні проекту та прогнозування результатів (див. рис. 1).

Запропонована модель-схема системи ієрархічного управління гармонізацією 

и проекті підготовки рятувальників дасть змогу ефективно управляти успішністю
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процесу відбору та навчання кадрів для потреб служби цивільного захисту на базі

вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання Державної служби

України з надзвичайних ситуацій.

Система управління проектом гармонізації

Рисунок 1 -  Модель-схема ієрархічного управління взаємодії рівнів освітнього 

проекту у сфері цивільного захисту
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ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЕМ И МИГРАЦИЕЙ 

ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЕКТАХ 

Моделирование бизнес окружения организации на основе цепей создания и 

миграции ценности для заинтересованных сторон должно учитывать социально- 

мчніомическуіо, инфраструктурную и рыночную составляющие. Целью 

m следований является построение такой стратегии ведения бизнеса организации, 

погорая обеспечивает коммерческую, экономическую, бюджетную и социальную 

(ффсктивность ее деятельности на основе выбора направлений деятельности, 

ирнносящих максимальную сбалансированную ценность на всех фазах жизненного 

цикла. Основу концептуальной модели формирования ценности составляет 

■ і руктура «Организация-Процесс-Продукт» (ОПП). При этом организация включает 

і пмоподобные структуры в ядре -  на пересечении элементов ОПП и в отдельных 

і цементах.

Пересечения элементов концептуальной модели, отмеченные нарис. 1. как 1,

1, 3 определяют комплиментарные ценности и миграцию ценности развития 

( >рі ннизации, Процессов и Продуктов. При этом инновации в каждом элементе 

модели порождают жизненный цикл миграции ценности по фазам 1- приток, 

] ешбильность, 3-отгок, формируя бифуркационную природу модели развития 

орі аиизации. На каждой фазе жизненного цикла миграции ценностей в системе ОПП 

формируются цепи создания ценности. Понимание процессов создания и миграции 

ценностей в проектах позволяет построить эффективные механизмы проактивного 

управления. Для организации это «ценность развития ценностей -  капитализация 

пк швов -  ценность организации». Для развития процессов деятельности 

международной компании это «ценность концепции -  ценность реализации 

инноваций -  ценность процесса». Для развития продуктов -  «ценность концепции -  

ценность реализации инноваций -  ценность продукта».


