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Бушуев С.Д.

Д.т.н., профессор, заведующий кафедры управления проектами 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Глобальный кризис и последующие системные кризисы в экономике Украины 

преподали много серьезных уроков, таких как неудачное осуществление ряда 

проектов, которые, несмотря на планирование и использование средств управления, 

не были привязаны к системам ценностей заинтересованных сторон их 

компетентности и ментальным пространствам организаций. Миссии проектов и их 

стратегии были недостаточно глубоко проработаны и оправданы с точки зрения 

стоимости жизненного цикла, а потому в ходе реализации программы (проекта) 

были обнаружены серьезные просчеты стратегического плана, вследствие чего 

достижение миссии оказалось невозможным.

Соврем гнные тенденции в развитии технологий управления проектами, 

которые будут рассмотрены в докладе, базируются на:

-  переходе от «индустриальной экономики» к «экономике знаний» и 

требуют создания инструментов развития интеллектуального потенциала 

организаций. Конкурентоспособность организаций, результативность проектов и 

программ существенно зависят от способов накопления знаний в организации;

-  развитии организационной платформы управления проектами и 

программами, базовым элементом которой является организационная 

компетентность, которая формирует ментальное пространство, формализует 

отношения между корпоративными стратегиями и программами/проектами, а также 

эффективно использует программы/проекты для создания корпоративных 

ценностей. Такие функции организационной платформы предполагают создание 

информационных структур и приобретение знаний, необходимых для реализации 

корпоративної! стратегии через управление проектами и программами;

5
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УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ В ПРОЕКТАХ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

Світовий та управлінський досвід реалізації проектів щодо безпеки 

експлуатації торгово-розважальних центрів (ТРЦ) показує, що рівень загрош 

виникнення надзвичайних ситуацій (НС) на їх територіях, де існує масопи 

перебування людей невпинно зростає. Лише у 2010-14 роках на території України 

зареєстровано 4478 пожеж в торгівельно-складських будівлях [2]. У відсотковому 

відношенні це 1,38% від загальної кількості пожеж за цей період. Проте навіть такий 

незначний у порівнянні відсоток пожеж завдає значних прямих та побічних збити lit 

державі.
Основою умовою оптимізації, при виникненні надзвичайної ситуації (Ilf) в 

торгово-розважальних центрах (ТРЦ) є процес управління часом з метою йош

мінімізації. Формально процес успішної реалізації проектів [1,3] з застосува.......

параметрів, які актуальні при реалізації проектів та програм у сфері цивільнімн 

захисту можна представити у вигляді концептуальної модель-схсми (див. рис. 1)

В иникнення
НС

■!!
Я [

!

Рисунок 1 -  Концептуальна модель-схема управління часом в проектах шдвиш ши 
безпеки евакуації людей при експлуатації торгово-розважальних центрів до умни

виникнення НС
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Для ментального опису часу тривалості (to,) виконання окремих дій в 

проектах підвищення безпеки на ТРЦ при евакуації людей є наступна залежність [4]:

Ор -  проведення евакуації для умов найбільш сприятливих (відсутність 

паніки, злагодження потоку людей та їхнє підпорядкування відповідальному зі 

евакуаційні заходи, обізнаність персоналу ТРІД у питаннях протипожежної безпеки, 
тощо);

St -  ймовірний (орієнтовний) час евакуаційних дій на території ТРЦ, що 

враховує нормальні умови проведення евакуації (нормативний час евакуаційних дій 
враховуючи;

Ps -  проведення евакуації під впливом посилюючих негативних внутрішніх 

(паніка в потоці людей, велика кількість травмованих, максимальний рівень тисняви, 

невиконання вимог оперативного персоналу) та зовнішніх (обвал будівлі та 

біюкування евакуаційних шляхів, невизначеність маршрутів евакуації з будівлі, 
тощо) чинників;

k,,k2-  коефіцієнти впливу.

Для визначення тривалості виконання проектних робіт та існування трьох 

цім.тернатив (2-4) величину часу проведення евакуації в умовах виникнення НС в 

(>М)1Л, за будь-якої несприятливої ситуації представимо у наступному виді:

• Альтернатива 1. Ризикована.

(Op -I- 45t + Fsr)
-  *<*•“ -------і-------'SB
• Альтернатива 2. Оптимальна.

(Ор +  5 St + Ps)
_  ^Оч:! -  ............  й------------: х в

• Альтернатива 3. Спокійна.

(Op +  4St + Ps)
_  »0 -ч з ----------------- ^ /КВ

Для визначення мінливості значень або можливих коливань тривалості 

проведения евакуації рекомендується розрахувати міру відхилень значень часу для 

проведения даних дій, використовуючи нижче наведену формулу:

8 -  величина можливих коливань тривалості часу (похибка);

Наведена концептуальна модель проекту підвищення безпеки при евакуації 

чи ідей в TPU за умов виникнення НС (див. Рис. 1) та проведення обчислення 

ііміують, що головною умовою підвищення ефективності реалізації проектів 

точної експлуатації ТРЦ є гармонізація та злагодження роботи усіх учасників
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проекту, та їхнє чітке виконання поставлених завдань, особливо за умов виникненні 

НС, що створюють додаткові невизначеності при реалізації проектів, програм щ 

портфелів проектів.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕСУРСОМ ТА 

КОМУНІКАЦІЄЮ В ПРОЕКТАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 112

“Хто володіє інформацією, той володіє світом” В. Черчіні.

Процес швидкого розвитку IT технологій у всіх сферах життєдіяльної II 

людини викликає необхідність розробки методів та моделей компетентного III 

якісного управління інформаційним ресурсом та комунікаціями, як базової складової 

в проектах реалізації Системи 112. Управління інформаційним ресурсом пі 

комунікаціями проекту Системи 112 - це складний процес опрацювання інформації п 

рамках взаємодії рятувальних підрозділів під час реагування, локалізації та ліквідним 

надзвичайних ситуацій (далі НС). Процес управління цим ресурсом є надзвичніїин 

актуальним оскільки дозволяє вдосконалювати процес візуалізації інформації як \ 

цифровому вигляді так і паперовому, систематизує процес обробки інформації ш 

використовує міжнародні підходи та стандарти управління проектами пі 

програмами. Управління інформаційним ресурсом та комунікації в проект*
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реалізації Системи 112 передбачає процес управління етапами проекту реагування на 

надзвичайну ситуацію. Для якісного управління таким процесом представлена 

модель управління інформаційним ресурсом та комунікацією в проектах реалізації 

і истеми 112 (див. рис. 1).

Рисунок 1 -  Модель управління інформаційним ресурсом та комунікацією 

в проектах реалізації Системи 112

Модель представляє центр управління, як базу дослідження, та етапи проекту, 

и к основні компоненти управління проектом, їх залежність та вплив оточення 

проекту. До етапів проекту віднесемо:

• етап отримання інформації про НС від потерпілого, проводиться 

комплексний збір інформації;

• етап обробки інформації операторами центру Системи 112, визначається 

і еолокація НС, перевіряється правдивість виклику;

• етап реагування та виїзду підрозділу на місце НС;

• етап супроводу рятувального підрозділу та проведення розвідки;

• етап надання допомоги, прибуття на місце НС, локалізація, ліквідація НС;

• етап завершення виклику, визначення причин НС, повернення підрозділів 

її місця розташування.

Формалізовано управління інформацією проекту Системи 112 можна 

представити наступною залежністю (1):

УІПС= <Е1,Е2,ЕЗ,Е4,Е5,Е6>, (1)
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