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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;
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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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де El -  етап отримання інформації, Е2 -  етап обробки інформації, ЕЗ -  етап реагування 

Е4 -  етап супроводу, Е5 -  етап надання допомоги, Е6 -  етап завершення виклику.

Окрім цього процес управління інформаційним ресурсом та комунікаціями 

супроводжується впливом оточення проекту, соціально-політичного становити і  

державі, терм-ісгоричної складової, координації служб, турбулентного середовища 

Модель управління інформаційним ресурсом та комунікацією в проект N 

реалізації Системи 112 дозволяє формалізувати етапи реагування ка НС, досліди і її 

вплив оточення на проект та оптимізувати процес управління. Використання даної 
моделі підвищить якість управління інформаційним ресурсом та комунікаціями и 

проектах при оптимізації процесу реалізації проекту Системи 112 для умов України
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ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ РИЗИКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

НА ОБ’ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Основною умовою ефективного управління ризиками є ідентифікація їх 

факторів, оцінка його величини та впровадження методології проектного-орієнтовното 

управління. Ідентифікація факторів ризику передбачає виявити джерела небезпеки, 

передбачення перебігу подій та їх ранжувати на всіх стадіях реалізації проектів,
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програм чи портфелів проектів. Оцінка ризику спирається на ймовірному підході що 

базується на статистичних даних про аварії та надзвичайні ситуації (НС) та пов’язані з 

ними збитки, а також полягає у вираженні умовної ймовірності настання небезпечної 

події та можливого збитку. Управління ризиком в проектах, програмах чи портфелях 

проектів проходить шляхом порівняння поточного ризику з прийнятним та вживання 

запобіжних заходів щодо зменшення ризику виникнення аварій на об’єктах 

підвищеної небезпеки до прийнятного та економічного обгрунтованого рівня, 

виходячи із існуючих обмежень на ресурси та час.

Таким чином головною задачею управління ризикам є реалізація низки 

проектів програм чи портфелів проектів спрямованих на зниження різноманітних 

нидів ризику та забезпечити процеси оптимального розподілу обмеженого 

матеріально і фінансових ресурсів.

Відповідно до закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” 

Міністерство промислової та соціальної політики України розробила методику 

ииявлення ризиків та їх прийнятних рівнів та декларування безпеки ОПН [1]. В 

основу даної методики закладено використання імовірнісних моделей та аналізу 

методу “дерева цілей” для оцінки ймовірності виникнення аварій, що дозволяє 

о тримувати якісну оцінку та кількісне значення поточних ризиків.

Проведений аналіз запропонованої методики показав, що вона хоча і 

передбачає застосування імовірнісних моделей, проте містить типові вимоги до 

оцінки наслідків від мов та не містить вимоги стосовно опису моделі ОПН.

Крім вище вказаних переваг методиці мають місце наступні недоліки, 

зокрема:

- відсутній метод аналізу систем або посилань на його опис;

- відсутній метод для визначення ризику від декількох джерел 

небезпеки, що містяться на даній території;

- неможливість виконання обчислень що до запобігання небезпечних 

подій;

- неможливість визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки тощо.

Інтенсивний розвиток методології проектно-орієнтованого управління та 

кібернетики ввели принципово важливі поняття які вказують на причинно- 

иослідковні чи обернені, де принциповими є взаємодії, механізм взаємозв’язки, 

завдяки яким у цілого, як у сукупності елементів, виникають властивості, які в 

окремих системах відсутні. Динаміка зміни в області забезпечення безпеки
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