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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;
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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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Рак Ю.П., Сукач Р.Ю.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

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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населення які відбулися за останні десятиріччя, вимагають побудови новин 

математичних моделей та розробки нових методів.

При оцінці рівня безпеки від НС потрібно враховувати не один критерій, я 

багато, зокрема критерій потенційної небезпеки територій, індивідуальний ризик 

смертності, критерій матеріального збитку від НС, кожен із яких враховує цілий рал 

інших критеріїв [2, 3,4].

Тому сьогодення вимагає нагального впровадження методології проектів 

орієнтованого управління, основою якого є: системний і науковий підхід ін> 

вивчення НС, моделювання та оцінка ризику їх виникненню, прогнозування 11 

аварій та оперативно реагувати на них, зниження ризиків виникнення аварій ти 

катастроф тощо, що є основою національної стратегії забезпечення захист) 

населення і території від НС.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Технологія «хмарних обчислень» -  це інновація інформаційної галузі, ямі 

стрімко набирає обертів. На даний момент з технологією «хмарних обчислені." 

хочуть працювати багато постачальників програмного забезпечення (ПЗ), які 

пропонують власні рішення. Розглянемо деякі аспекти використання технолош

80

Управління розвитком технологій -  2015
«хмарних обчислень».

«Хмарні обчислення» (англ. cloud computing), в інформатиці — це модель 

забезпечення повсюдного і зручного мережевого доступу на вимогу до загального 

пулу конфігурованих обчислювальних ресурсів (наприклад мереж передачі даних, 

серверів, пристроїв зберігання даних, прикладних програм і сервісів -  як разом, так і 

по окремо), які можуть бути оперативно надані і звільнені з мінімальними 

експлуатаційними витратами і/або зверненнями до провайдера. Споживачі «хмарних 

обчислень» можуть легко отримати доступ до інформації і гнучко реагувати на зміни 

обчислювальних потреб, використовуючи властивості обчислювальної еластичності. 

[Электрон, ресурс]. -  Режим доступа:

lutp://uk. wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_ 

%DO%BE%DO%B1%D1%87%DO%B8%D1%81%DO%BB%DO%B5%DO%BD%DO%B 

D%D1%8F

Платформи «хмарних обчислень» дозволяють виконувати програмний код, 

який зберігається в «хмарі», з даними, які також зберігаються у «хмарі».

Згідно з документом IEEE, опублікованим у 2008 році, «Хмарні обчислення -  

це парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на серверах у мережі 

іптернєт і тимчасово кешується на клієнтській стороні, наприклад на персональних 

комп'ютерах, ігрових приставках, ноутбуках, смартфонах тощо»

Використання хмарних технологій дозволяє студентові в будь який час 

отримати доступ до університетьської хмари і отримати матеріал для на вчання це 

значною мірою реалізує парадигму відкритого і рівного доступу до якісної освіти

Моделі розвитку хмарних технологій:

1. Приватна хмарні -  хмарна інфраструктура експлуатується виключно для 

організаціями. Вона може управлятися організацією або третьою стороною і може 

існувати на передумові або виключати передумови.

2. Спільна хмара-облік інфраструктури спільної кількома організаціями та 

підтримує певне співтовариство, яке розділяє заклопотаність (наприклад, місії, 

вимоги безпеки, політики і міркування безпеки). Вона може управлятися 

організаціями або третьою стороною і може існувати на передумові або виключати 

передумови.

3. Громадське хмара -  хмарна інфраструктура яка стає доступною для 

широкої громадськості або великої промислової групи і належить організації 

продажу хмарних сервісів.
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