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УДК 005.8+004.89 

Рак Ю.П., Бурак Н.Є.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТІ М 
РІШЕННЯ В ПРОЕКТАХ ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ

Проектно-орієнтований підхід до інтенсифікації динаміки 
розвитку держави сприяє росту вагомості інформаційних технологій у 
повсякденному житті та діяльності суспільства. Розглядаючи будь-яку 
ситуацію з точки зору проектного менеджменту, постає проблема 
ефективного управління та прийняття оптимально рішення для 
вирішення прикладних задач. Процес ліквідації надзвичайної ситуації 
(НС) теж є окремим проектом, метою якого є мінімізація наслідків, 
рятування життя та запобігання повторення за допомогою людських 
та матеріальних ресурсів з мінімальними втратами та заподіяння 
шкоди оточуючому середовищу.

При реалізації проекту ліквідації НС на певних етапах 
виникають моменти, коли керівнику важко прийняти правильне 
управлінське рішення у зв’язку з швидкозмінними обставинами або за 
умов невизначеності. Для надання йому кваліфікованої допомоги у 
таких ситуаціях розробляються системи оперативної підтримки 
прийняття рішень -  інформаційні системи, які максимально 
пристосовані до розв’язання задач ефективного управління діяльності 
проектних менеджерів у сфері цивільного. Дані системи є незамінним 
інструментарієм у допомозі керівнику ліквідації НС, який сприяє 
прийняттю обгрунтованих, ефективних та, головне, своєчасних 
управлінських рішень. На сьогоднішній день в Україні впроваджена 
система такого типу — Урядова інформаційно-аналітична система з 
надзвичайних ситуацій (УІАС НС), яка функціонує на чотирьох 
рівнях -  урядовий (Кабінет міністрів України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій), відомчий (Міністерства і 
відомства, які пов’язані з запобіганням та захистом населення і
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території від надзвичайних ситуацій), територіальний (Головні 
управління, управління, підпорядковані обласні, міські, районні 
відділи та підрозділи ДСНС) та об’єктовий (об’єктові підрозділи 
ДСНС та ЦЗ). Однак при ліквідації НС доступ до такої системи є 
обмеженим або взагалі не можливий у зв’язку з відсутністю 
м о б і л ь н и х  портативних засобів взаємодії.

Урядовий рівень УІАС НС - Центральна підсистема
Кабінет міністрів України, Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій

Відомчий рівень УІАС НС 
Міністерства і відомства, які пов'язані з запобіганням 
та захистом населення і території від надзвичайних 

ситуацуій

Територіальний рівень УІАС НС
Головні управління, управління, підпорядковані 

обласні, міські, районні відділи та підрозділи ДСНС

Об'бктовий рівень УІАС НС
Об'єктові підрозділи ДСНС та ЦЗ

Рис. 1. Модель-схема взаємодії' експертної системи підтримки 
прийняття рішень із системою УІАС НС 

Запропонована на рис. 1 модель-схема взаємодії системи 
підтримки прийняття рішень із системою УІАС НС сприятиме 
висококваліфікованій аналітичній підтримці прийняття рішень на 
основі новітніх IT-технологій з можливістю віддаленого доступу до 
даних з використанням мобільних портативних модулів.
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УДК 005.8:658 

Рач В.А.

Учебно-научный комплекс «Альянс научных партнеров «ВНУ-КРОК- 
УКРНЕТ»»

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ

В УКРАИНЕ

В последние несколько лет в Украине отмечалось несколько 
юбилейных событий, которые связаны с миром управления 
проектами. Это и юбилейные конференции в Киеве и Николаеве, и 
защита 20-й докторской диссертации, и выход 50-го юбилейного 
номера первого специализированного издания по управлению 
проектами -  сборника научных трудов «Управление проектами и 
развитие производства». Есть юбилеи — значит уже есть история. 
Историю делают личности и события уровня «впервые». Пришло 
время об этом вспомнить.

Официальной датой появления управления проектами н 
Украине можно считать 24 мая 1997 года, когда была открыта 
специальность «Проектный менеджмент». В этом же году были 
созданы научно-методический совет и совет по лицензированию и 
аккредитации специальностей специфических категорий подготовки, 
куда была отнесена и специальность Управление проектами. Первые 
лицензии на право подготовки магистров получили: 
Восточноукраинский государственный университет, Киевский 
технический университет строительства и архитектуры и Одесский 
филиал Украинской академии государственного управления при 
Президенте Украины. В 1998 году была проведена первая научная 
конференция по управлению проектами (г. Одесса). В этом же году и 
рамках периодического издания (Вестник ВГУ) в одном выпуске было 
напечатано 17 статей ученых, которые активно начали заниматься 
управлением проектами как научным направлением (Бушуев С.Д.. 
Быков В.Ю., Бушуева Н.С., Литвинченко А.А., Морозов В.В., Рач 
В.А., Рыбак А.И., Шпилевой В.Д. и др). Это стимулировало 
открытие в 1999 году научной специальности 05.13.22 -  Управление 
проектами и развитие производства. Первое периодическое научное
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издание с аналогичным названием вышло в свет в 2000 году. В 2000- 
2002 годах были открыты первые аспирантуры (в 11-ти ВУЗах) и 
докторантуры (в 5-ти ВУЗах).

Первым доктором наук по специальности 05.13.22 в 2002 году 
стал Кошкин Константин Викторович, а первой женщиной-доктором - 
в 2003 году Малеева Ольга Владимировна. На сегодня в Украине 
защищено 26 докторских диссертаций (без учета закрытых защит), из 
которых четыре защищены за последние полгода.

В городах Киев и Николаев с 2004 и 2005 годов стали регулярно 
проводиться международные конференции. В 2004 году научная 
специальность изменила свое название и уточнила предметную 
область исследований. Она стала называться «Управление проектами 
и программами». Такая же участь в 2005 году постигла и 
образовательную специальность. «Проектный менеджмент» был 
переименован в «Управление проектами».

Сегодня Управление проектами переживает свой очередной 
этап изменений. В 2013 году был разработан новый паспорт 
специальности. Он закрепил установившуюся тенденцию движения 
исследований в область мягких проектов, мягких компонентов 
проектов. Это привело к необходимости разработки новых методов и 
инструментов, которые позволяют количественно работать с такими 
категориями как «ценность», « культура», «взаимодействие», 
компетентность» и др. После принятия нового Закона «О высшем 
образовании» кардинально меняется подход как к подготовке 
магистров, так и докторов философии и докторов наук. Основной 
акцент делается не на подготовку диссертации, а на формирование 
ученого-исследователя, который способен решать научные задачи и 
проблемы. А это приводит к необходимости изменения методологии 
мыслительной деятельности исследователя, которая должна 
базироваться на гармоничном формировании четырех аспектов 
целостного мышления: неопределенного, • интерактивного, 
креативного и системного (модель UICS-методологии).


