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УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕКСТРЕНОГО ВИКЛИКУ
Пропонується використання мобільного модуля ―Resources manager‖ та його складової модель – схеми управління розподілом ресурсів під
час управління проектами впровадження та функціонування Системи 112 в Україні. Описано формалізовані задачі виконання процесів
управління модель - схемою на усіх етапах життєвого циклу проекту. Зроблені висновки про доцільність та ефективність впровадження
даної модель – схеми в умовах управління системами екстреного виклику за єдиним номером.
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Вступ. Постійно зростаюча динаміка рівня
небезпеки на регіональному, державному та світовому
рівня ставлять перед
проектними менеджерами
завдання по дослідженню та розробці нових підходів
до проектно-орієнтованого управління проектами,
програмами та портфелями проектів, що дозволить
зупинити ці кризові явища. В рамках забезпечення
безпеки життя та здоров‘я громадян ці функції
покладені на Державну службу України з
надзвичайних ситуацій, як центрального органу
виконавчої влади в системі цивільного захисту
держави. Ключовим елементом такої системи повинна
стати нова, модернізована Система екстреного
виклику за єдиним номером виклику на прикладі
Системи 112. Питання про необхідність розробки та
впровадження Системи такого типу виникло в США в
середині XX століття, де вона була реалізована у
вигляді Системи 911, а у зв‘язку з швидким розвитком
ІТ технологій та систем зв‘язку поширилося в країнах
Європейського союзу, як Система 112. В Україні
проект реалізований в тестовому режимі у містах які
приймали фінальну частину Чемпіонату Європи з
футболу Євро – 2012 та розташовувалися на базі
Головних управлінь ДСНС України. Така Система
дозволяє зберегти найцінніше – час реагування на
надзвичайні ситуації природнього, техногенного,
соціально-політичного та військового характеру, що в
свою чергу підвищує ймовірність порятунку
потерпілих. Сама Система є складною проектно –
організаційною системою покликаною управляти
проектами та програмами безпеки життєдіяльності,
ресурсами проекту, їх розподілом та оптимізацією.
Для успішного управління такою Системою та її
ресурсами необхідно розробити механізми розподілу
ресурсів та їх взаємодію з програмно-апаратним
комплексом системи та центром керування та
координації проекту. Це дозволить покращити
ефективність управління Системою 112, що і є
актуальною задачею.
Мета дослідження. Проведення дослідження по
управлінню ресурсами в проектах впровадження
Системи 112, розробці схеми мобільного модуля
управління взаємодією розподілу ресурсів при
управлінні такими проектами та модель – схеми
взаємодії блоків модуля управління ресурсами

проекту, що дозволить в подальшому ефективно
управляти
проектами
впровадження
та
функціонування Системи 112 в регіонах України та
покращення інформованості населення в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій (НС).
Аналіз останніх досліджень. Літературний та
інформаційний аналіз розробки та впровадження
Системи екстреного виклику за єдиним номером 112
[1] показав відсутність системного підходу до
розробки методів управління таким проектом, його
ресурсами, оптимізацією та їх розподілом.
У наукових працях О. Додонова, О. Коваля,
Р. Дзюбаненка,
П. Цепкова,
Ю. Жидовленка,
М. Маюрова, Ф. Ярошенко, Х. Танаки, В. Квашука
присутні результати наукових досліджень, які
потребують подальшого дослідження, інтеграції в
умовах впровадження такої системи та управління
нею. У світі питанням створення Системи та
управління їх ресурсами займалися такі фірми як
Siemens, Ericsson, Frequentis, Winbourne Consulting
LLC, Hewlett-Packard. Досліджень по проектноорієнтованому управлінню проектами, програми та
портфелями проектів частково представлені у
наукових школах С. Бушуєва [2;3;4], В. Рача [5;6],
Ю. Теслі [7].
Проте отримані результати не розкривають
повноти проектно-орієнтованого управління по
управлінню ресурсами, їх оптимізації та розподілу в
проектах успішного впровадження Системи 112 в
регіонах України.
Основна
частина
дослідження.
Успішна
реалізація проекту впровадження Системи 112 в
умовах України залежить від багатьох факторів які
впливають на проект. Вона повинна передбачати
застосування проектного – орієнтованого підходу до
управління таким проектом, зокрема в контексті
управління ресурсами проекту, їх оптимізації та
розподілу [8; 9; 10].
Ресурси проекту – це природні, духовні,
суспільні та інші компоненти, сукупність яких
дозволяє ефективно реалізовувати проект [11].
Для якісного управління проектом Системи 112
та його функціонування запропонуємо використання
мобільного модуля ―Resources manager‖ на основі
модель – схеми управління взаємодією розподілу
© Д. С. Кобилкін, Ю. П. Рак, 2016
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ресурсів для Системи 112. (див. рис. 1).
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Рис. 1 – Модель – схема управління взаємодією розподілу
ресурсів при управлінні проектами функціонування
Системи 112, де ЦУКП – центр управління та комунікації
проекту; ІЦ – ідентифікація цілей проекту; ОР – оцінка
ризиків в проекті; АД – аналіз даних реалізації проекту; ОП
– оптимізація проекту; ІРП – ініціація реалізації проекту;
ППД – планування проектної діяльності; ВП – виконання
проекту; ВЕ – завершення проекту та введення його в
експлуатацію; ПРР – павутина розподілу ресурсів; Р1…Р12
– розподілені та збалансовані ресурси проекту, які
направляються на забезпечення реалізації фаз реалізації
проекту; А1..А3 – процеси, що враховують визначення
стратегії проекту, його мети, атрибутів; В1…В3 – процеси,
що враховують процеси оптимізації в топологічних схемах
технологічної лінії проекту; С1…С3 – процеси, що
ідентифікують та мінімізують вплив ризиків на реалізацію
проекту; D1…D3 – процеси, що враховують міжпроектну
взаємодію та залежності в проекті в період його реалізації,
оцінюють доступність ресурсів та контролюють їх баланс

Модель – схема (див. рис. 1) представляє собою
багатокритеріальну структуру, яка призначена для
комплексного управління проектом з метою
отримання продукту проекту. Дана модель - схема
складається з наступних блоків. Блок I - Центр
управління та координацією проекту (ЦУКП) на усіх
фазах життєвого циклу проекту. Центр взаємодіє між
чотирьома – основними компонентами проекту.
Формалізовано цю залежність можна представити
наступним виразом:
(1)
ЦУКП=<ІЦ; ОП; АД; ОР> .
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де ІЦ – ідентифікацією цілей проекту, ОР – оцінка
ризиків в проекті, АД – аналізу даних реалізації
проекту та ОР – оцінку ризиків на реалізацію
проекту.
Компоненти ІЦ, ОР, АД, ОП в свою чергу
включають ппроцеси, які безпосередньо впливають на
хід управління ЦУКП та проекту в цілому.
Формальний опис залежності компоненти ІЦ та її
процесів запишемо наступним чином:

ІЦ= А1; А 2; А3 ,

(2)

де А1, А2, А3 – процеси, що включають формування
стратегії реалізації проекту, його ключових атрибутів
та мети.
Компонента ОП та її складові процеси формують
залежність:
(3)
ОП= В1; В2; В3 ,
де В1, В2, В3 – процеси, що включають розробку
топологічної схеми технологічної лінії проекту,
визначення його критичних місць, проведення
оптимізаційних заходів управління проектом.
Компонента ОР та її складові процеси формують
залежність:
(4)
ОР= С1; С2; С3 ,
де C1, C2, C3 – процеси, що включають
ідентифікацію, аналіз, пошук рішень по мінімізації
впливу ризиків на реалізацію проекту та постійний
моніторинг ризиків.
Компонента ОП та її складові процеси формують
залежність:
(5)
АД= D1; D2; D3 ,
де D1, D2, D3 – процеси, що враховують міжпроектну
залежність в контексті управління портфелями
проектів забезпечення безпеки життєдіяльності,
ключовим елементом якої є реалізація та
функціонування проектів Системи 112, забезпеченість
проекту ресурсами, їх розподіл, доступність та
контроль [12].
Блоком II проекту виступає модуль генерації
ресурсів (МГР). Завданням модулю є координація та
взаємодія модулю проектного менеджера ММ,
модулю прийняття експертних рішень та бази даних
проекту, отримання інформаційної заявки про
необхідні ресурси та передачу на модуль розподілу
ресурсів.
(6)
МГР=<ММ; МЕР; БД>
Модуль проектного менеджера є ключовим у
виразі (6), оскільки від менеджера залежить
формування
проектної
команди,
проведення
компетентної експертної оцінки та координуючись з
базою даних БД передавати інформацію на модуль
генерації ресурсів МГР. Модуль МГР класифікує
ресурси на основні 4 типи – трудові ресурси
(особовий склад), інформаційні ресури (програмноапаратний комплекс), фінансові ресурси (фінансове
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МГР  <Т; І; Ф; М>  МРР ,

(7)

де Т – трудові ресурси проекту, І  інформаційні
ресурси, Ф – фінансові ресурси, М – матеріальні
ресурси [13; 14].
Модуль розподілу ресурсів МРР ідентифікує
отримані ресурси, як вхідні дані, розподіляє їх по
комірках та подає на вихід сформовані ресурсні дані:

МРР=Р=ПРР= Р1; Рn; ...; Рn  1  ОУ

(8)

де P – ресурси проекту, Рn – сформовані ресурсні дані,
які формують взаємозв‘язки розподілу ресурсів, ПРР –
―павутинний‖ розподіл ресурсів з Блоком IV проекту
– офісом управління проекту ОУ.
Офіс управління проекту [15] є ключовим
елементом управління даним проектом, він постійно
регулює отриману вхідну інформацію, ресурси та дані
які надходять з Блоків I та III та освоює їх на усіх
фазах реалізації та функціонування проекту:
ОУ=<ІРП; ППД; ВП; ВЕ>

(9)

де ОУ – офіс управління проектом, ІРП – ініціація
реалізації проекту, формування мети та завдань
проекту, ППД – планування проектної діяльності в
проекті та системний аналіз проекту, ВП – виконання
завдань по реалізації проекту, ВЕ – введення в
експлуатацію проекту.
Результатом управління даною моделлю є
сформований продукт проекту, виду:

ОУ=<ПП>

(10)

де ПП – продукт проекту. Продуктом даного проекту
є впровадження Системи екстреного виклику за
єдиним номером 112, адаптованої до терм –
історичних особливостей регіонів України, та
побудованої на базі мобільного модуля ―Resources
manager‖, що здатна забезпечити, як ефективний
розподіл ресурсів так і створити сприятливе
інформаційно – оповіщувальне проектне середовище
для підвищення стану безпеки життєдіяльності,
особливо при виникненні НС. Система такого типу
дозволить підвищити рівень безпеки громадян, стан
цивільного захисту держави та інтегруватися в
глобальний безпековий простір Європейського союзу.
Схематично
модель
взаємозв‘язків
функціонування мобільного модуля представлено на
рис. 2
Дана модель – схема проектного середовища
(див. рис. 2) описує покрокову взаємодію блоків
управління проектом з вхідними даними проекту на
шляху успішної реалізації проекту та отримання в
якості продукту проекту інформаційно – оповіщу
вальну систему направлену на підвищення стану
безпеки в регіональному вимірі.
68
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Рис. 2 – Модель – схема проектного середовища та процес
взаємодії блоків мобільного модуля управління ресурсами
проекту функціонування Системи 112, де Блок I – центр
управління та комунікації проекту ЦУКП; Блок II – модуль
генерації ресурсів; Блок III – модуль розподілу ресурсів;
Блок IV – блок офісу управління проектом; {I} – вхідні дані
проекту

Висновки. У статті запропоновано схему
управління взаємодією між усіма блоками Системи
екстреного виклику за єдиним номером 112, при
управлінні проектами її впровадження, в регіонах
України, а також встановлені підходи ефективного
розподілу ресурсами.
Встановлено,
що
впровадження
Системи
екстреного виклику за єдиним номером 112,
адаптованої до терм – історичних складових регіонів
України здатне забезпечити наступне:
- створити сприятливе інформаційно – аналітичне
– оповіщу вальне проектне середовище, що здатне
підвищити стан безпеки громадян, особливо при
виникненні НС;
- забезпечити євроінтеграційну гармонізацію із
подібними системами, особливо при виникненні
транскордонних НС та забезпечити підвищений стан
безпеки на міжнародному рівні;
- запропонована модель – схема Системи 112, на
базі мобільного модуля ―Resources manager‖, здатна
ефективно функціонувати із існуючими в Україні
інформаційно – аналітичними системами, виконувати
ефективний
розподіл
ресурсами,
забезпечити
взаємодію між рятувальними службами та громадою
підвищивши при цьому як стан взаємодовіри так і
безпеку життєдіяльності.
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