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Abstract. Taking into account the available information platforms for project management of various purposes, tech-
nical, technological, economic and organizational information platforms have been proposed. Each of them is present-
ed in the form of an information model which includes frames describing the structural and parametric characteristics 
of the objects, as well as a number of models. The latter allow solving tasks of project management for neutralization 
of potentially dangerous underwater objects.
Keywords: project management; underwater vehicles; information models; means of marine robotics; system; water 
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Аннотация. Согласно существующим информационным платформам управления проектами различного 
целевого назначения предложены информационные платформы технико-технологического, экономического 
и организационного характера, каждая из которых представлена в виде информационной модели, что включа-
ет в себя фреймы, описывающие структурно-параметрические характеристики объектов, а также множества 
моделей, позволяющих решать задачи управления проектами обезвреживания подводных потенциально опас-
ных объектов.
Ключевые слова: управление проектами; подводные аппараты; информационные модели; средства морской 
робототехники; система; акватория; обезвреживания.

Анотація. Відповідно до наявних інформаційних платформ управління проектами різного цільового при-
значення запропоновано інформаційні платформи техніко-технологічного, економічного й організаційного 
характеру, кожна з яких подана у вигляді інформаційної моделі, яка включає в себе фрейми, що описують 
структурно-параметричні характеристики об’єктів, а також множини моделей, що дозволяють вирішувати зав-
дання управління проектами знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів. 
Ключові слова: управління проектами; підводні апарати; інформаційні моделі; засоби морської робототехні-
ки; система; акваторія; знешкодження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед основних завдань, які зумовлюють діяль-

ність Державної служби з надзвичайних ситуацій 
України (ДСНС), особливе місце посідають ті, які 
пов’язані зі знешкодженням потенційно небезпечних 
об’єктів, у тому числі підводних [1]. Актуальність 
вирішення завдань знешкодження підводних по-
тенційно небезпечних об’єктів (ППНО) пов’язана з 
можливим суттєвим негативним впливом результату 
виникнення надзвичайної ситуації від дії ППНО на 

соціально-економічний розвиток і стан підприємств, 
окремого регіону або держави загалом. До осно-
вних об’єктів, що потребують захисту від можливого 
впливу дії ППНО, слід відносити: об’єкти морської 
й річкової портової інфраструктури (гідротехнічні 
споруди, суднові канали, порти), об’єкти систем жит-
тєзабезпечення (гідроелектростанції, споруди для 
видобутку корисних копалин, елементи систем жит-
тєзабезпечення муніципальних утворень), берегові 
бази дислокації збройних сил, зони відпочинку, місця 
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знаходження підводних археологічних цінностей і за-
хоронень ППНО. 

Проблема ефективного виконання завдань зі зне-
шкодження ППНО пов’язана, перш за все, з необхід-
ністю вирішення питань удосконалення інституціо-
нальної бази, чинної системи планування й виконання 
підводних робіт, подальшого розвитку організаційної 
структури служб ДСНС і забезпечення їх сучасною 
технікою й технологіями [2].

Одним з напрямів вирішення цієї проблеми слід 
вважати впровадження в діяльність підрозділів ДСНС 
методів і моделей теорії проектного управління [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед основних етапів робіт за проектом слід 
вважати етап моделювання інформаційної платфор-
ми, яка забезпечить команду й стейкхолдерів проекту 
необхідними інформаційними ресурсами [4–6], що 
в кінцевому результаті дозволить ефективно управля-
ти формуванням проекту та його реалізацією.

Розробка інформаційних платформ проектів пе-
редбачає такі відомі підходи й положення: 

1) головним фактором, що впливає на моделю-
вання інформаційних платформ, є предметна сфера 
управління [5]; 

2) особливе місце при моделюванні інформацій-
них платформ посідають процеси забезпечення до-
стовірності й доступності створюваної інформації, її 
використання, поширення та архівації в ході форму-
вання і реалізації проектів і програм [7];

3) до особливостей інформаційного поля проек-
тів і програм можна віднести одночасну присутність 
детермінованої, ймовірнісної й власне неповної ін-
формації [8], при цьому в ймовірнісній інформації 
слід виділяти ймовірнісно-повну та ймовірносно-
неповну; 

4) одним з важливих елементів, що характеризує 
ефективність інформаційної платформи при управ-
лінні проектами, треба вважати допустимий рівень 
похибки інформації, який визначається прийнятими 
підходами агрегування, похибкою вимірювань та ін.; 

5) на різних етапах життєвого циклу проекту до-
пустимий рівень похибки для одного й того самого 
елемента проекту може істотно відрізнятися. 

На сучасному етапі розвитку розробка пер-
спективних інформаційних платформ і відповід-
них інформаційно-керуючих систем проводиться на 
основі розподіленого ієрархічного ланцюжка: між-
державний рівень, рівень держави, рівень підвідом-
чих і регіональних систем, рівень корпоративних 
інформаційно-керуючих систем. При цьому органі-
зація комунікацій здійснюється через різні канали 
зв’язку з використанням графоаналітичних моделей, 
що включають у себе геоінформаційні системи та ін-
тегровані в них моделі прийняття рішень [9 – 12]. 

Формуючи інформаційну платформу проектів 
знешкодження ППНО, слід ураховувати їх класифі-
кацію [13], яка дозволяє на основі попередньо вико-
наної ідентифікації визначати інформаційні потреби 
в техніко-технологічних показниках засобів пошуку 
й технологіях знешкодження.

Для визначених координат знаходження ППНО 
в процесі формування інформаційної платформи 
проекту слід використовувати наявні інформаційні 
ресурси щодо метеорологічних і гідрологічних умов  
у районі проведення робіт [14, 15], інформаційні ма-
сиви щодо навколишнього середовища проекту [3] 
тощо. 

Однак, як показав виконаний аналіз, наявні ін-
формаційні платформи для проектів знешкодження 
ППНО є недостатньо структурованими й повними 
за змістом і не дозволяють комплексно вирішувати 
завдання інформаційного забезпечення проекту, що 
робить завдання їх розробки актуальним, таким, що 
має науковий і практичний інтереси. Об’єктом дослі-
дження є процеси управління проектами й програма-
ми знешкодження ППНО.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ є підвищення ефек-
тивності управління проектами й програмами зне-
шкодження ППНО.

Для досягнення мети вирішено завдання розробки 
інформаційної платформи, яка забезпечує ефектив-
не планування й реалізацію проектів знешкодження 
ППНО. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розробку інформаційної платформи управління 

проектами знешкодження ППНО виконано шляхом 
системного підходу [16, 17], використання якого до-
зволяє забезпечити визначення наявних проблем, 
сформувати адекватну постановку досліджень, синте-
зувати ефективні вирішення поставленого завдання. 

Відповідно до предметного поля дослідження 
формування інформаційної платформи проектів зне-
шкодження ППНО розглядається у взаємозв’язку 
структурно-параметричних показників об’єктів, що 
потребують захисту від дії ППНО, з наявними тех-
нічними показниками обладнання й технологіями, які 
використовуються в проведенні підводно-технічних 
робіт, організаційною структурою служби ДСНС, ме-
теорологічними й гідрологічними умовами в районі 
проведення проектів знешкодження тощо.

В основу дослідження покладено термінологічні 
визначення теорії управління проектами, її основні 
принципи й положення [3]. 

Основні учасники проектів зі знешкодження 
ППНО наведено на рис. 1. 

Наявність у складі основних учасників проектів 
органів державної влади й місцевого самоврядуван-
ня, ДСНС України, Головних управлінь ДСНС Украї-
ни, служб і підрозділів ДСНС, регламентується на за-
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конодавчому рівні. Участь у проектах знешкодження 
ППНО підприємств та організації, функціонування 
яких пов’язане з потенційною загрозою від дії ППНО, 
а також таких, що перебувають у зоні потенційної за-
грози від дії ППНО, обґрунтовується, перш за все, 
необхідністю їх участі в плануванні й реалізації ета-
пів робіт. Метеорологічна служба й науково-дослідні 
установи забезпечують своєю участю в проекті вирі-
шення питань інформаційного забезпечення, обґрун-
тування рішень тощо. 

Відповідно до чинних нормативно-законодавчих 
актів, а також успішних практик виконаних проектів 
структура інформаційної платформи базується на ви-
значенні інформаційних потреб учасників проектів 
і програм [5]:

1 2 3 4 ,j j j jj
iI I I I I∪ ∪ ∪=

де 1
jI , 2

jI , 3
jI , 4

jI  — множини інформаційних по-
треб учасників проекту, необхідних для створення 
продукту проекту на різних етапах його розвитку: іні-
ціації, проектування, реалізації й завершення проекту 
відповідно. 

Інформаційні потреби учасників проекту розподі-
лено на три основні групи, які утворюють інформа-

ційні платформи техніко-технологічного, економіч-
ного та організаційного характеру:
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,
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4
j OI  — множини інформаційних масивів техніко-

технологічного, економічного й організаційного 
характеру, які необхідні для ініціації, проектуван-
ня, реалізації та завершення проекту знешкодження  
ППНО.

Згідно з [5] кожна з інформаційних платформ 
розробляється у вигляді інформаційної моделі, яка 
включає в себе фрейми, що описують структурно-
параметричні характеристики об’єктів, а також мно-
жини моделей, що дозволяють вирішувати завдання 
управління проектами знешкодження ППНО (рис. 2).

Зміст інформаційної моделі «ППНО» містить ма-
сиви інформації щодо ППНО відповідно до їх класи-
фікаційних ознак [13]:

Рис. 1. Основні учасники проектів знешкодження підводних потенційно небезпечних об’єктів
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де {(xMi, yMi)} — координати розташування кожно-
го з потенційно небезпечних об’єктів; ТИ1, ТП1, 
ТПП1, ВТ1, ТK1, XK1, OK1, ПУ1, SV1, ТИ1 — мно-
жини, що характеризують ППНО: рівень інформа-
ції, територіальний вплив, походження, дію на на-
вколишнє середовище, тип впливу, розмір впливу, 
тривалість потенційної небезпеки, строк впливу 
на навколишнє середовище, постійність положен-
ня в просторі; МИ1 — множина моделей, які забез-
печують визначення показників і характеристик  
ППНО.

Основний зміст інформаційної моделі «Аквато-
рія» подано відповідно до [18]: 
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де ((x1 y1), (x1 y2), (x2 y1), (x2 y2)) — координати району 
досліджень (акваторії); ТИ, ТП, ТПП, ВТ, ТK, XK — 
множини, що характеризують загальну метрологічну 
й гідрологічну ситуацію акваторії, температурні гра-
дієнти за порами року, солоність вод акваторії, глиби-
ни, берегові ухили й льодову ситуацію; OK, ПУ, SV, 
ТИ, XZ, XT, {(xSi, ySi)} — множини відповідно харак-
теристик берегових зон, об’єктів, що розташовані на 
берегах акваторії, структурно-параметричних харак-
теристик промислових об’єктів та організацій, функ-
ціонуванню яких загрожують наслідки дії ППНО, 
характеристик суднових каналів, характеристик бу-
дов, споруд, перешкод та їх координат; АИ, АИі, ВИі, 
ЕСОИ — множини даних стану суднових каналів, па-
раметричних і структурних показників, екологічних 
показників промислових об’єктів, що розташовані на 
берегах акваторії, будов, споруд, перешкод; МИ — 

множина моделей, які забезпечують визначення по-
казників і характеристик простору акваторії, а також 
управління проектами їх розвитку. 

Інформаційна модель «Судно» передбачає такі 
інформаційні елементи [19]: номер за порядком, дата 
реєстрації, термін дії договору про фрахтування, назва 
судна, позивні судна, ідентифікаційний номер IМО, 
призначення й тип судна, район плавання, час і міс-
це побудови судна, власник судна та його юридична 
адреса, судновласник або фрахтувальник судна та його 
юридична адреса, організація, яка здійснює техніч-
ний нагляд (класифікаційний, конвенційний), основні 
розміри судна (довжина найбільша, ширина, висота 
борту, осадка до літньої вантажної марки), місткість 
(валова, чиста), головні механізми (тип, кількість, 
сумарна потужність), головні парові котли (тип, кіль-
кість, загальна паропродуктивність), вантажні трюми 
(тип, кількість, загальна місткість), рефрижератор-
ні трюми (кількість, загальна місткість), матеріал  
корпусу, кількість палуб, кількість водонепроникних 
переділок, пасажиромісткість, екіпаж тощо. 

Інформаційна модель «НПА» містить інформа-
ційний масив даних, сформованих відповідно до кла-
сифікаційних ознак підводних апаратів, буксируваль-
них гідроакустичних систем, безекіпажних літальних 
апаратів, їх технічного оснащення тощо [13, 20]:
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де TRS, TKRS, TZRS — множини структурних по-
казників підводних апаратів, буксирувальних гідро-
акустичних систем, безекіпажних літальних апара-
тів; TRP, TKRP, TZRP — множини параметричних 
показників; TRUG — множини характеристик місць 
зберігання підводних апаратів, буксирувальних 
гідроакустичних систем, безекіпажних літальних 
апаратів; ATi, BTi, AT — множини даних технічно-
го стану підводних апаратів, буксирувальних гід-
роакустичних систем, безекіпажних літальних  
апаратів. 

Інформаційна модель економічної платформи 
«Судно, НПА, технології», яка відображає еконо-
мічні характеристики й вартісні показники техніко-
технологічних елементів проекту, може бути записа-
на такими основними масивами: 
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де IS, ST, SBT, SBB, VS, ZS — множини вартісних по-
казників суден, підводних апаратів, буксирувальних 
гідроакустичних систем, безекіпажних літальних апа-
ратів, технологій проведення підводно-технічних робіт 
і знешкодження ППНО відповідно: SMИ — множини 
моделей, які забезпечують визначення вартісних по-
казників та характеристик об’єктів і технологій.

Основний зміст інформаційного розділу «На-
слідки» забезпечує визначення вартісних показників 
можливих збитків у разі виникнення надзвичайної 
ситуації: 
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де STRS, STKRS, STZRS, STIRS, STSRS, STPRS —  
множини вартісних показників збитків, що по-
тенційно можливі на об’єктах морської й річкової 
портової інфраструктури, об’єктах систем життє-
забезпечення, берегових базах дислокації зброй-
них сил, зон відпочинку, місць знаходження під-
водних археологічних цінностей та ін., від виник-
нення надзвичайної ситуації за рахунок дії ППНО; 
SMT — множини моделей, які забезпечують ви-
значення вартісних показників, а також управління  
проектами.

Інформаційна складова «Підприємства» організа-
ційної платформи знешкодження ППНО містить такі 
основні множини: 
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де ZTИ, ZTRS, ZППR, ZMRD — множини нормативно-
законодавчих актів і положень, що регламентують 
організацію робіт щодо знешкодження ППНО, інфор-
мацію про підприємства й організації, задіяні в про-
ектах; ZSMИS — множина моделей, які забезпечують 
доступ до наведених масивів та їх обробку, а також 
моделі управління. 

Аналогічно наведеним інформаційним моделям 
розроблено інформаційні моделі інших елементів 
проектів знешкодження ППНО з врахуванням їхніх 
життєвих циклів. 

Розроблені інформаційні моделі й платформи 
пройшли апробацію [1] при формуванні й реалізації 
проектів знешкодження ППНО й можуть служити 
основою для їх ініціації, плануванні й реалізації.

ВИСНОВКИ. 1. Інформаційне забезпечення про-
ектів знешкодження ППНО може бути реалізоване 
за рахунок створення інформаційних платформ, які 
включають у себе інформаційні моделі, інтегровані 
до місії та цілей проекту. 2. Запропонована модель 
інформаційної платформи управління проектами 
знешкодження підводних потенційно небезпечних 
об’єктів, яка враховує взаємозв’язки структурно-
параметричних показників об’єктів захисту з існую-
чими технічними показниками обладнання, техноло-
гіями та іншими організаційними та гідрологічними 
факторами, може слугувати теоретичною основою 
підвищення ефективності планування та реалізації 
таких проектів. 
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