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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В Україні та світі постійно зростає кількість 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, при цьому, 

збільшується їх вплив на людей та території, де вони живуть. Стан і розвиток 

біосфери, техносфери та людського суспільства прямо залежить від стану водних 

ресурсів. Все більше спеціалістів серед проблем, що стоять, як перед людством, 

так і перед нашою Державою, найсерйознішою називають проблему води. 

Кількість гідрометеорологічних надзвичайних ситуацій в Україні також постійно 

збільшується. 

Підвищення безпеки територій та життєдіяльності їх населення в таких 

умовах вимагає застосування проектно-орієнтованого управління діяльністю сил і 

засобів цивільного захисту, проте не так для ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, як для попередження виникнення небезпечних уражаючих факторів. 

Реалізація такого проактивного підходу можлива завдяки портфельному 

управлінню проектами Держаної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС 

України) з урахуванням обмеженого їх фінансування.  

Для державних структур, в тому числі ДСНС, впровадження портфельного 

управління стало досить актуальним протягом останніх десяти років. Проте 

застосування цієї методології потребує певної адаптації до особливостей 

діяльності ДСНС, зокрема, формування портфелю проектів захисту територій від 

затоплень. Так, класичні моделі й методи формування портфелю не враховують 

залежності кількості та змісту таких проектів від загальної оцінки стану безпеки 

територій, а також пріоритетності таких проектів у портфелі залежно від їх 

соціальної цінності порівняно з витратами на їх реалізацію. При цьому важливими 

критеріями для прийняття рішень щодо включення проектів до портфелю та їх 

пріоритезації в ньому мають виступати параметри «ризик затоплення – висота 

затоплення».  

Особливостям портфельного управління діяльністю та розвитку організацій 

приділялась значна увага українських та зарубіжних дослідників. Так, зокрема, в 

роботах Бушуєва С.Д., Рача В.А., Теслі Ю.М., Рака Ю.П., Зачка О.Б., 

Рулікової Н.С., Матвеєва А.А., Новикова Д.А, Кононенка І.В., Ванюшкина А.С., 

Коляди О.П., Євдокимової А.В., Бондаренка В.В., Катренка А.В., Магаца Д.С. 

Молоканової В.М., Стародуба Ю.П., Джеральда І. Кендалл, Стівена К. Роллінз і 

багатьох інших учених досліджувались різні практичні та теоретичні аспекти 

портфельного управління. Однак насьогодні практично не дослідженим 

залишається напрям формування портфелів проектів для проактивного 

влаштування систем захисту від затоплень в діяльності ДСНС, з акцентом на 

соціальну вигоду (підвищення безпеки територій та життєдіяльності населення на 

них), а не на економічну, на ризики затоплення певних територій, а не країни в 

цілому. Це підтверджує актуальність наукового завдання розроблення моделей і 

методів формування портфелю проектів захисту територій від затоплень, 

зумовлює мету, об’єкт, предмет та завдання дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота над 

дисертацією проводилася в Львівському державному університеті безпеки 
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життєдіяльності (ЛДУ БЖД) і пов’язана з вирішенням завдань, визначених  

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, яка 

затверджує «Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року», 

та Стратегією розвитку Львівської області на період до 2020 року, Указом 

Президента України №5/2015 від 12.01.2015 року «Про Стратегію сталого 

розвитку «Україна - 2020» та згідно держбюджетної науково-дослідної роботи 

«Інформаційні технології комп’ютерного моделювання екологогеофізичних 

процесів» (номер державної реєстрації 0114U006138, 2014 – 2018 р.р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є підвищення рівня 

безпеки населення та територій від затоплення шляхом розроблення та 

впровадження моделей та методів формування портфелю проектів захисту 

територій від затоплення. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно 

вирішити такі завдання: 

– проаналізувати існуючі моделі та методи формування портфелів проектів, 

спрямованих на отримання соціальної вигоди, обґрунтувати напрями їх адаптації 

та вдосконалення для формування портфелів проектів захисту територій від 

затоплення; 

– удосконалити концептуальну модель формування портфелю проектів 

захисту територій від затоплення для врахування актуальних етапів визначення 

небезпечних територій та ділянок, ідентифікації та відбору проектів до портфелю, 

подальшої пріоритезації проектів у портфелі; 

– розробити метод актуалізації портфелю проектів захисту від затоплення 

для найбільш небезпечних територій; 

– розробити модель ідентифікації та відбору проектів захисту територій від 

затоплення до портфелю за специфічними критеріями висоти затоплення та 

раціональності виконання систем захисту для найбільш небезпечних ділянок; 

– запропонувати метод пріоритезації проектів у портфелі за критеріями 

«безпека-витрати» з урахуванням наявних фінансових ресурсів; 

– перевірити ефективність запропонованих моделей та методів формування 

портфелю проектів захисту територій від затоплення на прикладі районів 

Львівської області. 

Об’єкт досліджень – процеси управління портфелем проектів захисту 

територій від затоплення. 

Предмет досліджень – моделі та методи формування портфелю проектів 

захисту територій від затоплення. 
Методи досліджень. Теоретико-методологічну основу дослідження склали 

загальнонаукові принципи та фундаментальні положення управління проектами з 

проблем компетентності проектних менеджерів, прогнозування втрат, 

невизначеності проектного середовища. У процесі проведення дослідження 

використані методи моделювання, системного та структурного аналізу – для 

вивчення предметної області системи попередження надзвичайних ситуацій та 

проведення порівняльного аналізу відомих моделей і розробки нових; метод 

розподілу ймовірностей випадкової величини, яка характеризується густиною 

ймовірності, що базується на розподілі Гауса – для розрахунку критеріїв при 

виборі актуальних територій; програмні засоби імітаційного моделювання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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виникнення надзвичайних ситуацій (НС) – для візуального представлення 

наслідків НС та моделювання зон ризиків затоплення території; вербально-

дедуктивне моделювання прийняття рішень та метод ранжування для 

пріоритезації проектів у портфелі та побудови матриці пріоритетності проектів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації: 
вперше: 

- розроблено метод актуалізації портфелю проектів захисту територій від 

затоплення, який передбачає визначення узагальненого показника рівня небезпеки 

територій за трьома групами небезпеки (пожежної та техногенної, природної та 

соціальної, екологічної), подальше уточнення показника з урахуванням 

потенційного масштабу затоплення і коефіцієнта додаткового гідрологічного 

навантаження та остаточний вибір територій, для яких буде актуалізовано 

портфель, на основі їх ранжування та інтерпретації за запропонованою шкалою 

(незадовільний - вище середнього значення на 50% і вище по області, задовільний 

– не відхиляється від середнього більше ніж на 50%, умовно добрий – нижче 

середнього на 50%); 

- розроблено модель ідентифікації та відбору до портфелю проектів захисту 

території від затоплення, в якій показник «висота затоплення – ризик затоплення» 

території використано як критерій для виявлення найбільш вразливих ділянок 

території та, водночас, для вибору найбільш раціональних проектів захисту з 

множини можливих з позиції їх внеску в безпеку території та населення; 

удосконалено: 

- концептуальну модель формування портфелю проектів захисту територій 

від затоплення, яка на відміну від традиційної, включає чотири етапи: введений 

етап актуалізації портфелю для визначення небезпечних територій; ідентифікації 

та відбору проектів для найбільш небезпечних ділянок територій за критеріями 

висоти та ризику затоплення, раціональності систем захисту; пріоритезації 

проектів за критеріями «безпека-витрати»; 

отримали подальший розвиток: 

- метод пріоритезації проектів захисту територій від затоплення, в якому, на 

відміну від відомого методу «дохідність-ризик», рішення щодо пріоритетності 

виконання проектів, відібраних до портфелю, визначається співвідношенням 

«безпека-витрати», що дало можливість врахувати соціальну цінність проектів 

портфелю як внесок у підвищення безпеки територій з урахуванням фінансових 

обмежень на портфель. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційній 

роботі методи формують науково-методичну базу при створенні ефективного 

інструментарію формування портфелями проектів захисту територій від 

затоплення засобами програмно-алгоритмічного та організаційного забезпечення. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено: 

- у план дій органів управління і сил цивільного захисту на території 

Львівської області відділом планування заходів цивільного захисту Головного 

Управління ДСНС України в Львівській області (акт впровадження від 

08.05.2017р.). 
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- у навчальний процес Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності (ЛДУ БЖД) в процесі планування та реалізації освітньої 

програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 

напрямом підготовки «Цивільний захист» (акт впровадження від 07.09.2016р.); 

Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення, розробки і результати, 

що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно та належать до галузі 

управління проектами та програмами.  

У роботі [1] автор сформував регіональний портфель проектів систем захисту 

територій від затоплення на основі обраних критеріїв безпеки для даного району. 

У працях [2 - 4], висвітлено роботу автора щодо дослідження та прогнозування 

еколого-небезпечних територій України на основі супутникових даних та 

розрахунку ризиків виникнення НС на сейсмоактивних територіях Держави; в 

роботі [6] автор дослідив структуру та методологію управління ризиками НС 

природного та техногенного характеру для окремих територій. У роботах [7, 8] 

автор виконував розрахунок та моделювання НС на основі розробленого ним, під 

керівництвом наукового керівника, математичного апарату, а також розробив 

математичну модель ініціювання проекту підвищення стану безпеки територій; у 

роботах [5, 9-13] автор розробив модельні приклади затоплення територій на 

основі супутникових даних і, використовуючи допоміжні програмні інструменти 

комп’ютерного моделювання, розробив етап ініціації проекту, в працях [14, 15] 

використано допоміжне програмне забезпечення до раніше запропонованих 

інструментів комп’ютерного моделювання для зменшення часу та затрачених 

ресурсів для ініціації проекту; в працях [16-19] автор змоделював середовище 

проекту підвищення стану безпеки територій з усіма стресовими обставинами, що 

впливають на нього. 
Матеріали інших авторів використовуються з посиланнями на літературні 

джерела. 

Апробація роботи. Основні результати дисертаційної роботи доповідались 

та обговорювались на семінарах Інституту цивільного захисту ЛДУ БЖД (2014 – 

2016 р.р.), на науково-технічному семінарі «Геоінформаційні системи та 

інформаційні технології у військових і спеціальних задачах» (м. Львів, 2014 р.), ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Стан та перспективи розвитку соціально-економічних систем в епоху 

економіки знань» (м. Луганськ, 2014 р.), ХІ Міжнародній конференції 

«Управління проектами у розвитку суспільства» (Київ, 2014 р.), Х та ХІ 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Управління проектами: стан та 

перспективи» (м. Миколаїв, 2014р., 2015 р.), Х Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених, курсантів і студентів «Проблеми та перспективи 

розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності» (Львів, 2015 р.), ХІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології в 

економіці і управлінні підприємствами, програмами і проектами» (Харків-Одеса, 

2015 р.), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека як 

основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи» (Львів, 

2015 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, 

ад’юнктів, аспірантів, курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні 
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аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і території» (Львів, 

2104 р.), 16 Всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників 

«Технології захисту - 2014» (Київ, 2014 р.). 

Публікації. Основні результати за темою дисертації опубліковано в 

19 наукових працях: 7 статтях, фахових збірниках наукових праць та в 

12 матеріалах наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списка літератури та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 163 сторінки, містить 22 рисунки, 4 таблиці, 4 додатки на 16 

сторінках. Список літератури нараховує 135 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, розкрито 

важливість удосконалення методів та моделей формування портфелів проектів у 

сфері захисту територій від надзвичайних ситуацій, сформульована мета і 

визначені задачі дослідження, наведені положення наукової новизни та 

практичної цінності роботи, здобуті в процесі дослідження, описані форми їх 

апробації й використання. 

У першому розділі «Сучасний стан та проблеми портфельного управління 

захисту територій від затоплення» досліджена практична та теоретична проблема 

формування портфелю проектів захисту територій від затоплення в межах 

діяльності Держаної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Показано, що кількість постраждалих та величина матеріальних збитків 

внаслідок НС прямо залежать від фактичної кількості підрозділів ДСНС на 

адміністративній території, швидкості їх прибуття на виклики, ефективної їх 

взаємодії під час ліквідації НС. За результатами аналізу практичного досвіду 

діяльності підрозділів ДСНС України в межах реагування на НС, які виникають 

встановлено, що насьогодні сучасний урбаністичний розвиток міст та збільшення 

чисельності населення підвищують навантаження на кожний підрозділ та техніку, 

що експлуатується; фактичне збільшення радіусу виклику підрозділів призводить 

до збільшення часу їх слідування до місця виникнення НС; існують складнощі 

взаємодії підрозділів при виникненні масштабних НС, а також прогнозування НС. 

Все це негативно впливає на результативність та ефективність забезпечення 

безпеки територій і населення підрозділами ДСНС. Про це свідчить динаміка 

річних показників кількості НС, постраждалих та заподіяних матеріальних 

збитків, які суттєво зросли впродовж останніх 5 років.  

Особливо гостро для багатьох територій України постає завдання протидії 

гідрометеорологічним НС. Показано, що на відміну від інших, такі НС є 

прогнозованими, що дозволяє застосовувати методи портфельного управління 

проектами захисту територій від затоплення, під якими в роботі розуміється 

обмежена в часі, ресурсах та вимогах якості унікальна сукупність процесів, 

спрямована на створення інженерно-технічних споруд цивільного захисту для 

досягнення соціальної цінності - безпеки населення та територій. 

Виходячи з цього, до основних ознак цих проектів віднесено такі: 
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- спрямованість на отримання соціальної цінності, а не фінансової вигоди як 

результату проекту (вимірюється мінімізацією кількості загиблих, травмованих та 

заподіяних матеріальних збитків); 

- обмеженість часу та тривалості проекту (визначаються за результатами 

прогнозування виникнення затоплення або фактичною НС); 

- обмеженість наявних фінансових та людських ресурсів (випливають з 

обмежень виділених фінансових ресурсів та штатної кількості особового складу 

залучених підрозділів ДСНС); 

- конкретна спрямованість проекту на визначену мету (обумовлює склад та 

зміст специфічних процесів зі створення інженерно-технічних споруд цивільного 

захисту на певній території і обмежена реалізацією на іншій території); 

- невизначеність проекту. 

Дослідження практичних стандартів з управління портфелями проектів PMI, 

P2M та наукових доробок вітчизняних і зарубіжних дослідників показало, що 

насьогодні портфельно-орієнтоване управління є актуальним для теорії й 

практики проектного менеджменту, практично, в усіх сферах діяльності, у тому 

числі, забезпеченні безпеки життєдіяльності. Однак, у роботах, присвячених 

питанням портфельного управління для підвищення ефективності захисту 

населення і територій від НС та систем безпеки життєдіяльності, окремий вид 

проектів захисту територій від затоплення досі не розглядався. Показано, що в 

ролі ключового критерію формування портфелю таких проектів на всіх етапах 

виступає їх внесок у підвищення безпеки територій та життєдіяльність населення, 

що за своєю природою є соціальною цінністю. Проаналізовано й встановлено, що 

більшість методів формування портфелів проектів спрямовані на отримання 

економічної вигоди, а не соціально важливих результатів, а методи формування 

портфелю соціальних проектів не враховують характеристики, притаманні 

проектам захисту територій від затоплення (зокрема, небезпеки території, висоти 

затоплення, раціональності виконання систем захисту та інших). Крім того, 

виявлено, що в класичних методах управління портфелями проектів взагалі не 

приділяється увага етапу формуванню множини проектів-претендентів, що є 

визначальним під час формування портфелю проектів захисту територій від 

затоплення, а деякі етапи не є актуальними (наприклад, категорування).  

На підставі цього зроблено висновок про актуальність та доцільність 

розроблення науково обґрунтованих моделей та методів формування портфелю 

проектів захисту територій від затоплення для підвищення ефективності 

управління підрозділами ДСНС як з метою попереджень, так і ліквідації 

гідрометеорологічних НС. Це обумовило актуальність, визначило мету та 

завдання дисертаційного дослідження. 

У другому розділі «Концептуальна модель та метод актуалізації формування 

портфелю проектів захисту території від затоплення» запропоновано модель 

формування та розкрито сутність авторського методу актуалізації портфелю 

проектів захисту території від затоплення. 

Під портфелем проектів захисту територій від затоплення розуміється 

множина проектів захисту територій від затоплення, об’єднаних разом задля 

ефективного управління ресурсами Державної служби України з надзвичайних 
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ситуацій з метою досягнення стратегічної мети – забезпечення безпеки 

населення та територій. 

На підставі запропонованих базових визначень «проект захисту території від 

затоплення» та «портфель проектів захисту територій від затоплення», а також 

уточнених ключових ознак таких проектів запропоновано удосконалену модель 

формування портфелю проектів захисту території від затоплення (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Концептуальна модель формування портфелю проектів захисту 

території від затоплення (ЗТЗ) 

 

Відповідно до моделі, основною глобальною метою формування портфелю 

проектів захисту територій від затоплення виступає забезпечення безпеки 

територій та життєдіяльності населення на них. З цих позицій до моделі включено 

додатковий етап актуалізації портфелю на підставі релевантної інформації про 

території, етапи ідентифікації та відбору проектів, що реалізуються на єдиній 

нормативній основі за критеріями «висота затоплення-ризик затоплення» та 

«раціональність виконання систем захисту», а етапи категоризації, оцінення 

проектів-претендентів, а також балансування відібраних проектів виключені. 

В межах етапу актуалізації портфелю ітераційно визначається множина 

територій, для яких актуально формувати портфель проектів захисту територій від 

затоплення. При цьому як критерій застосовано рівень небезпеки території. 

Протягом подальших етапів ідентифікації та відбору для актуальних небезпечних 

територій з множини потенційних проектів-претендентів визначається множина 

актуальних проектів за критеріями «висота затоплення – ризик затоплення» та 

«раціональність виконання систем захисту» відповідно. На відміну від 

традиційної концептуальної моделі, формування портфелю проектів захисту 

територій від затоплення не передбачає категорування та оцінення проектів-

претендентів. Остаточне рішення щодо фінансування відібраних проектів 
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ухвалюється на етапі пріоритезації проектів за соціально-орієнтованим критерієм 

«витрати - безпека», не враховуючи завдання балансування портфелю. 

На основі досліджених критеріїв розроблений метод актуалізації портфелю 

проектів, який є основою етапу актуалізації портфелю проектів у розробленій 

моделі формування портфелів проектів захисту територій від затоплення. Метод 

актуалізації портфелю проектів передбачає визначення узагальненого показника 

рівня небезпеки, уточнення цього показника з урахуванням коефіцієнту 

гідрологічного навантаження та ранжування територій для вибору найбільш 

незахищених, не яких має бути реалізований портфель проектів захисту від 

затоплення. 

Для розрахунку узагальненого показника рівня небезпеки територій 

запропоновано обчислювати розрахункове усереднене значення локальних 

критеріїв небезпеки територій ( )k

ijx , що одночасно є значенням локального 

показника актуальності територій для формування портфелю проектів для кожної 

k-ої групи небезпеки (k=1 – відповідає групі «Пожежна та техногенна небезпека», 

k=2 – групі «Природна та соціальна небезпека» і k=3 – групі «Екологічна 

небезпека»). Для кожної групи небезпеки вибрано певну кількість критеріїв fk, що 

характеризують територію з точки зору небезпеки. Позначено j – номер критерію 

у певній групі небезпеки (j=1,…, fk). Для кожної групи небезпеки k=1,2,3, для 

кожної і-ої території (і=1,…,q), де q – кількість досліджуваних територій, 

отримали значення показника відповідного j-го критерію xij
(k)

.  
( ) ( )

1,...,( )

( ) ( )

1,...,1,...,

min ( )
.

max( ) min ( )
(1)

k k

ij ij
i qk

ij k k

ij ij
i qi q

x x
x

x x








  

На основі значень 
( )k

ijx  обчислено зведені значення локальних критеріїв 

небезпеки територій yik. 

( )

1

1
. (2)

kf
k

ik ij

jk

y x
f 

   

За даними анкетування експертів, отримано експертні оцінки oik важливості k 

групи небезпеки для і-ої території. Узагальнений показник U небезпеки і-ої 

території для формування портфелю на прикладі Львівської області (табл. 1) 

обчислено за формулою (3). 
3

,

1

1,..., . (3)i ik ik

k

U o y i q


   

Остаточний висновок щодо актуальності формування портфелю проектів 

захисту від затоплення для певної території приймається на підставі результатів 

моделювання водозбірних басейнів цих територій з урахуванням рангів стоку та 

моделювання території підтоплення. 
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Таблиця 1 - Узагальнений показник рівня небезпеки територій для 

актуалізації портфелю проектів захисту від затоплення для Львівської області 
 

Район Рівень небезпеки, 

Ui 

Бродівський  0,15 

Буський 0,25 

Городоцький  0,32 

Дрогобицький 0,44 

Жидачівський 0,27 

Жовківський 0,32 

Золочівський 0,16 

Камянко-Бузький 0,21 

Миколаївський  0,31 

Мостиський 0,26 

Перемишлянський 0,16 

 

Район Рівень небезпеки, 

Ui 

Пустомитівський 0,3 

Радехівський  0,23 

Самбірський 0,28 

Сколівський 0,29 

Сокальський 0,41 

Старосамбірський 0,32 

Стрийський 0,38 

Турківський  0,34 

Яворівський 0,45 

м. Львів 0,53 

 

Моделювання виконується з метою визначення та аналізу теоретично 

можливих великомасштабних затоплень на даній території, а також визначення 

коефіцієнта додаткового гідрологічного навантаження. Для охоплення всіх 

можливих причин утворення водозбірних басейнів, розширення картини причин 

та джерел створення великомасштабних водозбірних басейнів розглянута 

місцевість усіх прикордонних територій Львівської області. 

За результатами моделювання водозбірних басейнів (рис. 2), виявлено 

райони з додатковим гідрологічним навантаженням з боку інших прилеглих 

районів (Камянко-Бузький, Жовківський, Яворівський, Сокальський, Буський,  

Золочівський). З метою врахування цього додаткового навантаження 

розрахункове значення узагальненого показника рівня небезпеки територій U 

помножене на коефіцієнт додаткового гідрологічного навантаження К, який, 

відповідно до державного стандарту, так залежить від площі водозбірних 

басейнів: для басейнів з площею Sвб < 500 тис.м
2
 коефіцієнт не застосовується, для 

діапазону 500 тис м
2 

< Sвб< 1 млн. м
2
 коефіцієнт К=1,2, а для Sвб > 1 млн. м

2  

коефіцієнт К=1,4 (табл. 2).  

 

Рисунок 2 - Створена карта водозбірних басейнів прикордонних територій 

Львівської області (з позначенням їх площі)  
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Таблиця 2. – Уточнений показник рівня небезпеки територій для актуалізації 

портфелю проектів захисту від затоплення для Львівської області 
 

Район Рівень небезпеки, Ui 

Яворівський 0,63 незадовільний 

рівень Сокальський 0,57 

м. Львів 0,53 

Жовківський 0,45  

 

 

задовільний 

рівень

 

Дрогобицький 0,44 

Стрийський 0,38 

Буський 0,35 

Турківський  0,34 

Старосамбірський 0,32 

Городоцький  0,32 

Миколаївський  0,31 

 

Район Рівень небезпеки, Ui 

Пустомитівський 0,3  

 

 

задовільний 

рівень

 

Сколівський 0,29 

Кам’янко-Бузький 0,29 

Самбірський 0,28 

Жидачівський 0,27 

Мостиський 0,26 

Радехівський  0,23 

Золочівський 0,22 

Перемишлянський 0,16 умовно добрий 

Бродівський  0,15 

 

За результатами ранжування, території розподілені на три групи: з 

незадовільним рівнем небезпеки території (більше середнього значення критерію 

по області на 50% і більше), із задовільним рівнем небезпеки (не відхиляється від 

середнього значення більше ніж на 50 %) та умовно добрим рівнем небезпеки 

(менший на 50 % від середнього значення). Встановлено, що середнє значення 

показника «рівень небезпеки території» по Львівській області становить 0,33.  
У третьому розділі «Модель ідентифікації та відбору проектів-претендентів 

та метод пріоритезації проектів у портфелі» розроблено модель ідентифікації та 

відбору до портфелю проектів захисту територій від затоплення за критерієм 

висоти затоплення та раціональності систем захисту, розроблено та апробовано 

метод пріоритезації проектів у портфелі за критеріями «безпека-витрати». 

Виходячи з того, що проекти захисту територій від затоплення за своїм 

змістом являють собою виконання альтернативних систем захисту згідно з ДСТУ-

Н Б В.1.1-38:2016 «Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і 

споруд від підтоплення та затоплення», показано, що ідентифікація та відбір 

проектів-претендентів до портфелю реалізуються на основі єдиного критерію, в 

ролі якого виступає висота затоплення (hз), яка є характеристикою затоплення та 

одночасно - базовим показником для математичного моделювання повеней.  

Для розкриття механізму застосування висоти затоплення (hз) як критерію 

ідентифікації та відбору проектів-претендентів до портфелю запропонована 

модель (рис. 3), яка враховує ефективність впливу кожного з альтернативних 

проектів на рівень захисту територій від затоплення.  
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Рисунок 3 - Модель ідентифікації та відбору проектів захисту території від 

затоплення до портфелю за критеріями «висота затоплення - ризик затоплення» і 

«раціональність виконання систем захисту» 

 

Відповідно до моделі, для ідентифікації та відбору проектів визначається 

показник висоти затоплення (hз), що характеризує актуалізовані території з точки 

зору небезпеки затоплення. На основі розрахованих даних висоти затоплення 

проводиться комп’ютерне моделювання актуальних територій та визначаються 

зони ризиків затоплення територій з подальшим виявленням небезпечних ділянок 

n=1,…,q. Це дозволяє на підставі нормативних документів ідентифікувати 

проекти-претенденти як множину проектів (Р1,Р2,…, Рs), які можуть виконуватися 

для n-небезпечних ділянок для і-ої актуальної території та надалі визначити 

актуальні проекти за критерієм раціональності виконання систем захисту для 

певної висоти затоплення.  

Показано, що з урахуванням визначеного показника висоти затоплення 

території при ідентифікації та відборі проектів у портфель необхідно 

дотримуватись залежності, яка базується на вимогах ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 

«Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від 

підтоплення та затоплення», що визначає ефективність виконання систем захисту 

від затоплення за потенційного ризику затоплення території на висоту в діапазоні: 

для P1 (проект укріплення берегів річки) – значення G1 [0,8; 2], P2 (проект 

поглиблення фарватеру русла річки) –G2 [0,1; 0,5], P3 (проект створення 

інженерних споруд (дамб)) – G3 [5; 10], P4 (проект відведення підземних та 
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поверхневих вод) – G4 [0,5; 0,8], P5 (проект створення дренажних систем) – G5 

[2;5].  

 

min ( ) max . (4)з iG Gh   

 

Розроблену модель застосовано на прикладі актуальних для формування 

портфелю територій Львівської області.  

На основі експериментальних даних, а саме – висоти місцевості (hм = 13,4 м), 

ширини і глибини річки до затоплення (b0 =120 м, h0=1,9 м), прийнятного 

значення швидкості води в ріці до повені (V0 = 1,05 м/с) та даних Львівського 

обласного управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів 

України – значення підняття рівня на певну висоту за одиницю часу (J=5,16*10
-6

 

м/с), заданої площі (F=2*10
6
 м

2
), розраховано значення глибини затоплення ріки 

( 1, 88h мз  ). Даний показник покладено в основу комп’ютерного моделювання 

потенційних зон затоплення з оцінкою проектів-претендентів до портфелю. 

Потенційні зони затоплення територій визначені за допомогою програмних 

засобів ArcGIS, HEC-GeoRAS та HEC-RAS відповідно до наведеного алгоритму 

(рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 - Алгоритм комп’ютерного моделювання потенційних зон 

затоплення території  
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За результатами комп’ютерного моделювання актуальних для формування 

портфелю територій Львівської області, визначено потенційні зони затоплення 

територій на перетині річок Стрий та Опір, а саме – околиць сіл Верхнє 

Синьовидне, Нижнє Синьовидне, Межиброди Сколівського району. Відповідно до 

залежності (4), визначено проекти, результат яких дозволить досягти зниження 

показників небезпеки території. Це проекти P1 (проект укріплення берегів річки), 

P2 (проект поглиблення фарватеру русла річки) та P5 (проект створення 

дренажних систем). 

Таким чином, результатом застосування запропонованої моделі 

ідентифікації-відбору проектів-претендентів до портфелю є множина проектів, які 

утворюють портфель проектів захисту територій від затоплення для забезпечення 

безпеки територій та життєдіяльності населення. 

З метою подальшого ранжування проектів у портфелі запропоновано 

застосовувати метод їх пріоритезації за критеріями «безпека-витрати», в основу 

якого покладено відомий метод «дохідність-ризик». Відповідно до цього, з 

множини проектів  1 5,...,P P P , відібраних до портфелю певної території, як 

пріоритетні передбачається розглядати проекти, що забезпечують досягнення 

більш високого рівня безпеки території за умови менших витрат фінансових 

ресурсів. 

Для реалізації процедури пріоритезації введено показник безпеки і-ої 

території, що є оберненим до значення показника актуальності території. 

1 (5)i iUB  
 

Якщо вважати, що реалізація проектів не погіршує стан безпеки території за 

кожною групою небезпеки, для формування портфелю проектів захисту території 

від затоплення РРі, доцільно опиратись на таке твердження: для реалізації 

проекту Ps, s=1,…,5,  для і-ої території необхідне фінансування Qi(Ps), а для 

реалізації портфелю проектів у бюджет і-ої території закладено iQ  фінансових 

ресурсів. 

Виходячи з цього, задачу пріоритезації проектів у портфелі РРі, і=1,…,q 

розв’язано як задачу однокритеріальної оптимізації (6) - (7). 
5

1

5

1

(P ) max; (6)

(P ) Q ; (7)

i s is

s

i s is i

s

B

Q









 

 




 

0,

1,

і

is

і

s ий проект для включення в портфель РР не обраний

s ий проект для включення в портфель РР обраний


 
 

 
, 

де Bi – значення внеску в безпеку після реалізації s-го проекту, s=1,…,5, на і-ій 

території. 

Формули (6) і (7) описують пріоритетність першочергового виконання 

проекту в портфелі, що максимально покращує показник безпеки і-ої території з 

обмеженими фінансовими ресурсами на виконання портфелю проектів РРі. 
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Чисельним ітераційним методом, а саме – методом послідовних наближень, 

розрахованим за допомогою програмного комплексу «Solver» в середовищі 

Microsoft Excel, розв’язано однокритеріальну оптимізаційну задачу. Результатом 

розв’язання задачі (6) і (7) є матриця  
1,5

1,

s

is i q
 




 , на основі якої приймаємо 

рішення про першочерговість виконання s-го проекту на і-ій території:  

1,1 1,2 1,15 1,21

2,1 2 ,2 2 ,15 2 ,21

3,1 3 ,2 3 ,15 3, 21

4,1 4 ,2 4 ,15 4, 21

5 ,1 5 ,2 5,15 5 ,21

... 1 ...

... 1 ...

... 0 ... .

... 0 ...

... 0 ...

   

   

   

   

   

 
 

 
 
 

 
  

                                       (8) 

На основі матриці (8) визначено пріоритетні проекти для виконання заходів 

захисту Сколівського району Львівської області від затоплення. Результатом 

апробації методу пріоритезації проектів у портфелі та реалізації сформованого 

портфелю проектів захисту території від затоплення є змодельована ситуація з 

переходом від стану «як є» до стану «як буде» при створенні системи укріплення 

берегів (проект P1) (рис. 5). Зона ризику затоплення територій зменшилася 

приблизно на 30% внаслідок виконання проекту P1, чим забезпечено захист 

населення та сільськогосподарських угідь. 

 

 
Рисунок 5 - Зона ризику затоплення території у місці впадання ріки Опір в ріку 

Стрий із облаштуванням системи укріплення берегів у результаті виконання 

проекту з портфелю захисту територій від затоплення 

 

Для цілісного представлення етапів актуалізації портфелю проектів захисту 

території від затоплення, ідентифікації та відбору, пріоритезації проектів 

портфелю розроблено алгоритм формування портфелю проектів захисту території 

від затоплення (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Алгоритм формування портфелю проектів захисту території від 

затоплення 

 

Для ефективнішого застосування запропонованих моделей та методів 

формування портфелю проектів захисту територій від затоплення рекомендовано 

створити офіси управління проектами в обласних структурних підрозділах ДСНС 

(ГУ (У) ДСНС України), які будуть формувати та моніторити реалізацію 

портфелів проектів захисту територій від затоплення на постійній основі. Це 

дозволить суттєво підвищити загальний рівень безпеки адміністративних 

територій та забезпечити ефективне виконання Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій вирішено 

актуальну науково-прикладну задачу розроблення моделей, методів і засобів 

формування соціально-орієнтованого портфелю проектів захисту територій від 

затоплення, результати впровадження яких дозволяють підвищити рівень безпеки 

населення та територій, для яких існує ризик затоплень. 

Основні наукові та практичні результати і висновки такі: 

1. Методи та моделі управління і формування портфелів проектів, що за 

змістом близькі до портфелю проектів захисту території від затоплення і 

спрямовані на соціальну цінність, не повністю відображають усі необхідні 

процеси та повинні бути доповнені процесом актуалізації портфелю проектів 

захисту території від затоплення, а процеси ідентифікації, відбору та пріоритезації 

проектів мусять враховувати їх специфіку. Це актуалізує розроблення нових 

моделей і методів виконання групи процесів формування портфелю проектів, які 

спрямовані на забезпечення захисту територій від затоплення як ключової 

соціальної цінності портфелю.  

2. З позиції глобальної мети формування портфелю проектів захисту 

територій від затоплення – забезпечення безпеки територій та життєдіяльності 

населення – процес формування портфелю передбачає реалізацію додаткового 

етапу актуалізації портфелю проектів для небезпечних територій та виключення 

етапів категорування, оцінювання проектів-претендентів, а також балансування 

сформованого портфелю. 

3. Актуалізація портфелів проектів захисту територій від затоплення 

реалізується на підставі розрахунку узагальненого показника рівня небезпеки 

територій, який враховує також додаткове гідрологічне навантаження на основі 

даних моделювання. Застосування показника як критерію актуальності портфелю 

проектів захисту територій від затоплення дозволяє визначати найбільш 

незахищені території за результатами ранжування та інтерпретації величини 

показника відповідно до запропонованої шкали (незадовільний - вище середнього 

значення по області на 50% і вище, задовільний – не відхиляється від середнього 

більше ніж на 50%, умовно добрий – нижче середнього на 50%). 

4. Модель ідентифікації та відбору проектів захисту території від затоплення 

реалізується на основі оцінювання території за критерієм «висота затоплення-

ризик затоплення» та «раціональність виконання систем захисту» за певної висоти 

затоплення. Виконання моделі дозволяє врахувати максимальний внесок у 

безпеку населення та території кожного з проектів-претендентів, що дало 

можливість відібрати ефективні компоненти портфелю проектів захисту територій 

від затоплення. 

5. Метод пріоритезації компонентів портфелю за критеріями «безпека-

витрати», що заснований на методі «дохідність-ризик», дав можливість врахувати 

соціальну цінність проектів портфелю як внесок у підвищення безпеки територій. 

У результаті реалізації цього методу отримано набір оцінок проектів портфелю та 

визначено першочерговість виконання проектів, з урахуванням фінансових 

обмежень на портфель. Останнє є основою для раціонального розподілу ресурсів 

між усіма проектами портфелю. 



 17 

7. На прикладі Львівської області визначено актуальні території щодо 

проектів захисту від затоплення, серед яких - Сколівський район, для якого 

сформовано портфель проектів захисту територій, що дасть змогу очікувати 

зниження площі затоплених територій на 30% від існуючої, що вказує на 

ефективність запропонованих методів та моделей формування портфелю проектів 

захисту від затоплення. 

8. Запропонований алгоритм формування портфелю проектів захисту 

територій від затоплення базується на розроблених та удосконалених моделях і 

методах й застосовується для планування заходів захисту від затоплення на 

території України. 

9. Рекомендовано створення офісу управління проектами в обласних 

структурних підрозділах ДСНС України (ГУ (У) ДСНС України), який буде 

формувати та моніторити реалізацію портфелів проектів захисту територій від 

затоплення, що підвищить загальний рівень безпеки адміністративних територій 

та забезпечить ефективне виконання Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року. 
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АНОТАЦІЯ 

Гаврись А. П. Моделі та методи формування портфелів проектів захисту 

територій від затоплення. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі − 

розробки моделей та методів формування портфелів проектів захисту територій 

від затоплення на прикладі окремих територій України на основі методу 

актуалізації портфелів проектів захисту територій, ідентифікації та відбору 

проектів захисту територій від затоплення на основі оцінювання територій та 

визанчення пріоритетів портфелю проектів за допомогою геоінформаційних 

технологій дистанційного зондування Землі, що входять до групи процесів 

формування портфелю проектів. 

У роботі на основі проведення визначених етапів розроблений алгоритм 

виконання методу формування портфелю проектів захисту територій від 

затоплення, до якого входить вибір території захисту та вибір пріоритетних 

проектів для включення у портфель. 

Результати досліджень застосовуються в навчальному процесі Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності при вивченні дисциплін 

«Інформаційні технології комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів» 

і «Прикладні інформаційні технології у сфері цивільного захисту» та у плані дій 

органів управління і сил цивільного захисту на території Львівської області 

відділом планування заходів цивільного захисту Головного Управління ДСНС 

України в Львівській області.  

Ключові слова: портфелі, проекти, формування, геоінформаційні технології, 

моделювання, ризик затоплення, водозбірні басейни, надзвичайні ситуації. 

АННОТАЦИЯ 

Гаврись А. П. Модели и методы формирования портфелей проектов 

защиты территорий от наводнений. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.22 - управление проектами и программами. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической задачи - 

разработки моделей и методов формирования портфелей проектов защиты 

территорий от наводнений на примере отдельных территорий Украины на основе 

метода актуализации портфелей проектов защиты территорий, идентификации и 

отбора проектов защиты территорий от наводнений на основе оценки территорий 

и расстановки приоритетов портфеля проектов с помощью геоинформационных 

технологий дистанционного зондирования Земли, входящих в группу процессов 

формирования портфеля проектов. 
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В работе на основе проведения перечисленных этапов разработано алгоритм 

выполнения метода формирования портфеля проектов защиты территорий от 

затопления, включающий в себя выбор территории защиты и выбор 

приоритетных проектов для включения в портфель. 

Результаты исследований применяются в учебном процессе Львовского 

государственного университета безопасности жизнедеятельности при изучении 

дисциплин «Информационные технологии компьютерного моделирования 

экогеофизичних процессов», «Прикладные информационные технологии в сфере 

гражданской защиты» и в план действий органов управления и сил гражданской 

защиты на территории Львовской области отделом планирования мероприятий 

гражданской защиты Главного управления ДСНС Украины в Львовской области. 

Ключевые слова: портфели, проекты, формирование, геоинформационные 

технологии, моделирование, риск затопления, водосборные бассейны, 

чрезвычайные ситуации. 
 

ANNOTATION 

Havrys A.P. Models and Methods of Forming Portfolios of Projects Protecting 

Areas from Flooding. - Manuscript. 

The thesis for the degree obtaining of candidate of technical sciences, specialty 

05.13.22 - projects and programs management. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to the solution of the actual scientific and technical 

problem - development of models and methods for the formation of portfolios of areas 

protection projects against flooding on the example of separate territories of Ukraine on 

the basis of the method of actualization of projects portfolio of protection of territories, 

identification and selection of areas protection projects against flooding on the basis of 

the assessment of territories and allocation of portfolio priorities. projects using 

geoinformation technologies for of the Earth is remote sensing, which are part of the 

group of processes of forming a portfolio projects. 

The analyzed models of portfolio management of projects show that today the 

classic approach to project management and project portfolio management has led to a 

symbiosis of project and functional management. Therefore, the implementation and 

management of project portfolios require new scientific developments, methods and 

models for more effective formulation and project portfolios management. 

The analysis of recent publications concluded that the current state of development 

of society requires the introduction of new technologies and methods for building a 

portfolio of projects to protect areas from flooding in order to achieve more effective 

management of civil protection in this direction, both at the level of prevention and 

elimination of natural threats. Formation of effective project portfolios is necessary in 

the context of determining the complex indicator of the potential danger of regions in 

the event of natural emergencies, which led to the formulation of the main goal and 

objectives of the dissertation research. 
Devoted to the improved model of portfolio management of the project for 

protecting the territory from flooding and the method of updating the portfolio of 
protected areas projects against flooding on the basis of the overall assessment of the 
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level of territories danger by defining a generalized priority criterion for the 
implementation of the project portfolio, the modeling of the catchment pools of the 
selected territory, and the formation of a baseline for selection most vulnerable territory 
is evaluated. 

The results of the monitoring and forecasting of emergency may become one of the 
defining criteria when making managerial decisions in the activities of civil protection 
bodies and units. Accurate and prompt information on a dangerous natural phenomenon, 
an accident or a dangerous technological event, etc., reflects the probability of 
occurrence and development of an emergency situation on the basis of analysis of 
possible causes of its occurrence, sources in the past and present that will allow 
qualitatively and effectively to develop programs and plans, take effective decisions on 
the prevention and elimination of emergencies. 

The stage of identification and selection of projects for protection of territories 
from flooding to a portfolio based on the assessment of the territory according to the 
criteria of flood is height and rationality of the implementation of protection systems, by 
comparing the data of rational implementation of protection at a certain flood height, 
which allows to take into account the effectiveness of the impact of each of the 
alternative projects on the level of protection of territories from flooding is given. 
Additionally the process of prioritizing projects in the portfolio, which was to justify the 
key descriptor of the components of the "safety-cost" portfolio by taking into account 
the necessary costs for the implementation of alternative sets of these projects and 
available financial resources, which made it possible to obtain a set of assessments of 
portfolio projects and determine the priority of execution projects, from which the 
portfolio is finally formed is examine. The prospects for using the proposed models in 
further research were outlined also. 

In the work on the basis of the above-mentioned processes the algorithm of 
implementation method forming portfolio of areas protecting from flooding, including a 
choice of territory protection and selection of priority projects for inclusion in the 
portfolio is worked out. 

As a result of the implementation of the portfolio of projects in the selected 
territory, the area of risk of flooding of the territories decreased by about 30% as a result 
of the project to strengthen the river banks. In this way agricultural lands and people 
living in this area from flooding were protected. 

The research results are used at Lviv State University of Life Safety in the study 
process in the learning of subjects "Information Technologies of Computer Eco-
Geophysics Processes Simulation" and "Applied Information Technology in the Field of 
Civil Protection". 

Keywords: portfolio, projects, development, geoinformation technologies, 
modeling, risk of flooding, watershed emergencies. 
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