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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
У ПРОЕКТАХ РЕІНЖИНІРИНГУ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ТА РЕМОНТУ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ АВТОМОБІЛІВ 
 

Ідентифіковано складові виробничо-технологічного ризику у проектах реінжинірингу 
систем технічного обслуговування і ремонту пожежно-рятувальних автомобілів та обґрунто-
вано реакції на них. Наведено причинно-наслідкові зв’язки між процесами управління виро-
бничо-технологічними ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговуван-
ня та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів. Обґрунтовано план управління виробничо-
технологічними ризиками у проектах реінжинірингу систем технічно обслуговування та ре-
монту пожежно-рятувальних автомобілів. 
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THE RISK MANAGEMENT PLAN RATIONALE IN REENGINEERING PROJECTS OF 
MAINTENANCE AND REPAIR OF FIRE-RESCUE CARS SYSTEMS  

 

The components of industrial and technological risk are identified in the reengineering 
projects of maintenance and repair of fire and rescue vehicles and reasonable responses. An causal 
relationships between the processes of industrial and technological risks management of the fire and 
rescue vehicles maintenance and repair system reengineering projects are listed. The plan 
management of industrial and technological risks in reengineering projects of the maintenance and 
repair of fire and rescue vehicles system are rationale. 
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Постановка проблеми. Сьогодні проектне управління є досить важливим та ефекти-

вним засобом розвитку різних галузей народного господарства. При цьому, усе більше уваги 
приділяється проектам розвитку систем безпеки [1]. Одними із сервісних систем, які забез-
печють функціонування систем пожежної безпеки адміністративних територій є системи те-
хнічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів (СТРПА). На сього-
дні ці системи функціонують із надмірними витратами ресурсів, що потребує їх реінжиніри-
нгу, тому такі проекти є зараз досить актуальними.  

Під час реалізації будь-яких проектів, у тому числі і проектів реінжинірингу СТРПА, 
слід управляти їх ризиками. Це управління є специфічним стосовно окремих видів проектів і 
потребує розроблення відповідного інструментарію. Стосовно управління ризиками у проек-
тах реінжинірингу СТРПА визначальним є управлінський процес обґрунтування плану уп-
равління виробничо-технологічними ризиками (ВТР).  

Аналіз наукових досліджень галузі. Відомі на согодні методи та моделі управління 
ризиками проектів скеровані на їх ідентифікацію, кількісне оцінювання та обґрунтування ре-
акцій на ризик, результати яких лежать в основі розроблення плану управління відповідними 
ризиками. Однак визначальними є процеси обґрунтування реакцій на ризики, які передбача-
ють такі способи його зниження як: створення резерву коштів (засобів), які дадуть можли-
вість покрити непередбачені витрати, розподіл ризику між учасниками проектів, страхування 
проекту або його складових тощо [2].  
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Провівши аналіз чинних стандартів [3, 4] та методів і моделей управління ризиками у 
проектах [5, 6], можна стверджувати, що вони не передбачають системного обґрунтування 
складових ВТР та реакцій них. Розроблений нами підхід до системного обґрунтування реак-
цій на ВТР передбачає ідентифікацію та кількісне оцінення причин ризику, чинників та інте-
грованих показників ефективності СТРПА [7]. Вони лежать в основі обґрунтування плану 
управління ризиками у проектах реінжинірингу СТРПА. 

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Провівши аналіз чинних методів і 
моделей управління ризиками у проектах можна стверджувати про їх важливість для теорії 
управління проектами, однак вони не дають можливості обґрунтувати ефективний план уп-
равління ВТР у проекті реінжинірингу системи ТОР ПА, оскільки ними системно не перед-
бачається обґрунтування складових ризику та реакцій на них. Окрім того, проекти реінжині-
рингу системи ТОР ПА мають свою специфіку, яку слід враховувати під час управління ВТР 
та розроблення плану управління ними.  

Мета досліджень. Означити складові виробничо-технологічного ризику у проектах 
реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту (ТОР) пожежно-рятувальних 
автомобілів (ПА) та обґрунтувати особливості реалізації процесу обґрунтування плану уп-
равління ними. 

Основна частина 
Обґрунтування раціональних реакцій на ВТР у проектах реінжинірингу СТРПА поля-

гає у визначенні таких заходів, які дадуть можливість зменшити, або позбутись від небажа-
них відхилень інтегрованих показників цінності цих проектів. Попередньо ми ідентифікува-
ли причини ВТР у проектах реінжинірингу СТРПА та ризик інтегрованих показників ціннос-
ті цих проектів [8]. Для того, щоб зменшити або позбутись впливу причин ризику на ризик 
інтегрованих показників цінності проектів реінжинірингу СТРПА, слід для кожного із рівнів 
їх формування та оцінення складових ВТР обґрунтувати раціональні реакції. Результати об-
ґрунтування цих реакцій представлено у табл. 1.  

 

Таблиця 1  
Реакції на ВТР у проектах реінжинірингу СТРПА 

Складова ВТР Реакції на ВТР 
1 2 

Зовнішньосистемні причини ризику 

Ймовірнісно-детермінований характер 
напрацювання ПА 

Профілактика пожежної безпеки та розроблення 
графіків проведення навчань із регламентуванням 

напрацювання ПА 
Ймовірнісний характер періодичності 

виникнення відмов 
Конструктивно-технологічні заходи підвищення 

надійності ПА 
Ймовірний характер технічного стану 
ПА, що потребують обслуговувально-

ремонтних втручань 

Конструктивно-технологічні заходи забезпечення 
рівномірності спрацювання деталей 

Конструкційні особливості будови різ-
них ПА 

Конструктивно-технологічні заходи уніфікації 
деталей, вузлів та агрегатів ПА 

Внутрішньосистемні причини ризику 

Помилки під час діагностування та 
контролю технічного стану ПА 

Забезпечення виконавців необхідним контрольно-
діагностичним обладнанням. Сертифікація кон-
трольно-діагностичного обладнання. Підготовка 

та атестація виконавців. 
Недотримання технологічних регла-

ментів ТОР 
Матеріальна відповідальність виконавців із-за не-

дотримання технологічних регламентів 
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Продовження таблиці 1 
1 2 

Ймовірнісний характер потреби у ма-
теріалах, запасних деталях, вузлах 

Створення резерву матеріалів, запасних деталей, 
вузлів 

Помилки під час прогнозування залиш-
кового ресурсу вузлів та агрегатів ПА 

та плануванні обсягів обслуговувально-
ремонтних втручань 

Розроблення бази знань та даних для прогно-
зування залишкового ресурсу вузлів та агрегатів 

ПА і планування обсягів обслуговуючо-
ремонтних втручань. Сертифікація діагностично-

го обладнання. 
Хвороба виконавців, невідповідність їх 

кваліфікації виконуваним роботам 
Створення резерву виконавців та проведення їх 

навчання 
Помилки під час розподілу виконавців 

між об’єктами ТОР 
Обґрунтування правил розподілу виконавців між 

об‘єктами ТОР  
Неправильне обґрунтування режимів 

роботи системи ТОР (число змін) Обґрунтування режимів роботи СТРПА 

Неефективний розпис виконання замо-
влень 

Обґрунтування правил ефективного розпису ви-
конання замовлень 

Несвоєчасність надходження інфор-
мації щодо потреби у виконанні ТОР та 

функціонуванні складових СТРПА 
Створення системи зв’язку 

Відмови обладнання та інструменту Складання графіків випробування та діагносту-
вання технічного стану обладнання та інструменту 

Ймовірнісний характер спрацювання 
робочих поверхонь деталей, який 

ускладнює визначення періодичності 
діагностування та прогнозування за-

лишкового ресурсу 

Створення нормативної бази даних стосовно 
періодичності діагностування ПА 

Міжсистемні причини ризику 
Ймовірнісний характер трудомісткості 

виконання ТОР ПА, що ускладнює 
прогнозування тривалості обслуго-

вування 

Створення нормативної бази даних стосовно тру-
домісткості виконання ТОР 

Суб’єктивність управлінських рішень 
щодо взаємодії між системами експлу-

атації ПА та їх ТОР 
Навчання управлінського персоналу 

Недосконалість методик визначення 
відповідності між параметрами систе-
ми та характеристиками потоку замов-

лень 

Розроблення наукових основ та методики визна-
чення відповідності між параметрами системи та 

характеристиками потоку замовлень 
 
Аналіз таблиці 1 свідчить про те, що головними реакціями на ВТР у проектах реінжи-

нірингу СТРПА є визначення відповідності між параметрами цієї віртуальної системи та ха-
рактеристиками потоку вимог на виконання обслуговувально-ремонтних втручань, обґрун-
тування нормативів щодо періодичності діагностування і трудомісткості ТОР ПА, оптималь-
не резервування тощо. Окрім того, слід відмітити, що під час реалізації проекту реінжиніри-
нгу СТРПА за технічним станом потрібно уточнити інформацію щодо напрацювання ПА, їх 
технічного стану, трудомісткості виконання обслуговувально-ремонтних втручань. Це 
пов’язано із тим, що ця інформація береться за стратегії виконання ТОР за напрацюванням 
ПА і може бути дещо видозміненою за стратегії виконання ТОР за технічним станом.  

Результатом розвинення реакцій на ВТР у проектах реінжинірингу СТРПА є розроб-
лення плану управління цими ризиками (табл. 2).  



Вісник ЛДУ БЖД №15, 2017 29

Таблиця 2 
План управління ВТР у проектах реінжинірингу СТРПА за станом 

Процеси управління ВТР 
Ідентифікація ВТР Кількісне оцінення 

ВТР 
Розвинення реакцій 

на ВТР 
Контроль за реакці-

ями на ВТР 
1 2 3 4 

Початкові дані для реалізації процесів управління ВТР 
 опис взаємодії 
систем пожежога-
сіння та ТОР ПА;  
 опис функціону-
вання віртуальної 
системи ТОР ПА. 

 

 причини ВТР в 
проекті реінжиніри-
нгу системи ТОР 
ПА; 
 множина чинни-
ків ефективності 
функціонування вір-
туальної системи 
ТОР ПА; 
 розподіл чинни-
ків ефективності 
функціонування вір-
туальної системи 
ТОР ПА за ступенем 
керованості та ймо-
вірнісним характе-
ром; 
 множина інтег-
рованих фізичних 
показників ефектив-
ності функціонуван-
ня віртуальної сис-
теми ТОР ПА; 
 нормативні дані 
стосовно надійності 
ПА, періодичності 
діагностування, тру-
домісткості ТОР. 

 статистичні мо-
делі напрацювання 
на початок року та 
щомісячно різних 
ПА; періодичність 
проведення ТО; ма-
рковий склад, кіль-
кість та рік випуску 
ПА;  
 технічний стан та 
трудомісткість ТОР 
ПА різних марок; 
 тривалість ТОР 
ПА різного техніч-
ного стану за різної 
кількості виконав-
ців; 
 імітаційні моделі 
функціонування вір-
туальної системи 
ТОР ПА. 

 план замовлень 
на виконання ТОР 
ПА; 
 поточний план 
потреби у виконав-
цях, агрегатах, вуз-
лах, деталях та ма-
теріалах; 
 число резервних 
постів, кількість ре-
зервних виконавців 
та число резервних 
ПА, агрегатів; 
 правила розподі-
лу виконавців між 
ПА, які одночасно 
обслуговуються (ре-
монтуються) в 
реммайстерні; 
 правила чергово-
сті виконання замо-
влень, які очікують 
обслуговування (ре-
монту); 
ризик показників 
ефективності функ-
ціонування віртуа-
льної системи ТОР 
ПА. 

Методи та засоби для реалізації процесів управління ВТР 
 системного ана-
лізу взаємодії систем 
пожежогасіння та 
ТОР ПА; 
 алгоритм побу-
дови концептуальної 
моделі віртуальної 
системи ТОР ПА; 
 системного аналі-
зу та синтезу чинників 
ефективності функці-
онування віртуальної 
системи ТОР ПА; 

 статистичного 
оцінення чинників 
ефективності функ-
ціонування віртуа-
льної системи ТОР 
ПА; 
 імітаційного мо-
делювання потоку 
вимог на виконання 
ТОР ПА; 
 експертного оці-
нення трудомісткості 
ремонтних втручань; 

 прогнозування 
потоку вимог на ви-
конання ТОР ПА; 
 календарного 
планування потреби 
у виконавцях, агре-
гатах, вузлах і дета-
лях; 
 резервування чи-
сла постів, кількості 
виконавців та числа 
ПА; 

 порівняння реа-
льних та змодельо-
ваних показників 
ефективності функ-
ціонування віртуа-
льної системи ТОР 
ПА; 
 уточнення даних 
про надійність ПА, 
які обслуговуються 
та ремонтуються; 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

 логічного аналізу 
причинно-наслідкових 
зв’язків. 
 

 імітаційного мо-
делювання функціо-
нування віртуальної 
системи ТОР ПА для 
заданої організацій-
ної схеми виконання 
ТОР; 
 імітаційного мо-
делювання функціо-
нування віртуальної 
системи ТОР ПА з 
ідеалізованим пото-
ком вимог на вико-
нання ТОР; 
 метод ітерацій. 

 поточного роз-
поділу виконавців 
між ПА, що одноча-
сно обслу-говуються 
(ремонтуються) в 
реммайстерні; 
 черговості вико-
нання замовлень. 

 

 уточнення нор-
мативів щодо тру-
домісткості та три-
валості виконання 
ТОР ПА, їх напра-
цювання. 

Результати реалізації процесів управління ВТР 
 причини ВТР в 
проекті реінжиніри-
нгу системи ТОР 
ПА; 
 множина чинни-
ків ефективності 
функціонування вір-
туальної системи  
ТОР ПА за станом; 
 розподіл чинни-
ків ефективності 
функціонування вір-
туальної системи 
ТОР ПА за станом за 
ступенем керованос-
ті та ймовірним ха-
рактером; 
 множина інтег-
рованих фізичних 
показників ефектив-
ності функціонуван-
ня віртуальної сис-
теми ТОР ПА за 
станом.  

 статистичні моделі 
місячного напрацю-
вання ПА та напра-
цювання їх множини 
на початок року; 
 статистична мо-
дель трудомісткості  
виконання ТОР ПА; 
 територіальне 
розташування ПРЧ, 
марковий склад, кі-
лькість та рік випус-
ку ПА; 
 ризик показників 
ефективності функ-
ціонування віртуа-
льної системи ТОР 
ПА за станом для 
заданої організацій-
ної схеми виконання 
обслуговувально-
ремонтних втручань. 
 

 план замовлень 
на виконання ТОР 
ПА; 
 поточний план 
потреби у виконав-
цях, агрегатах вуз-
лах, деталях та ма-
теріалах; 
 число резервних 
постів, кількість ре-
зервних виконавців 
та число резервних 
ПА, агрегатів; 
 правила розподі-
лу виконавців між 
ПА, які одночасно 
обслуговуються (ре-
монтуються) в 
реммайстерні; 
 правила чергово-
сті виконання замо-
влень, які очікують 
обслуговування (ре-
монту). 

 коригування 
плану управління 
ВТР у проекті реін-
жинірингу системи 
ТОР ПА; 
 корегуючі дії 
стосовно викорис-
тання резерву вико-
навців, резерву ПА, 
агрегатів, вузлів та 
деталей. 

 

Запропонований план містить основні процеси управління ВТР у проектах реінжині-
рингу СТРПА за технічним станом, а саме: ідентифікацію та кількісне оцінення складових 
ВТР, розвинення реакцій на ВТР та контроль за цими реакціями. Реалізація кожного із цих 
процесів управління ВТР відбувається у три етапи, а саме: 1) ідентифікація та кількісне оці-
нення вхідних даних; 2) обґрунтування методів і засобів; 3) обґрунтування результатів. Ок-
рім того, слід відмітити, що всі процеси управління ВТР у проектах реінжинірингу СТРПА за 
технічним станом виконуються послідовно і результати виконання попередніх процесів є 
здебільшого вхідними даними для наступних. 
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Загальні висновки. За результатами проведеної роботи можна зробити такі висновки: 
1. На підставі аналізу методів та моделей управління ризиками у проектах встановле-

но, що вони не відображають особливостей формування виробничо-технологічних ризиків у 
проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобі-
лів, що не дає можливості системно обґрунтувати реакції на них та розробити план управ-
ління ними. 

2. Ідентифіковано складові виробничо-технологічних ризиків у проектах реінжиніри-
нгу систем технічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів, які за 
відношенням до цих систем належать до трьох груп (внутрішньосистемних, зовнішньо сис-
темних та міжсистемних) і є основою системного обґрунтування реакцій на них. 

3. Обґрунтовані головні реакції на складові виробничо-технологічних ризиків у прое-
ктах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів. 
Такі реакції є  основою розроблення плану управління цими ризиками. 

4. План управління виробничо-технологічними ризиками у проектах реінжинірингу 
систем технічного обслуговування та ремонту пожежних автомобілів передбачає виконання 
трьох груп процесів, які виконуються послідовно і результати виконання попередніх проце-
сів є здебільшого вхідними даними для наступних. 

5. Запропоновані науково-методичні засади обґрунтування плану управління вироб-
ничо-технологічними ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування 
та ремонту пожежних автомобілів є основою подальших досліджень стосовно розроблення 
інструментарію для управління цими ризиками. 
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