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Реалізація моделі управління ризиками проекту створення системи 112 в Україні  (див. рис. 1) 
дозволяє використовувати ризик-менеджмент для зменшення ризиків, що пов’язані з реалізацією 
проекту на усіх його фазах та застосувати проектно-орієнтоване управління при проведені аналізу 
ризиків проекту [2]. Залучення основ ризик-менеджменту дозволить забезпечити ефективність 
реалізації проекту впровадження системи 112 в регіональному вимірі для умов України. 
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Проблема автостоянок у великих містах є однією з найболючіших. З кожним роком кількість 
транспортних засобів у світі невпинно зростає, зокрема у Львові за 2009 рік було зареєстровано 125 
тис. автомобілів, а це близько 170 автомобілів на 1000 мешканців. У 2012 році кількість автомобілів 
зросла до 200 одиниць на 1000 населення. За прогнозами експертів у 2013 році кількість автомобілів 
зросте до 300 авто, що значно перевищить середній рівень по Україні. Натомість число паркомість 
становить 50 тисяч. У зв’язку з цим виникає проблема паркування транспортних засобів, що тягне за 
собою появу корків, з´являються незручності для пішоходів, погіршення екологічного стану повітря, 
що здійснює негативний вплив на мешканців і гостей міста, нищення історико-культурної спадщини. 

Управління проектом будівництва підземного паркінгу в умовах міста Львова потребує 
особливого підходу, адже місто Львів являється досить специфічним. Специфіка міста полягає в його 
архітектурі, історико-культурній спадщині, яка внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Натомість у Європі існує багато проектів будівництва підземних паркінгів у історично - 
сформованому середовищі міст. До прикладу у Відні під Оперним театром, у Римі підземний паркінг 
збудований під Ватиканом,під час будівництва якого було  знайдено надзвичайні артефакти, в Брюсселі 
7-поверховий підземний паркінг знаходиться під центральною площею, історичними будинками, а із 
самого центру міста можна спуститися в тунель, звідки за 10 хвилин ви дійдете до кільцевої дороги, 
причому все це зроблено функціонально і ніякого втручання в історичне середовище. 

Враховуючи, вище сказане, нами запропоновано модель проекту підземного паркінгу розміщеного 
в історичній частині м. Львова рис.1. Модель-схема рис.1 представляє собою концептуальну стадію проекту 
і, враховує динаміку прогнозу впливу на реакцію зовнішніх та внутрішніх чинників при реалізації проекту 

 

  
Рис. 1. Модель-схема управління проектом будівництва паркінгу в історичній частині м. Львова, 

концептуальний підхід 
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Запропонована модель враховує територіально-історичну та регіональну складову, тенденцію 
розвитку міста, динаміку розвитку туризму, можливості проведення міжнародних спортивних змагань. 

Особливість реалізації такого проектного середовища полягає в тому, що проект успішно 
реалізується в забезпеченні умов екологічної безпеки, покращення соціально-політичного стану 
регіону, розвитку туризму та проектно-орієнтованого управління на всіх його фазах. 
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Високоефективна підготовка курсантів, студентів та молодих науковців в сучасних 
умовах можлива за умови  використання сучасних інноваційних технологій та методів і 
моделей проектно-орієнтованого управління. Впроваждення мультимедійних розробок  
освітнього проекту вже  давно показало позитивний вплив на якість вивчення, пізнавання та 
вдосконалення всіх аспектів освіти. Такий проектний підхід  навчання позитивно вписується 
в структуру практичних занять у вільний час, дозволяє досягати більш ефективних 
результатів, що розкривають потенційні можливості кожного.  

Роль викладача у такому освітньому проектному середовищі перетворюється на 
організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи курсантів та студентів. 
Реалізація такого проекту  потребує пошуку ефективніших засобів навчання, які б виконували у 
навчальному процесі такі функції: інформуючу, формуючу, систематизуючу, контролюючу та 
мотивуючу. Таким вимогам відповідають методні моделі проектно-орієнтованого управління та  
інноваційні засоби навчання, до яких належать комп’ютерні та мережеві системи зв’язку . 

SAFETYTV – це інтернет відео-канал  Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності. Відео-канал працює на основі технологій відеотранслювання в режимі 
онлайн. Головною ціллю створення та розвитку такого ресурсу забезпечення системності у  
наданні курсантам,  студентам, науково-педагогічному складу університету широкого обсягу 
науково-публічної інформації в  будь-яких точках країни (та за її межами), що сприяє 
підвищенню якісного рівня освіти за  рахунок активнішого використання наукової і освітньої 
інформації від провідних фахівців, науковців, викладачів у сфері Цивільного захисту 
інститутів, кафедр, галузевих центрів  підготовки та перепідготовки кадрів, інституту 
підвищення кваліфікації Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. За 
рахунок створення проекту інформаційно-освітнього телеканалу  буде забезпечено 
принципово новий рівень доступності освіти при збереженні  його якості та швидкості 
розповсюдження. Таке навчання є найперспективнішою формою освіти  широких верств : 
курсантів та студентів та всього населення загалом.  


