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Система екстреного виклику за єдиним номером 112 (далі - Система 112) 

створена вперше у США у вигляді номеру 911, на замовлення Федеральної комісії 

по комунікаціям компанією AT&T, якій було дане замовлення на створення 

універсального телефонного номеру, який би об’єднував пожежну службу, 

міліцію та медичну службу. Європейський номер екстреної допомоги 112 був 

створений рішенням Ради Європи від 29 липня 1991 року і до 1996 року країни 

ЄС зобов’язалися перейти на номер 112. Експлуатація  

Системи 112 показала свою ефективність, оскільки дозволила оптимізувати час 

реагування на надзвичайні ситуацій (далі – НС), врятувати людські життя. У 

зв’язку з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 

(далі – Євро 2012) був реалізований проект створення та впровадження Системи 

112 в Україні, зокрема в містах проведення матчів Євро 2012 [1]. Подальша 

реалізація проект Системи 112 у регіональному вимірі показала ряд 

несумісностей при експлуатації, що вимагає проведення подальшого аналізу та 

дослідження на основі розробки моделі проекту гармонізації.  

Особливість нормативно-правової бази України, а також існуюча 

програмно-апаратна складова вимагає розробки моделей проекту для 

забезпечення суцільності та ефективності роботи системи 112 в різних регіонах 

країни [2]. Крім того така система повинна бути інтегрована в Урядову 

інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних ситуацій  

(далі — УІАС НС). 

 В умовах глобалізації світове суспільство ставить перед собою виклики 

щодо забезпечення стану безпеки життєдіяльності людини. Складна техногенна та 

екологічна  завантаженість світу посилює ризики виникнення НС природного та 

техногенного характеру, причому їх кількість невпинно зростає. Ця тенденція 

ставить перед сьогоднішнім суспільством  нові вимоги, щодо пошуків шляхів 

оптимізації для зменшення кількості та впливу НС на оточуюче середовище. 

Складні політико-економічні та стресові ситуації у світі не додають 

оптимістичних прогнозів простим громадянам. Економічна криза яка хвилями 

наступає на планету призводить до скорочення фінансування усіх сфер людського 

життя, зменшення кількості робочих місць, що в сукупності підвищує ймовірність 

виникнення НС. Для ефективності роботи та гармонізації взаємодії у 

регіональному вимірі відомчі служби країн, головна мета яких покладена на 

збереження та забезпечення умов безпеки життєдіяльності людини вже давно 

встали на шлях модернізації та інтеграції в єдину систему, застосувавши  

проектно - орієнтований підхід до створення, формування та успішної реалізації 

системи, яка в країнах  Європи носить назву “Система екстреного виклику 112.” 

Система 112 призначена для забезпечення оперативних дій та більш точного 

прийняття рішень при виникненні НС природного та техногенного характеру [3].  

В Україні, на відмінну від країн ЄС, відсутній проектний підхід, щодо адаптації та 

гармонізації існуючих моделей проекту Системи 112 для умов різних регіонів[4].  

 

Тому для забезпечення  умов гармонізації Системи 112 в рамках України 

необхідно впровадити проектно - орієнтоване управління, що дозволить: 



 

1. Мінімізувати час. 

2. Оптимізувати нормативно-правову базу та міжвідомчу координацію 

служб і структур. 

3. Оптимізувати кадрове забезпечення шляхом впровадження 

інформаційно-аналітичних систем (ІАС). 

4. Залучити засоби масової інформації (ЗМІ), засоби масової комунікації 

(ЗМК) і телематичні системи щодо оптимізації умов отримання 

достовірної інформації, та забезпечити найбільш сприятливі умови 

оперативного реагування на НС. 

 

Проектне середовище гармонізації Системи 112 для умов різних регіонів 

України можна представити у вигляді див. Рис. 1 

 

Рис. 1. Модель формалізації проектного середовища інженерного 

проектування Системи 112 

Сукупність цих п’ятьох факторів, що приведені у формалізованій моделі 

(див. рис. 1) дозволяє використати проектне середовище як основу для 

впровадження, супроводу та ефективного функціонування та забезпечити 

гармонізацію Системи 112 для умов різних регіонів України [5].  
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