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Система екстреного виклику допомоги за єдиним номером 112 (Далі – Система 112) – це 
інформаційно-телекомунікаційна автоматизована система, яка представляє собою сукупність програмно-
апаратних комплексів і телекомунікаційних мереж, призначених для приймання і оброблення повідомлень 
громадян у разі загрози їх життю та/або здоров‘ю, виникнення надзвичайних ситуацій, протиправних дій та 
інших небезпечних подій, а також для оперативного інформування аварійно-рятувальних, пожежно-
рятувальних, аварійних, медичних служб, відповідних правоохоронних органів щодо їх залучення до 
відповідного реагування [1]. Реалізація проекту створення системи 112 в Україні почалася під час 
підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 та поставила перед виконавцями ряд 
завдань. Зокрема розробку моделей проекту для забезпечення суцільності та ефективності роботи системи 
112 в Україні, інтеграцію системи 112 в Урядову інформаційно-аналітичну систему з питань надзвичайних 
ситуацій (далі — УІАС НС), використання  проектно-орієнтованого управління проекту на усіх фазах його 
реалізації, побудові моделей оптимального середовища  реалізації проекту, дослідженні ризиків в 
управлінні. Саме ризики в проектному середовищі є ключовими факторами які можуть зашкодити швидкій, 
а головне ефективній реалізації проекту.   

Ризиком є невизначеність, що пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту 
несприятливих умов, ситуацій та наслідків. Ризиком можна управляти, тобто використовувати різноманітні 
заходи, які б давали змогу певним чином прогнозувати виникнення ризикової ситуації і вживати заходи для 
зниження рівня ризику. Управління ризиком у проекті є  процес реагування на події та зміни ризиків в 
процесі виконання проекту. При цьому важливим є проведення моніторингу ризиків. Моніторинг ризиків 
включає контроль ризиків протягом всього життєвого циклу проекту. Якісний моніторинг ризиків 
забезпечує управління інформацією, яка допомагає приймати ефективні рішення до настання ризикових 
подій. В нашому проекті реалізації створення системи 112 управління ризиками передбачає використання 
моделі організації робіт по управлінню ризиками (див. рис. 1).   

 

 
 

Рис. 1. Модель управління ризиком реалізації проекту створення Системи 112 
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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 


