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УДК 005.8

Рак Ю.П., Кобилкін Д.С.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

SWOT АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 112 В 
УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Складна динаміка зростання числа надзвичайних ситуацій (НС) 
підвищує загрозу стану безпеки життєдіяльності і спричиняє погіршення 
соціально-економічної складової, як на регіональному так і на 
державному рівнях. Для мінімізації ризиків виникнення чи ліквідації НС 
необхідно створити таку систему апаратів по зв’язку, яка б 
характеризувалась ієрархічно-реляційно-мережевою структурою, 
здатною отримувати правдиву інформацію в режимі реального часу та 
забезпечити семантично-мережевий зв'язок щодо отримання даних та 
знань.
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Сильні сторони проекту
Слабкі сторони проекту

- розвиток інформаційно-телекомунікаційної і 
Внутрішнє ■ мережі держави; ;-  недостатність фінансування проекту з боку

і-  наявність висококваліф ікованих фахівців у;Держави;
середовище ! , . , w ■ /і сфері інф орм аціино-телеком унікзц іиних І • недостатньо розвинута /  пош коджена

проекту і технологій; : мережа телекомунікаційної інфраструктури ;
j -  наявність ш ирокої мереж і оперативно-.- недостатня підготовка персоналу до 
і диспетчерських центрів, ВНЗ які працюють в Функціонування та роботи Системи 112. 

галузі безпеки лю дини (м. Львів, Харків). '

Можливості проекту Загрози проекту

Зовнішнє
середовище

проекту

- реформа, оптим ізація рятувальних служб і 
створення єдиного центру реагування на НС 
Системи 112;
- зменшення кількості жерте НС шляхом 
ш видкого реагування на НС та координац ії її 

і л іквідації;
. - можливість створення нових робочих місць 
і для реалізації та функціонування проекту 
j Системи 112;
■ залучення спонсорських або грантових 
1 коштів для реалізації проекту;

стажування персоналу в аналогічних 
; п ідрозділах €С;
;- . використання ІТ-технологїй в ході 
забезпечення реалізації проекту та його

і функціонування.

- соціально-політичне становище держави;
- бойові д ії на території держави;
- часткова окупація частини території держави, 

проблеми фінансування проекту;
-відсутність розроблених стандартів взаємодії 
рятувальних підрозділів усіх адм іністрзтиено- 
територіальних одиниць України в рамках 

; реалізації проекту Системи 112;
- відсутність нормативно-правової бази щодо 

І взаємодії п ідрозд іл ів  екстрених служб в 
’ умовах Системи 112.

Рис. 1. SWOT аналіз реалізації гіроекгу Системи 112.

Такий підхід функціонування системи оперативного зв’язку 
повинен будуватися на викориспанні методів і моделей проектно- 
орієнтованого управління, що забезпечить системність в оперативному 
управлінні рятувальними службами. Тому впровадження проекту 
Системи екстреного виклику за єдиним номером 112, як на регіональному
гак і на державному рівнях є задачею актуальною.

Враховуючи складну терм-історичну та регіональну складову 
України процес реалізації проекту Системи 112 вимагає пофазного і
ікжрокового його супроводу.

Для ефективною управління проекту реалізації Системи 112 в
умовах України слід провести його SWOT аналіз (див. рис.1 ).

SWOT аналіз проекту реалізації проекту Системи 112 для умов
України дозволяє систематизувати та акцентувати увагу керівника проекту
на його сильних та слабких сторонах, використати його потенційні
можливості та врахувати загрози під час реалізації' такого проекту.
Використання SWOT аналізу підвищить якість управління проектом та
оптимізус ресурси проекту.
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Рак Ю.П., Головатий P.P.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТІВ МЕТОДОМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ 

ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

За сучасних швидких темпів індустріалізації міст України 
виникає потреба у підвищенні рівня безпеки об’єктів з масовим 
перебуванням людей. Особливу увагу при реалізації проектів 
безпечної експлуатації варто приділити торгово-розважальним 
центрам (далі ТРЦ). В останні роки набувають значної популярності 

. великі торгівельні комплекси, які розраховані на одночасне 
перебування великої кількості відвідувачів, мають складну та 
водночас оригінальну структуру будівельно-конструкторських 
рішень.

Прагнучи мінімізувати негативний вплив зовнішніх вражаючих 
факторів на середовище експлуатації ТРЦ, знизити рівень загрози 
виникнення НС та контролювати їхній тиск на систему 
функціонування комплексу, необхідно реалізувати ряд проектів та 
програм у сфері цивільного захисту, що своєчасно попередять 
виникнення несприятливого стану функціонування торгово- 
розважальної споруди. Зокрема існує проблема реалізації проектів 
аналізу стану та реагування на виникнення НС в об’єктах з масовим
перебуванням людей. [1]

Одним з перспективних напрямів для зменшення кількості
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виникнення надзвичайних ситуацій, на території ТРЦ. їм мімімніїнИ 
часу реагування на них підрозділами державних служО |нчіиниин» > 
створення системи на основі оперативного центру оброОнн тфщшимН 
(див. рис. 1). Дана система здійснює аналіз та  обробку ііхі/іни» мім. 
(X.), що надходять з  засобів візуального та звукового о і і о н і щ р н н *
Після опрацювання сигналу в оперативному центрі ічц..... ...
інформації (ОЦОІ), оператор перенаправляє повідомлений к . н \ * и
безпеки (СБ) ТРЦ. Працівники СБ ТРЦ, на основі orpUN.......
інформації та особистого досвіду відправляють сигнали при 
необхідність отримання допомоги в органи і підрозділи держаний - 
служб реагування (Y,).

Успішна реалізація даної концептуальної моделі, забезпечуп и  м 
шляхом компетентності дій усіх учасників проекту безпечної 
експлуатації ТРЦ та встановленню причинно-наслідкових зв’язків и 
структурі управління ОЦОІ [2].

у,.ж; - т

Рис. 1 Модель проектного середовища безпечної експлуатації, 
на основі оперативного центру обробки інформації на території ТРЦ

Представлена модель (див. Рис. 1) дозволяє забезпечити 
візуалізацію як вхідної так і вихідної інформації на паперових та 
електронних носіях з метою подальшого глибинного аналізу.
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