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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

 

 

БД – база даних 

ВЕД – вид економічної діяльності  

Держгірпромнагляд – Державний комітет України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду 

ЄМБД ОП – Єдиний міжгалузевий банк даних безпеки та гігієни праці на 

робочих місцях травмонебезпечних підприємств і підприємств зі шкідливими 

умовами праці  

ЗІЗ – засіб індивідуального захисту 

ІАСОП – інформаційно-аналітична системи з охорони праці 

ІС – інформаційна система 

ІСОПП – інформаційна система з охорони праці підприємства 

КАГІ – комплекс аерогазовий інформаційний  

НВ – нещасний випадок 

ННДІПБОП – Національний науково-дослідний інститут промислової 

безпеки та охорони праці  

НПАОП – нормативно-правовий акт з охорони праці 

ОПР – особа, що приймає рішення 

СУОП – система управління охороною праці  

УТАС – уніфікована телекомунікаційна система диспетчерського контролю 

та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними 

комплексами 
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ВСТУП 

 

 

Незважаючи на певні позитивні зрушення, зокрема зменшення загальної 

кількості випадків виробничого травматизму в Україні протягом останніх років, 

становище в сфері охорони праці залишається напруженим. Діюча в Україні 

система управління охороною праці (далі – СУОП) виявилась недостатньо 

ефективною в умовах сьогодення. Як наслідок – рівень виробничого травматизму 

залишається достатньо високим.  

Сучасний етап розвитку нашої держави характеризується глибокими 

суспільно-політичними та соціально-економічними реформами. Україна 

переживає етап поступового переходу до нових економічних відносин у всіх 

сферах господарювання, притаманних соціально-ринковій моделі державного 

управління. Докорінні зміни відбуваються також в сфері охорони праці, яка є 

важливою підсистемою загальної системи управління виробництвом. 

Водночас, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання 

були й залишаються величезною людською трагедією, причиною найбільш 

масштабних соціально-економічних втрат. Створення безпечних та нешкідливих 

умов праці, забезпечення безаварійності господарського комплексу в сучасних 

умовах набуває особливо важливого значення. Від вирішення цих питань 

залежить не тільки успішна робота підприємства, галузі, регіону, але і стабілізація 

економіки держави в цілому. Зростає ціна, яку суспільство сплачує за прорахунки 

у виборі недостатньо обґрунтованих методів та способів управління. 

Більшість наукових досліджень, присвячених проблемі вдосконалення 

оперативного управління та розроблення заходів зі зниження рівня виробничого 

травматизму в різних галузях виробництва, базується переважно на 

статистичному аналізі ретроспективних даних. Практика проведення в межах 

держави окремих несистематизованих заходів з охорони праці, як реакції на 

фактично існуючу ситуацію, виявилась недостатньо ефективною, що обумовлює 

необхідність вдосконалення методів наукової підтримки оперативного управління 

охороною праці на державному, а також на виробничому рівнях. Як найбільш 

перспективні методи наукової в умоваї впровадження інформаційних технологій 

слід розглядати математичне моделювання та прогнозування. 
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 1. АНАЛІЗ ІСНЮЧОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  В УКРАЇНІ 

 

 

1.1. Особливості управління охороною праці в Україні 

 

 

Охорона праці є складовою частиною програми соціально-економічного 

розвитку країни, а на державному, галузевому, регіональному і виробничому 

рівнях реалізується через відповідні СУОП. Метою функціонування СУОП є 

забезпечення здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і 

організаціях (далі – підприємствах) шляхом підготовки, прийняття та реалізації 

рішень, спрямованих на здійснення організаційних, технічних, санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення 

безпеки, збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.  

У сучасних соціально-економічних умовах, що характеризуються 

переходом від адміністративно-командних методів управління суспільними 

відносинами в Україні до ринкових, управління охороною праці потребує нового 

методологічного підходу. Це зумовлено тим, що головною цінністю будь-якої 

цивілізованої правової держави є громадяни, отже безумовним є пріоритет життя і 

здоров’я працівника порівняно з результатами виробничої діяльності. 

Проголосивши в Конституції України життя і здоров’я людини найвищою 

соціальною цінністю, гарантувавши йому право на належні, безпечні та 

нешкідливі умови праці, держава тим самим взяла на себе обов’язок забезпечити 

законодавче всім громадянам захист їх життя і здоров’я в процесі трудової 

діяльності та виступити гарантом реалізації закріпленого в статті 43 Конституції 

України цього права. Отже, охорона праці виступає як самостійний інститут 

трудового права, який містить норми, спрямовані на безпосередній захист 

працівника від шкідливого впливу виробничого середовища та інших чинників 

виробничого процесу з метою збереження його життя, здоров’я та високого рівня 

працездатності протягом тривалого часу.  

Державне управління охороною праці – це цілеспрямована діяльність 

державних органів по забезпеченню безпеки праці, збереженню життя, здоров’я 

та працездатності людей на виробництві через формування та впровадження 

працеохоронних заходів. Основні положення щодо державного управління 

охороною праці визначено Законом України «Про охорону праці» [1].В цьому 

Законі визначено основні принципи державної політики в області охорони праці, 

закріплено конституційні права громадян на охорону їхнього життя і здоров’я в 

процесі трудової діяльності. Слід відзначити, що при опрацюванні положень 

цього Закону враховувались конвенції та рекомендації МОП, директиви 

Європейського Союзу (ЄС), а також досвід нормотворчої діяльності з охорони 

праці Росії, Німеччини, Великобританії та інших країн [2]. Основні принципи 

державної політики в області охорони праці викладені в конвенціях і 

рекомендаціях МОП, що є результатом вивчення передової національної практики 

різних країн [3, 4, 5]. Прийняття у 1992-му році Закону стало потужнім стимулом 
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для подальшої роботи в сфері охорони праці. Було створено Національну раду з 

питань безпечності життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України, 

Державний комітет з нагляду за охороною праці та Національний науково-

дослідний інститут з охорони праці, активізувалось міжнародне співробітництво в 

цій сфері.  

Кожна ланка СУОП в межах своїх повноважень (компетенції) здійснює 

підготовку, прийняття та реалізацію управлінських рішень відповідно до своїх 

функціональних обов’язків (рис. 1.1). 

 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Схема управління охороною праці в Україні 

 

Державне управління охороною праці в Україні здійснюють (див. рис. 1.1): 

Кабінет Міністрів України; центральні та місцеві органи державної виконавчої 

влади; Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду. 

.Державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів 

місцевого самоврядування, інших органів щодо виявлення та запобігання 

порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання. Заходи 

державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які 

здійснюються шляхом проведення перевірок, обстежень та інших дій. 

Законодавче закріплення правових та організаційних засад, основних 

принципів і порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), 

їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання 

під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено у [6].  

Роботодавець зобов’язаний створити на робочих місцях підприємства умови 

праці відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також забезпечити 

додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. 

Кабінет Міністрів України, 
центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, 

Держгірпромнагляд 
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Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві 

спрямовані на реалізацію положень Конституції та Законів України щодо 

забезпечення охорони життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, 

створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях та 

вдосконалення існуючих механізмів управління в сфері охорони праці [7, 8]. 

Питання участі в управлінні охороною праці профспілок, уповноважених 

трудових колективів та комісій з охорони праці визначаються чинним 

законодавством, а для конкретних підприємств – положенням про СУОП.  

Управління охороною праці на всіх рівнях здійснюється через 

обґрунтування, прийняття та реалізацію управлінських рішень (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Контур управління охороною праці 

 

Орган управління (керівник) здійснює свою діяльність в межах визначених 

законодавством. На основі аналізу даних про охорону праці (об’єкт управління) 

керівник приймає рішення, спрямовані на об’єкт управління (тобто, на 

покращення стану охорони праці). Реалізація управлінського рішення 

здійснюється через засоби впливу (працеохоронні заходи). Інформаційне 

забезпечення надає керівнику можливість виробляти адекватні управлінські 

рішення. 

До основних функцій управління охороною праці слід віднести такі: облік 

та аналіз показників стану охорони праці; планування робіт з охорони праці; 

організація та контроль виконання робіт з реалізації працеохоронних заходів; 

оцінка результатів виконання запланованих заходів.  

Облік та аналіз показників стану охорони праці здійснюється систематично 

для одержання повної, своєчасної і вірогідної інформації про стан охорони праці, 

її аналіз та узагальнення. Обліку підлягають дані про нещасні випадки та 

професійні захворювання, про результати всіх видів контролю за станом охорони 

праці та інші дані.  

Під плануванням робіт з охорони праці розуміється процес обґрунтування 

рішень і розподілу ресурсів (матеріальних, фінансових, людських, 

інформаційних) для його реалізації [9]. Планування робіт з охорони праці – 

процес розроблення таких планів: довгострокових (на декілька років), 

середньострокових (річних) та оперативних (квартальних, місячних, декадних). В 
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залежності від прийнятої в сфері охорони праці систематизації планів робіт, 

розрізняють види управління: стратегічне (реалізація довгострокових планів), 

тактичне (реалізація середньострокових планів) та оперативне (реалізація 

оперативних планів). 

Організація та контроль виконання робіт з реалізації працеохоронних 

заходів здійснюється для організації виконання планів робіт, контролю виконання 

їх етапів та плану в цілому. Оцінка результатів виконання запланованих заходів 

здійснюється для визначення степеню досягнення поставлених завдань. 

Відсутність в Україні загальноприйнятих рекомендацій з оцінки 

ефективності інвестицій призводить до недостатнього фінансування програм та 

заходів з охорони праці. Аналіз цієї проблеми свідчить, що остаточно вона не 

вирішена [10, 11]. Через відсутність державного фінансування, практично, не 

здійснюється опрацювання та реалізація заходів з охорони праці у складі 

загальнодержавних, галузевих та регіональних програм поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Все це надзвичайно ускладнює 

формування та реалізацію завдань стратегічного та тактичного планування. Отже, 

в умовах сьогодення саме оперативне управління дозволяє найбільш дієво 

впливати на стан охорони праці в Україні.  

Оперативне управління передбачає вироблення управлінських рішень, що 

впливають на конкретні поточні події для усунення виявлених недоліків і вжиття 

профілактичних працеохоронних заходів, забезпечує безперебійну, узгоджену 

діяльність всіх учасників виконання поставлених завдань. Оперативне управління 

здійснюється в реальному масштабі часу на основі безперервного збору та аналізу 

інформації про стан охорони праці, визначає реакцію органу управління на 

ситуацію, що склалася.  

Реалізація функцій оперативного управління охороною праці повинна 

здійснюватися одночасно з підвищенням ефективності виробничої діяльності, 

поліпшенням використання виробничих ресурсів, збільшенням продуктивності 

праці. Раціональна організація працеохоронної діяльності на всіх рівнях повинна 

зумовити ситуацію, при якій максимально високий рівень економічної діяльності 

підприємств досягається при мінімально можливому рівні виробничого 

травматизму. Наукова підтримка функцій управління досягається шляхом 

застосування відповідних методів (рис. 1.3). 

Як свідчить аналіз наукових праць, оперативне управління охороною праці 

при розробленні заходів зі зниження виробничого травматизму здійснюється на 

підставі аналізу причин та видів подій, що призвели до нещасних випадків, з 

урахуванням даних про обставини нещасних випадків та даних про потерпілих. В 

умовах сьогодення більш дієвими є підходи до оперативного планування заходів, 

що базуються на застосуванні апріорного аналізу для оцінки стану охорони праці. 

На основі чинників, визначених в результаті апріорного аналізу, проводиться 

побудова економіко-математичної моделі.  
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Рис. 1.3. Схема реалізації основних функцій  

оперативного управління охороною праці 

 

З використанням побудованої моделі формується план оперативних заходів 

з охорони праці. При плануванні працеохоронних заходів на основі 

розрахункового коефіцієнту професійного ризику насамперед обираються такі, які 

дають найбільший соціально-економічний ефект за найменших витрат. Однак, 

практична реалізація запропонованих підходів потребує наявності 

спеціалізованих інформаційних систем та актуалізованих баз даних про 

виробничий травматизм. Вагомий внесок у розвиток методів управління 

охороною праці та розроблення заходів зі зниження виробничого травматизму 

внесли вчені:А.О. Водяник [12, 13],  Г.Г. Гогіташвілі [14, 15],  В.І. Голінько [16], 

О.І Запорожець [17, 18], О.І. Кашуба  [19, 20, 21], Г.М. Крикунов [22], П.К. Кучеба 

[23, 24, 25, 26], О.Є. Лапшин [27, 28], О.Г. Левченко [29, 30, 31], 

Питання розроблення та застосування економічних методів управління в 

сфері охорони праці розглянуто в роботах [32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]. Дослідження вчених-економістів і фахівців в області 

охорони праці свідчать про те, що втрата працездатності і зниження 

продуктивності праці робітників пов’язані з умовами праці. Облік розходжень в 

умовах праці пропонується переносити і на моделі розрахунку економічної 

ефективності усіх видів нововведень, де виробничі процеси вимагають постійної 

присутності людини. Для підвищення інформативності оціночних показників 

охорони праці на макрорівні пропонується використовувати приведення 

абсолютних значень витрат на охорону праці до порівнянного виду за допомогою 

національного доходу й обсягу продукції, що випускається.  

У західній економічній науці поняття «соціальна ефективність» не 

виділяється окремо, а розглядається як обов’язковий елемент в складі економічної 

ефективності]. При визначенні ефективності заходів з охорони праці 
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розглядаються різні підходи до визначення співвідношення соціальних і 

економічних результатів.  

Основою існуючих підходів до оцінки економічної ефективності управління 

охороною праці є зіставлення очікуваного рівня зниження збитків у цій сфері з 

обсягами фінансування, що виділяються на працеохоронні заходи. Передбачено 

виконання таких етапів: збір та обробка статистичних даних про стан охорони 

праці на підприємстві, встановлення залежності між значеннями показників, що 

характеризують умови та безпеку праці, і обсягами фінансування, які виділяються 

на зниження рівня їх небезпеки (шкідливості). Для кожного варіанта 

управлінського рішення проводиться зіставлення потрібних обсягів фінансування 

та очікуваного рівня зниження збитків. На основі проведених розрахунків 

приймаються обґрунтовані рішення про обсяги фінансування та формування 

плану працеохоронних заходів. Прийняття рішень, розроблених на основі обробки 

даних про стан об’єкта управління, являє собою особливий вид людської 

діяльності, спрямований на вибір кращої з множини альтернатив з урахуванням 

оцінок їх якості та ефективності. При цьому оцінка ефективності рішення повинна 

проводитись на етапі його прийняття, коли результати його реалізації невідомі 

[50, 51].  

Аналіз застосування економічних методів для підвищення ефективності 

управління охороною праці в Україні та за кордоном дозволяє зробити такі 

висновки. По-перше, для ефективного впровадження в сфері охорони праці 

сучасних економічних методів управління повинна бути розроблена відповідна 

нормативно-правова база. По-друге, оскільки в основі переважної більшості 

відомих економічних методів лежить співставлення існуючого та очікуваного 

рівнів показників, за якими оцінюється ефективність управління, необхідно 

використання спеціальних алгоритмів, які б дозволили отримати прогнозні оцінки 

вказаних показників. Нажаль застосування вказаних методів в умовах сьогодення 

виявляється не завжди обґрунтованим, оскільки очікуваний результат від 

понесених витрат не завжди співпадає з фактичним. Причинами такого становища 

є неповнота початкової інформації, недосконалість алгоритмів моделювання та 

прогнозування. 

Як свідчить проведений аналіз, наукові дослідження в сфері охорони праці 

ведуться з урахуванням специфіки окремих галузей та видів економічної 

діяльності: машинобудування [52, 53], будівництво [54, 55], сільське господарство 

[56, 57]. При цьому відсутність єдиних підходів до вирішення проблеми 

управління охороною праці в межах окремих галузей та держави в цілому 

призводить до відсутності чіткої координації дій окремих розробників, до 

часткового дублювання напрацювань та не завжди раціонального витрачання 

обмежених фінансових коштів. 

Розроблення дієвої системи формування оперативних управлінських рішень 

повинно враховувати особливості конкретні галузі економіки, а пріоритетність 

розроблення таких систем визначається рівнем виробничого травматизму в цих 

галузях. Найбільш активно питання вдосконалення управління охороною праці 

ведуться для підприємств вугільної промисловості, враховуючі достатньо високий 

рівень виробничого травматизму [58, 59]. При формуванні управлінських рішень, 
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спрямованих на забезпечення безпеки праці у вугільній галузі, запропоновано 

використовувати показники аварійності та травматизму, які розраховуються на 

основі оцінки ймовірності виникнення цих подій. При цьому залежність 

аварійності та травматизму, отримана шляхом вираження параметрів їх розподілу 

у функції від часу, дозволяє прогнозувати середні значення показників 

імовірності аварій та нещасних випадків на вугільних шахтах. Запропоновано 

критерії матеріального стимулювання заходів з охорони праці, які полягають у 

врахуванні узагальненого показника стану охорони праці і коефіцієнта трудової 

участі працівника у створенні безпечних умов праці. При визначенні критерію 

оцінки безпеки праці використано величину зниження фактичного показника 

аварійності та травматизму у порівнянні з їх прогнозованими значеннями. Для 

реалізації запропонованого підходу необхідно мати постійно актуалізовані бази 

даних про аварійність та травматизм, а також засоби для автоматизованого 

розрахунку прогнозних оцінок результатів виконання управлінських дій.  

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених питанню 

підвищенню ефективності управління охороною праці на різних рівнях, слід 

відзначити відсутність єдиного науково-обґрунтованого підходу до вирішення 

цієї проблеми.  

Також слід відзначити, що розроблені методи підвищення ефективності 

управління охороною праці до останнього часу були орієновані на потреби 

конкретних підприємств або окремих галузей виробництва з високим рівнем 

виробничого травматизму, що не дозволяло використовувати їх в масштабах всієї 

держави. Крім того, сфера охорони праці розглядається відокремлено від галузей 

виробництва, що перешкоджає оперативно враховувати зміни, які відбуваються 

на виробництвах України протягом останніх років (на більшості підприємств 

змінилися виробничі програми, технологічні процеси, обладнання тощо). Тому 

розгляд показників, що характеризують стан охорони праці, відокремлено від 

показників, що характеризують виробництво, надзвичайно ускладнює процес 

формування рішень з управління охороною праці. Слід відзначити, що для 

практичної реалізації вказаних підходів необхідно створити спеціалізовані 

інформаційні системи для автоматизації розрахунків, сформувати та постійно 

оновлювати бази даних для оперативного планування заходів з охорони праці та 

контролю їх виконання. 

Як свідчить проведений аналіз, існуюча в Україні СУОП виявилась 

недостатньо ефективною в умовах сьогодення. Ослаблення механізму державного 

регулювання у сфері охорони праці внаслідок довготривалої політичної та 

економічної кризи призвели до порушення вертикалі державного управління 

охорони праці, зниження ефективності управління та координації діяльності 

центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо створення безпечних і 

здорових умов праці на підприємствах.  

Питання вдосконалення управління до останнього часу вирішуються без 

належного інформаційно-аналітичного забезпечення. Незважаючи на велику 

увагу, що приділяється останнім часом розробленню новітніх методів управління, 

слід відзначити недостатню ефективність їх практичного застосування в сфері 

охорони праці. 
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В умовах відсутності цілісної системи державного управління охороною 

праці, Держгірпромнагляд залишається єдиним дієздатним органом державної 

виконавчої влади, який здійснює комплексне управління у сфері промислової 

безпеки та охорони праці та державний нагляд за дотриманням законів та інших 

нормативно-правових актів з охорони праці. Саме з ініціативи 

Держгірпромнагляду внесено пропозиції щодо впровадження економічних 

стимулів та підвищення матеріальної відповідальності роботодавців за створення 

безпечних та нешкідливих умов праці. Крім того, наглядова діяльність, яку 

здійснюють інспектори Держгірпромнагляду, повинна розглядатись як важлива 

підсистема загальної системи оперативного управління охороною праці в Україні. 

Для раціональної організації роботи цієї підсистеми необхідно встановити 

залежності впливу наглядової діяльності у сфері охорони праці на рівень 

виробничого травматизму у найбільш травмонебезпечних галузях економіки та 

оцінити величину такого впливу. 

 

 

1.2. Управління охороною праці з урахуванням впливу наглядової 

діяльності на виробничий травматизм 
 

  

В сучасних умовах господарювання питання дослідження впливу 

наглядової діяльності в сфері охорони праці на рівень травматизму набуває 

особливої актуальності, оскільки сприяє пошуку та раціональному використанню 

додаткових резервів зниженню рівню виробничого травматизму.  

Процеси економічної інтеграції України в міжнародне співтовариство 

висувають, зокрема, нові вимоги до системи управління охороною праці, 

орієнтовані на міжнародні стандарти. У сфері охорони праці, яка є важливою 

підсистемою загальної системи управління виробництвом, на сьогоднішній день 

не вирішено ряд актуальних питань щодо її нормативно-правового забезпечення. 

Відсутність затверджених нормативних документів, гармонізованих з 

міжнародними стандартами, може стати реальною перешкодою вступу України у 

ВТО та у ЄС. Так, наприклад у багатьох країнах створення служб охорони праці 

відбувається з ініціативи підприємців (Австралія, Великобританія, Венесуела, 

США тощо). У ряді держав обов’язки підприємця по організації таких служб 

зафіксовані в трудовому законодавстві, це передбачено законодавством Австрії, 

Бельгії, Німеччини, Польщі, Франції [60]. В деяких державах у 90-х роках 

минулого сторіччя було започатковано практику проведення регулярних 

консультацій з організаціями підприємців і працівників при опрацюванні 

трудового законодавства (Великобританія, Канада, Німеччина, США, Франція) 

[61].  

Національне законодавство з питань охорони праці у розвинених країнах 

світу формувалося під впливом комплексу чинників, основними з яких є: рівень 

промислового і соціального розвитку країни, її економічне становище, політичний 

курс уряду тощо. Основними тенденціями в розвитку законодавства в сфері 

охорони праці в розвитих промислових країнах є уточнення і розвиток положень 
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про роль держави, прав робітників, організації служб безпеки і гігієни праці, 

методів і засобів досягнення безпеки і гігієни праці, належного рівня соціального 

страхування і забезпечення [62, 63]. У ряді країн офіційно визнана необхідним 

участь робітників у забезпеченні охорони праці і здоров’я на підприємствах 

шляхом співробітництва з державними органами з безпеки праці [64]. Як свідчать 

результати проведеного аналізу, у розвинених західноєвропейських країнах 

відсутній єдиний підхід до управління охороною праці. В цих країнах СУОП 

розвивалися еволюційним шляхом, виходячи з національних потреб і 

особливостей, отже, штучний перенос західного досвіду управління охороною 

праці в Україну неможливий. 

Аналіз світового досвіду свідчить, що найбільш перспективними для 

використання в Україні є стандарти, що визначають систему оцінки професійної 

безпеки та здоров’я ОНSAS 18002:2000, стандарти якості ISO 9001:1994 та 

оточуючого середовища ISO 14001:1996.  

Причиною розробки стандарту OHSAS 18002:2000 стала вимога 

Міжнародних організацій по стандартизації, інститутів промислової безпеки та 

органів по сертифікації щодо забезпечення єдиних вимог до системи управління 

охороною праці і взаємозв’язок цих вимог з міжнародними і національними 

стандартами. Вимоги цього стандарту можуть застосовуватися до організацій усіх 

типів, незалежно від їх приналежності, обсягів виробництва та форм власності.  

Прийнятий в Україні стандарт ДСТУ-П ОНSАS 18002:2006 встановлює 

вимоги до «Системи управління безпекою та гігієною праці» для надання 

організації можливості контролювати ризики з безпеки та гігієни праці та 

покращити свою діяльність. Впровадження на підприємствах СУОП, розробленої 

з урахуванням вимог цього стандарту, забезпечує: виконання національних 

законодавчих та підзаконних актів; належну організацію всіх видів робіт з 

охорони праці; зниження ризику нещасних випадків та професійних захворювань; 

зниження витрат, пов’язаних з охороною праці (у тому числі – штрафних 

санкцій). Відповідно до вказаного стандарту основою СУОП має стати іден-

тифікація та оцінювання ризику небезпек виникнення нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. Враховуючи те, що національну 

нормативно-правову базу ще не приведено у відповідність з Європейськими 

стандартами та директивами, ДСТУ-П ОНSAS 18002 прийнято в Україні як націо-

нальний пробний стандарт для інформування та визначення можливості його 

наступного застосування та впровадження як національного стандарту. 

Питання вдосконалення та оцінки наглядової діяльності в сфері охорони 

праці висвітлювались в наукових публікаціях [65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81]. Як свідчить проведений аналіз, в переважній більшості 

наукових праць та публікацій розглядаються аспекти вдосконалення оцінки 

наглядової діяльності інспекторів, модернізації форм звітності, а також 

висвітлюються концептуальні питання розвитку наглядової діяльності в сфері 

охорони праці та вдосконалення нормативно-правової бази. 

У країнах із ринковою економікою оцінка наглядової діяльності базується в 

основному на постулаті вигоди, коли варіант вкладання коштів у профілактику 

безпеки виробництва є більш вигідним, ніж багаторічне відшкодування 
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потерпілим. В умовах становлення ринкових відносин в Україні, що 

характеризуються зниженням ролі адміністративних методів управління, 

спостерігається різна масштабність витрат на заходи з охорони праці та 

відшкодування шкоди потерпілим. Запровадження системи управління якістю в 

органах Держгірпромнагляду за стандартами ISO 9000 забезпечить об’єктивну 

оцінку наглядової діяльності, а також сприятиме підвищенню якості послуг 

наглядових органів у сфері охорони праці. Враховуючи те, що впровадження 

такої системи є достатньо складною проблемою, вирішення якої потребує значних 

зусиль та фінансових коштів, навряд слід очікувати що подібна система може 

бути впроваджена без належного економічного обґрунтування. Саме для 

економічного обґрунтування впровадження новітньої системи управління 

державним наглядом в сфері охорони праці необхідно визначити очікувані 

результати, які полягатимуть, наприклад, у зниженні рівня виробничого 

травматизму. Крім того, для реалізації запропонованого підходу необхідно 

розробити та впровадити в органах Держгірпромнагляду уніфіковані форми 

звітності про наглядову діяльність та вдосконалити алгоритми обробки цих форм. 

В переважній більшості досліджень аналіз наглядової діяльності та 

виробничого травматизму проводиться через порівняльну оцінку звітних 

показників з їх значеннями за попередній період часу. Більшість наукових 

досліджень ґрунтується на аналізі динаміки звітних показників про наглядову 

діяльність в порівнянні з попереднім періодом часу (місяць, квартал, рік), 

результати проведеного аналізу використовуються для оцінки стану наглядової 

діяльності, але не дозволяють науково обґрунтувати оперативні управлінські 

рішення з організації наглядової діяльності. Не зважаючи на актуальність 

порушених питань, будь-яких підходів, які б дозволили встановити залежності 

впливу наглядової діяльності у сфері охорони праці на рівень виробничого 

травматизму, не наведено. Окремо слід відзначити необхідність вдосконалення 

форм звітності органів Держгірпромнагляду про наглядову діяльність, оскільки 

без застосування стандартизованої звітності з урахуванням особливостей 

здійснення державного нагляду на підприємствах різних видів економічної 

діяльності неможливо сформувати масиви даних, необхідних для встановлення 

залежностей впливу наглядової діяльності на виробничий травматизм. 

Аналіз даних про причини та види подій травматизму свідчить, що для 

різних галузей існує висока ймовірність виникнення однакових небезпечних 

подій з однакових причин. Це означає, що для ефективного управління 

наглядовою діяльністю недостатньо мати лише результати аналізу причин та 

видів подій, які призвели до нещасних випадків. Результати такого аналізу дають 

лише загальну характеристику причинно-наслідкових зв’язків виникнення 

виробничих небезпек, а особливості виникнення випадків травматизму на 

підприємствах за видами нагляду залишаються нерозкритими.  

Поглиблений аналіз стану виробничого травматизму та особливостей 

державного нагляду за видами економічної діяльності дозволяє сформувати 

заходи організаційного характеру, реалізація яких сприятиме зниженню рівню 

виробничого травматизму, а саме: належне навчання з охорони праці, 

інструктування та професійний відбір, зміцнення трудової та виробничої 
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дисципліни, а санкції до порушників нормативних актів слід застосовувати як 

засіб для ліквідації проблеми, а не тільки як планове завдання. При цьому питання 

оцінки впливу показників наглядової діяльності на рівень травматизму 

залишаються поза увагою.  

Іншими дослідженнями теоретично доведено наявність впливу наглядової 

діяльності в сфері охорони праці на рівень виробничого травматизму [82, 83, 84]. 

Запропоновано застосувати математичний апарат компонентного та регресійного 

аналізу для побудови рівнянь регресії, та провести надалі її аналіз. В результаті 

аналізу отримано кількісні характеристики впливу окремих показників наглядової 

діяльності на стан виробничого травматизму. Погоджуючись загалом із 

запропонованим підходом, слід відзначити його недоліки. По-перше, побудова та 

дослідження лінійних рівнянь регресії не дозволяє врахувати взаємний вплив 

показників наглядової діяльності; по-друге, використання результатів обробки та 

аналізу статистичних даних про виробничий травматизм та наглядову діяльність 

дозволяє лише виявити загальні тенденції, але не дає змоги обґрунтувати 

конкретні оперативні рішення з управління наглядовою діяльністю; по-третє, 

відсутні кількісні оцінки впливу наглядової діяльності на рівень виробничого 

травматизму. 

Визначення характеру впливу наглядової діяльності на стан виробничої 

безпеки пропонується здійснювати на основі запропонованої оригінальної 

системи групування причин нещасних випадків (статичні та динамічні) та заходів 

з їх запобігання (наслідкові та попереджувальні). Для вирішення поставленої 

задачі проведено обробку даних, згрупованих відповідно до запропонованої 

системи, в результаті чого розраховано значення питомої ваги співвідношення 

кількості статистичних та динамічних причин, що призвели до нещасних випадків 

на виробництві, та заходів з їхнього усунення. При цьому залишається 

невирішеним питання кількісної оцінки впливу наглядової діяльності на рівень 

виробничого травматизму. 

Інший підхід до визначення ефективності наглядової діяльності базується на 

понятті «інтенсивність». Під інтенсивністю в даному випадку розуміється 

відношення значень показників, що характеризують результати наглядової 

діяльності, до кількості інспекторів. Так, наприклад, інтенсивність проведення 

перевірок означає відношення кількості проведених перевірок деяким підрозділом 

Держгірпромнагляду до кількості інспекторів, що працюють в цьому підрозділі. 

На основі показників, що визначають інтенсивність наглядової діяльності 

визначається узагальнений показник, за яким пропонується оцінювати 

ефективність державного нагляду. Як практичне застосування розглянутого 

підходу пропонується підвищувати планове значення узагальненого показника 

ефективності державного нагляду у тих видах економічної діяльності, де 

спостерігається зростання виробничого травматизму. При цьому виявляється 

ігнорування того факту, що виробничий травматизм як явище зумовлений дією 

значної кількості причин, а наглядова діяльність є лише одним із можливих 

чинників, що впливають на це явище. Без кількісної оцінки впливу наглядової 

діяльності на рівень виробничого травматизму застосування підходів, подібних до 

викладеного у, не дасть очікуваного результату. 
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Особливості здійснення державного нагляду (контролю), коли суб’єкти 

управління в цілому не втручаються в господарську, фінансову та інші види 

діяльності підконтрольного об’єкту, а лише виявляють, відзначають і вимагають 

усунення виявлених порушень законодавчих або підзаконних актів в сфері 

охорони праці на цьому об’єкті розглянуто у [85]. Така позиція відповідає 

положенням Концепції адміністративної реформи в Україні, де нагляд 

визначається як форма контролю, спрямована переважно на оцінку стану справ у 

відповідній сфері [86]. Для ефективної реалізації запропонованого підходу на 

практиці необхідно мати інформаційну систему оперативної обробки даних та 

формування аналітичних матеріалів для обґрунтованого прийняття управлінських 

рішень.  

Для показників наглядової діяльності та показників травматизму, як це 

показано у [87], доцільно визначити граничні значення, перевищення або 

наближення до яких повинно викликати відповідні управлінські дії з боку 

Держгірпромнагляду. Враховуючи особливості управління охороною праці, 

обирати порогові значення показників наглядової необхідно як середні по галузі 

або прогнозні, з урахуванням визначених (наприклад, середньоквадратичних) 

відхилень від базових показників. Реалізація запропонованого підходу передбачає 

використання інформаційної системи оперативної обробки даних про наглядову 

діяльність. 

Слід відзначити, що контроль виконання заходів, спрямованих на 

забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони 

праці, набуває особливого значення, якщо її розглядати з позицій 

Держгірпромнагляду. Правові та організаційні засади, основні принципи і 

порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, повноваження органів державного нагляду, їх посадових осіб і права, 

обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення 

державного нагляду визначено у Законі України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [88]. Організація 

державного нагляду за охороною праці та промисловою безпекою відбуватиметься з 

урахуванням оцінок ступеня ризику від здійснення господарської діяльності її 

суб’єктами, а ступінь ризику законодавче стає загальною характеристикою рівня 

безпеки: техногенної, промислової, пожежної, праці, а також якості продукції, що 

випускається підприємством. Прийняття Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» переносить 

державу на високий законодавче визначений регуляторний рівень у цій сфері, який 

ще не має зараз потрібного фундаменту: наукового, методичного, організаційного. 

Реалізація положень вказаного закону потребує, зокрема, належної інформаційно-

аналітичної підтримки, що повинна базуватися на комплексній оцінці стану 

охорони праці. 

Результати проведених досліджень свідчать про відсутність методики 

визначення залежностей впливу наглядової діяльності у сфері охорони праці на 

рівень виробничого травматизму. Разом з тим визначення та практичне 

застосування цих залежностей, насамперед, у найбільш травмонебезпечних 

галузях економіки дозволить підвищити ефективність оперативного планування 
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діяльності органів державного нагляду. Крім того, для одночасного розгляду 

показників наглядової діяльності та виробничого травматизму необхідно 

дослідити існуючі методи аналізу виробничого травматизму. 

 

 

1.3. Методи аналізу виробничого травматизму та оцінки ризику 

нещасних випадків 

 

 

Нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання були й 

залишаються величезною людською трагедією, причиною найбільш масштабних 

соціально-економічних втрат. Разом з тим рівень виробничого травматизму та 

професійної захворюваності залишаються найбільш важливими показниками, за 

якими оцінюється ефективність управління охороною праці.  

Для аналізу виробничого травматизму застосовуються різноманітні методи, 

опис яких наведений у підручниках та наукових виданнях з охорони праці [89, 

90]. Найбільш відомі методи аналізу травматизму, які відображають різні аспекти 

цього негативного явища, можна поділити на такі групи: статистичні, 

топографічні, економічні, експертних оцінок та інші [91]. Слід відзначити певну 

умовність такого групування, оскільки на сьогоднішній день спостерігається 

поєднання окремих методів аналізу травматизму. Практична діяльність в сфері 

охорони праці свідчить про необхідність системного підходу до аналізу 

виробничого травматизму, що передбачає комплексне застосування різних 

методів для розробки конкретних, науково-обґрунтованих рекомендацій з 

профілактики нещасних випадків.  

Традиційно при оцінці стану охорони праці на державному рівні 

використовуються, насамперед, загальноприйняті показники травматизму та 

професійної захворюваності [92, 93, 94].  

Вказані показники не завжди пов’язані з результатами виробничої 

діяльності, але саме їх використання дозволяє отримати загальну картину стану 

виробничого травматизму. Характерною особливістю сучасного виробництва 

України є шкідливі й небезпечні умови праці, а також високі професійні ризики, 

які на деяких робочих місцях і в окремих галузях промисловості та видах 

економічної діяльності досягають неприйнятних значень, внаслідок чого рівень 

виробничого травматизму зі смертельним та несмертельними наслідками 

залишається достатньо високим (рис. 1.4). 

У країнах Західної Європи та США показник частоти травматизму 

розраховують за кількістю нещасних випадків на 1 млн. відпрацьованих людино-

годин, на одиницю виготовленої продукції тощо. Рівень травматизму також 

оцінюють за відпрацьованими годинами, віднесеними до суми годин тимчасової 

непрацездатності внаслідок нещасних випадків.  
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Рис. 1.4. Динаміка загиблих на 1 млн. т виробленої продукції (КЗ)  

в різних галузях: 1 – вугільна промисловість;  

2 – гірничорудна та нерудна промисловість; 3 – металургія 

 

В Україні та в інших країнах СНД більш розповсюдженим є метод 

співставлення показників травматизму з обсягами виробництва. Так, наприклад, 

для вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, металургійної галузі 

розраховується відношення кількості смертельно травмованих до обсягів 

виробництва, взятих у мільйонах тон (рис. 1.5).  

Аналогічно здійснюється аналіз стану виробничого травматизму через 

залежності кількості загиблих від обсягів виробництва, взятих у вартісному 

обчисленні (наприклад, у млн. грн.). Співставлення вказаних залежностей для 

підприємств різних галузей (видів економічної діяльності) дозволяє оцінити, 

скільки саме людських життів коштує суспільству вироблення визначених обсягів 

тієї або іншої продукції. Порівнюючи розраховані дані за звітний та минулий 

періоди часу, можна судити про підвищення або зниження рівня безпеки 

виробництва. Як видно з рис. 1.5, стан справ у вугільній галузі, якщо його 

оцінювати за вказаним співвідношення, покращувався з 2000-го по 2005-й рік, але 

залишається значно гіршим, ніж в гірничорудній та нерудній галузі, а також в 

металургії. Це зумовлює необхідність запровадження новітніх методів управління 

охороною праці, використання яких дозволить планувати та реалізовувати 

науково-обґрунтовані заходи зі зменшення рівню виробничого травматизму. 
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Рис. 1.5. Динаміка виробничого травматизму в Україні зі смертельним (Кс)  

та несмертельними (Кн) наслідками: 1 – смертельний наслідок,  

2 – несмертельні наслідки 

 

Застосування засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 

дозволило останнім часом істотно розширити можливості методів аналізу 

травматизму, насамперед – статистичного методу. Традиційна технологія 

застосування цього методу дозволяє провести оцінку стану охорони праці за 

допомогою прийнятих в сфері охорони праці коефіцієнтів та показників, що 

характеризують рівень травматизму [15]: коефіцієнт частоти ( ЧК ), коефіцієнт 

важкості травматизму ( ВК ), а також показник збитків підприємств від 

виробничого травматизму ( ЗВТY ):  
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де НВК  – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою 

працездатності на один і більше днів, ЧПК  – середньоспискова чисельність 

працюючих за звітний період.  
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де ДНК  – кількість днів непрацездатності у потерпілих для випадків із втратою 

працездатності на 1 і більше днів. 

Показник збитків підприємств від виробничого травматизму: 

 

  54321

5

1

BBBBBBY
i

iÇÂÒ , (1.3) 

 

де В1 – додаткові до страхових виплати потерпілому; В2 – вимушені виплати 

зарплат працівникам, залученим для ліквідації наслідків нещасного випадку;  

В3 – витрати на ліквідацію наслідків нещасного випадку; В4 – втрати 

підприємства внаслідок вибуття потерпілого з виробничого процесу; В5 – витрати 

на заміну потерпілого. 

Також розповсюджений коефіцієнт частоти смертельного травматизму 

( ЧCК ), для його розрахунку у (1.1) замість кількості нещасних випадків 

використовується кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком. 

Аналіз розглянутих коефіцієнтів в динаміці дозволяє отримати загальну 

інформацію про покращення або погіршення стану охорони праці на обраному 

об’єкті. Тобто, результати аналізу виробничого травматизму використовуються 

при плануванні працеохоронних заходів. Разом з тим показники виробничого 

травматизму та професійної захворюваності характеризують ефективність 

управління охороною праці.  

Як свідчать численні дослідження, виробничий травматизм зумовлений 

дією великої кількості чинників (в окремих випадках – їх може бути кілька 

десятків), а виробнича травма виникає, переважно, при їхній комбінованій дії. До 

основних чинників, що впливають на рівень травматизму, відносяться: технічні і 

технологічні (стан безпеки виробничого обладнання, технологічних процесів 

тощо); санітарно-гігієнічні (шум, вібрація, запиленість, освітленість тощо); 

організаційні (навчання, інструктаж тощо); соціально-психологічні (задоволеність 

роботою, психологічний клімат у колективі тощо); кліматичні (метеорологічні 

чинники, сонячна активність тощо); біографічні й антропометричні (вік, стаж, 

стать тощо); психофізіологічні і фізичні (увага, емоції, воля, реакція, 

витривалість, координація рухів тощо); виробничі (обсяг продукції, чисельність 

працюючих, ритмічність роботи).  

Виробничу травму слід розглядати як результат спільної дії множини 

причин технічного, санітарно-гігієнічного, організаційного характеру з 

урахуванням людського чинника, що включає антропологічні, психологічні і 

фізичні особливості працюючого. Для ефективного розроблення заходів, 

спрямованих на зниження рівня виробничого травматизму, необхідно брати до 

уваги не тільки причини, види подій та інші чинники, що безпосередньо пов’язані 

з нещасними випадками, а також комплексно враховувати множину вказаних 

чинників. Все це зумовило нагальну потребу у розробленні нової технології 

оперативного управління охороною праці, яка відрізняється від існуючої 

комплексним використанням методів математичного моделювання, баз даних про 

стан охорони праці та сучасних інформаційних технологій. 
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Слід зазначити, що для сфери охорони праці використовується система 

групування видів економічної діяльності, розроблена на основі державного 

класифікатору з урахуванням особливостей здійснення державного нагляду. 

Єдиний підхід до обліку та аналізу виробничого травматизму на всіх 

підприємствах України забезпечується виконанням вимог, викладених у Порядку 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві (затверджено постановою КМУ від 25 серпня 2004 р. № 

1112) [95]. Встановлено три групи причин нещасних випадків: технічні, 

організаційні, психофізіологічні. Як свідчить статистика, основними причинами 

смертельних нещасних випадків, що сталися на виробництвах України протягом 

2006 - 2010 роках, були організаційні причини (близько 70 %). Не зважаючи на те, 

що ця тенденція спостерігається протягом років, усунення вказаних причин в 

переважній більшості випадків, як свідчить практика, може досягатись шляхом 

реалізації працеохоронних заходів, які не потребують фінансування, або обсяги 

фінансування порівняно невеликі.  

 До середини 90-х років двадцятого сторіччя, коли були практично відсутні 

автоматизовані засоби збору та обробки даних, у наукових працях та публікаціях 

основний зміст робіт з охорони праці був пов’язаний з вдосконаленням 

організації робочих місць, поліпшенням умов праці, а також з безумовним 

виконанням вимог чинних нормативних документів. Причому найбільш дієвими 

на той часи були адміністративно-командні методи управління [96]. Планування 

працеохоронної діяльності спиралось на поглиблений аналіз звітних документів з 

охорони праці. Передбачалось, що такий аналіз проводиться кваліфікованими 

фахівцями, які виявляють проблемні місця та формують рекомендації з 

покращення стану охорони праці. При цьому використовувались неформалізовані 

процедури аналізу даних, які базувались, переважно, на досвіді фахівців.  

Незважаючи на те, що питанням аналізу причин виробничого травматизму 

приділяється особлива увага [97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115], слід відзначити, що методика проведення 

аналізу залишається практично такою, якою була ще за часів існування 

адміністративно-командної системи управління. Загалом цю методику можна 

викласти як послідовність виконання таких основних етапів: збір та аналіз даних 

про виробничий травматизм; проведення розрахунків показників (коефіцієнтів); 

формування результатів розрахунків у вигляді таблиць, графіків; аналіз 

результатів розрахунків; розроблення рекомендацій з профілактики травматизму.  

За результатами статистичної обробки даних про виробничий травматизм, 

встановлено, що найбільш травмонебезпечними на вугільних шахтах є такі 

категорії працівників: прохідники та гірники, на які припадає 65 % усіх нещасних 

випадків. Це дозволило сформувати рекомендації зі зниження рівня виробничого 

травматизму, а саме – більше уваги приділяти належній організації виробництва, 

технічному та психофізіологічному чинникам, а також посилити інструктування 

серед працівників тих категорій робіт, які є найбільш травмонебезпечними. При 

цьому привертає увагу той факт, що розроблені рекомендації не мають належної 

інформаційно-аналітичної підтримки. Крім того, практично відсутні математичні 

залежності основних показників, що характеризують рівень виробничого 
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травматизму (коефіцієнти важкості та частоти), від множини чинників, що 

впливають на них. 

Існує методика оперативного обліку та аналізу виробничого травматизму, 

яка містить набір форм, призначених для обліку виробничого травматизму, а 

також набір коефіцієнтів та показників, призначених для оцінки рівня 

травматизму. Запропоновано для використання загальновідомі коефіцієнти, а 

також узагальнені показники, які отримані як результат елементарних 

математичних операцій над окремими коефіцієнтами. Проте відсутні математичні 

моделі цих показників, які б дозволили оцінити вплив множини чинників та 

прогнозувати результати реалізації заходів з охорони праці.  

За результатами інших досліджень розроблено методику прогнозування 

рівня виробничого травматизму, з використанням якої передбачається обрахувати 

мінімально можливий рівень травматизму та поставити за мету його досягнення. 

При цьому залишається поза увагою питання обґрунтування алгоритму 

прогнозування та оцінки точності отриманих результатів, які б підтвердили 

ефективність запропонованої методики.  

Для оцінки стану охорони праці в цілому пропонується застосування 

інтегральних показників, які б враховували сукупну дію всієї системи чинників, у 

тому числі – економічних [90, 135]. Такі показники повинні враховувати 

результативність усього комплексу працеохоронних заходів і результативність 

виробничої діяльності. Незважаючи на необхідність створення вказаних 

інтегральних показників, на сьогоднішній день немає загальноприйнятого підходу 

до їх побудови та використання. 

Одночасний розгляд декількох об’єктів управління (підприємств, регіонів, 

галузей) дозволяє провести порівняльну оцінку стану охорони праці. Причому 

аналіз виробничого травматизму з використанням як загальноприйнятих методик, 

так і розроблених для потреб окремих підприємств, видів економічної діяльності, 

галузей повинен проводитися систематично. Слід відзначити, що в умовах 

відсутності затверджених методик проводиться статистична обробка даних про 

виробничий травматизм, за результатами чого формуються рекомендації з 

планування працеохоронних заходів, які є переважно суб’єктивними. 

Враховуючи особливості переходу від адміністративно-командних до 

економічних методів управління, слід відзначити, що в сфері охороні праці, 

поняття «ризик» застосовується порівняно недавно. Існуюча на той час 

нормативно-правова база, а також методи аналізу стану охорони праці були 

орієнтовані на так звану концепцію «абсолютної безпеки». Незважаючи на 

витрачені зусилля для ліквідації такого негативного явища як виробничий 

травматизм, а також вкладення значних коштів у безпеку виробництва, досягти 

реального зменшення рівня виробничого травматизму так і не вдалося.  

Тому поступово вчені та фахівці з охорони праці дійшли до визнання того, 

що практично будь-яке сучасне виробництво є джерелом потенційної небезпеки 

для працюючих і уникнути цієї небезпеки повністю неможливо [116]. Для 

оцінювання таких небезпек і опрацювання з їх урахуванням ефективних 

працеохоронних заходів використовуються показники ризику [117, 118, 119, 120]. 

Тобто можна констатувати, що в сфері охорони праці останнім часом все більше й 
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більше застосовується ідеологія ризику, але відсутні загальноприйняті методики 

його оцінки.  

Питання оцінки стану охорони праці на підприємствах з урахуванням 

професійного ризику викладено в [121, 122, 123]. Викладено підхід до оцінки та 

управління професійним ризиком у вугільної промисловості. Рівень ризику 10
-6

 

(загибель однієї людини на 1 млн. працюючих у рік) пропонується вважати 

прийнятним рівнем, до якого необхідно прагнути. Для оцінки ефективності 

управління професійним ризиком у вугільній промисловості аналізувалася 

динаміка показників травматизму та виробничої діяльності за період 1958 – 1996 

років, за результатами аналізу стану справ пропонується визначати рівень 

професійного ризику, в залежності від якого планувати працеохоронні заходи. 

При цьому привертає увагу відсутність будь-яких засобів моделювання та 

прогнозування рівня професійного ризику, що не дозволяє ефективно 

використовувати розроблений підхід в умовах сьогодення. 

Визначено показники й отримано формули, які дають можливість 

опрацювати статистичну інформацію про показники виробничого травматизму на 

підприємствах різних видів економічної діяльності за декілька років та отримати 

критерії ступеня ризику згідно з [6]. Результати реалізації запропонованого 

підходу можуть бути застосовані для розподілу суб’єктів господарювання за 

ступенями ризику травмування працюючих. Однак, слід відзначити, що подібні 

підходи доцільно реалізовувати в межах держави, для цього необхідно створення 

відповідного методичного, математичного, інформаційного та програмного 

забезпечення. 

З прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 

1105-XIV [124], а також змін до цього Закону та постанов Кабінету Міністрів 

України [125, 126, 127, 128] оцінювання результатів працеохоронної діяльності з 

урахуванням ризику стає важливим мотиваційним чинником щодо стимулювання 

власників підприємств у проведенні заходів, спрямованих на створення безпечних 

та нешкідливих умов праці.  

Страхові тарифи, диференційовані по групах галузей економіки (видах 

робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва, встановлюються 

законом. Розмір страхового тарифу залежить від класу професійного ризику 

виробництва, до якого віднесено підприємство.  

Крім мінімізації розмірів страхових тарифів, розрахункові значення 

професійного ризику використовуються також при здійсненні профілактичної 

діяльності при формуванні науково-обґрунтованих планів працеохоронних 

заходів. Теоретичні та практичні аспекти використання оцінок професійного 

ризику при управлінні охороною праці викладені у наукових публікаціях [129, 

130, 131, 132, 133, 134, 135, 136]. 

Перехід до управління охороною праці, заснованих на оцінці ризиків 

нещасних випадків на виробництві, зумовлює необхідність відповідних наукових 

напрацювань. Проведено аналіз та узагальнення відомих критеріїв ризику, та 
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визначення найбільших придатних для обґрунтування заходів і засобів мінімізації 

ризику травмування на виробництві.  

Запропонована комплексна оцінка ризику травмування з урахуванням 

імовірності нещасного випадку та вартості його наслідків. Запропоновано 

комплексну оцінку ризику травмування на виробництві, що розраховується як 

добуток імовірності настання події травмування на виробництві та масштабу 

збитків від події травмування (у вартісному вираженні). При розробці методики 

використано результати вітчизняних і зарубіжних досліджень, враховує 

специфіку бухгалтерського і податкового обліку в Україні. В процесі виконання 

розрахунків використано середні для України показники збитків підприємства, 

тому, безперечно, отримані оцінки потребують уточнення з урахуванням 

фактичного чи очікуваного стану травматизму на підприємстві. Особливістю 

запропонованого підходу є те, що в ньому запропоновано можливість 

співставлення показників частоти смертельного та несмертельного травматизму. 

Для оцінки ризику травмування на виробництві та визначення основних 

чинників, що найбільш впливають на рівень виробничого травматизму 

використано метод канонічного компонентного аналізу, який полягає в виявленні 

допоміжних характеристик, які лінійно пов’язані зі всіма вхідними показниками. 

Проаналізовано основні НПАОП, відзначено, що порушення вимог НПАОП 

впливає на ризик настання нещасного випадку, але кількісної оцінки такого 

впливу не наведено.  

За результатами інших досліджень розроблено алгоритми поточного аналізу 

безпеки виробництва на основі процедур розрахунків ризику. Практична 

реалізація цих алгоритмів можлива за умов використання спеціалізованих 

комп’ютерних програм, які дозволяють автоматизувати розрахунки ймовірності 

аварій, небезпечних ситуацій, нещасних випадків на будь-якому об’єкті 

підвищеної небезпеки, визначити безпосередній ризик для персоналу. Можна 

погодитись з твердженнями про те, що більшість існуючих методів аналізу 

виробничого травматизму не дають цілісної картини стану безпеки праці та про 

відсутність єдиної методики оцінки ступеня ризику від господарської діяльності 

виробництв. Отже, питання розроблення та впровадження вказаної методики не 

втратило своєї актуальності.  

Для підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму на 

підприємствах АПК пропонується запровадити систему відстеження потенційних 

небезпек як складової частини системи управління охороною праці. На основі 

зібраних системою даних пропонується складати карту травмонебезпечних 

робочих місць. Такий підхід дозволить більш детально аналізувати потенційні 

небезпеки на робочих місцях та заздалегідь планувати та вживати профілактичні 

заходи. Слід відзначити, що практична реалізація запропонованого підходу 

потребує розроблення спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних, 

оскільки передбачається накопичення великих обсягів даних, які необхідно 

оперативно обробляти та зберігати результати обробки.  

Отже, результати проведеного дослідження існуючих методів аналізу 

виробничого травматизму та оцінки ризиків нещасних випадків свідчать, що 

оцінка стану виробничого травматизму базується на використанні 



 28 

загальноприйнятих коефіцієнтів та показників, що розраховуються на основі 

обробки статистичних даних. При цьому точність та об’єктивність отриманих 

результатів залежить від обсягів та номенклатури наявних даних. Наявність 

достатньо повної інформаційної бази, яка б містила необхідні відомості про всі 

чинники, які впливають на виникнення виробничої травми, дозволила б провести 

комплекс наукових досліджень, а впровадження результатів цих досліджень 

сприяло зниженню рівню виробничого травматизму. Враховуючі реалії 

сьогодення, слід чітко усвідомлювати, що формування подібної інформаційної 

бази в масштабах держави є достатньо складною технічною задачею, реалізація 

якої потребує значних фінансових коштів. 

У зв’язку з цим, розробка дієвих та цілеспрямованих технічних, 

організаційних, соціальних і економічних заходів із профілактики виробничого 

травматизму на сьогоднішній день повинна вестись шляхом раціонального 

використання існуючих даних про стан охорони праці, збір яких регламентується 

чинними нормативними та розпорядчими документами. Привертає увагу той 

факт, що розроблені теоретично та викладені в наукових працях методи аналізу 

травматизму, що ґрунтуються на використанні сучасного математичного апарату 

(насамперед, методів статистичного аналізу, теорії імовірностей та інших), до 

останнього часу не здобули широкого розповсюдження на практиці, оскільки 

реалізація таких напрацювань передбачає реалізацію нетривіальних алгоритмів. 

Основну причину незадовільного стану впровадження новітніх методів автор 

вбачає у невикористанні засобів автоматизованої обробки даних, які дозволили б 

істотно скоротити час та підвищити точність розрахунків, а також зберігати 

результати та формувати необхідні бази даних. Використання сучасних 

інформаційних систем для вирішення завдань управління в сфері охорони праці 

дозволить не тільки накопичувати статистичні дані, але й раціонально застосувати 

новітні методи аналізу, моделювання та прогнозування показників, що 

характеризують стан охорони праці.  

В умовах, коли ідентифікація та оцінювання ризику виникнення нещасних 

випадків не стали обов’язковими завданнями СУОП, ефективність управління 

охороною праці на всіх рівнях оцінюється, насамперед, через показники 

виробничого травматизму, найважливішими з яких є коефіцієнти частоти та 

важкості травматизму, а також рівень збитків внаслідок виробничого 

травматизму.  
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1.4. Узагальнення наукових та практичних результатів застосування 

інформаційних систем в сфері охорони праці 
 

 

Розвиток різних форм власності та їх законодавче закріплення передбачає 

принципово нові підходи до управління охороною праці на всіх рівнях 

управління. На сьогоднішній день залишається актуальним питання 

удосконалення інформаційної взаємодії між усіма суб’єктами господарювання у 

процесі подальшої розбудови держави. Охорона праці при цьому повинна 

розглядатися як важлива складова підсистема загальнодержавної системи 

управління економікою, оскільки забезпечення певних соціальних гарантій 

працюючих, визначених чинним законодавством, неможливо без планування та 

реалізації науково-обґрунтованих працеохоронних заходів.  

Однією з характерних рис сучасного етапу економічного розвитку 

суспільства є широке впровадження засобів комп’ютерної техніки для вирішення 

різноманітних завдань управління. Занесення на магнітні носії та накопичення у 

спеціалізованих базах даних (БД) інформації про стан охорони праці та 

наглядової діяльності дозволяє реалізувати принцип однократного введення даних 

та їх багаторазового (багатоцільового) використання.  

Донедавна основною задачею, що вирішувалась при створенні 

інформаційних систем в сфері охорони праці, була автоматизація збору та 

обробки даних, а також формування звітів встановленої форми. Впровадження 

таких систем дозволяло скоротити час обробки даних, підвищити точність 

розрахунків, збільшити кількість форм звітів, але технологія вироблення 

управлінських рішень залишалась незмінною. Проведення поглибленого аналізу 

стану охорони праці та наглядової діяльності, моделювання та прогнозування 

показників окремими розробниками декларувались, але не реалізовувались. В 

результаті впровадження таких систем в сфері охорони праці вирішувались задачі 

введення, обробки, збереження і пошуку даних.  

Під обробкою даних розумілись порівняно нескладні арифметичні операції, 

які застосовувались до введеної інформації. Пошук зводився до аналізу 

користувачем наявних даних невеликих обсягів та вибору необхідних. Наприклад, 

в базах даних накопичено інформацію про стан виробничого травматизму за 

декілька кварталів. Задача пошуку необхідної інформації зводиться до вибору 

потрібного кварталу та подальшої роботи з нею (формування звіту, довідки або 

ознайомлення для подальшого використання), що на сьогоднішній день не 

задовольняє інформаційних потреб керівників.  

Початком активного застосування засобів комп’ютерної техніки для 

вирішення завдань автоматизації обробки даних в сфері охорони праці слід 

вважати початок 90-х років двадцятого століття. Для зберігання та обробки даних 

використовувались пакети, основою яких були електронні таблиці, наприклад 

Excel та Lotus 1-2-3 [137, 138]. Саме в цей час розпочалось широкомасштабне 

впровадження персональних комп’ютерів, як зручних і відносно дешевих (у 

порівнянні з іншими типами обчислювальної техніки) засобів накопичення, 

збереження й обробки інформації. Перші спеціалізовані інформаційні системи 
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(ІС), які застосовувались для вирішення завдань управління охороною праці, були 

призначені для виконання найпростіших операцій: зберігання даних, проведення 

розрахунків та формування звітних документів [139, 140]. Обчислювальна 

потужність комп’ютерної техніки до того часу були обмеженими, а надзвичайно 

висока вартість комунікаційного обладнання та недостатня надійність каналів 

зв’язку не дозволяла здійснювати інформаційний обмін між територіально 

віддаленими користувачами.  

Однак, стрімкий розвиток інформаційних технологій, що спостерігався, 

починаючи з середини 90-х років двадцятого сторіччя, поступове зниження цін на 

комп’ютерну техніку та комунікаційне обладнання, розвиток Інтернет, як світової 

комунікаційної мережі, дозволили істотно розширити функціональні можливості 

інформаційних систем, розроблюваних для потреб охорони праці. Переважна 

більшість розроблюваних в сфері охорони праці інформаційних систем не були 

орієнтовані на роботу в локальних та глобальних мережах, не підтримували 

інформаційний обмін з іншими системами. 

Наприкінці 90-х років двадцятого сторіччя в Держгірпромнагляді було 

впроваджено галузеву інформаційну систему «Егіда» [141, 142]. Незважаючи на 

певну функціональну обмеженість, недостатню надійність та відсутність 

програмно реалізованих механізмів адаптації до змін нормативно-правової бази, 

ця система відіграла певну роль у становленні інформаційної інфраструктури 

охорони праці в Україні. В цей же час активно впроваджувались інформаційні 

системи з охорони праці на рівні підприємств та в окремих галузях [143, 144]. 

Такі інформаційні системи дозволили істотно підвищити рівень поінформованості 

керівників та фахівців, скоротити час формування звітів, підвищити точність 

розрахунків, наочність представлення результатів, але технологія вирішення 

завдань управління при цьому залишалась незмінною.  

На підставі проведеного аналізу інформаційних систем, що застосовувались 

у сфері охорони праці, в залежності від мети їх функціонування, вирішуваних 

завдань, особливостей збору та обробки даних, можна виділити інформаційно-

довідкові, інформаційно-розрахункові, інформаційно-управляючі та 

інтелектуальні інформаційні системи.  

Інформаційно-довідкові системи призначені для занесення у бази даних, 

збереження, систематизації та видачі за запитом користувача потрібної 

інформації. Найбільшого розповсюдження в сфері охорони праці здобули 

тематичні ІС, призначені для зберігання та обробки інформації з різноманітних 

питань (нормативно-правові та науково-технічні документи, засоби 

індивідуального та колективного захисту працюючих тощо). Використання таких 

систем сприяло підвищенню рівня поінформованості фахівців, дозволяло 

оперативно отримувати необхідні дані та використовувати їх в роботі. 

Інформаційно-розрахункові системи призначені для проведення в 

автоматизованому режимі розрахунків відповідно до реалізованих в них 

алгоритмів. Такі системи широко використовувались для обчислення 

різноманітних коефіцієнтів та показників стану охорони праці з подальшим 

збереженням результатів розрахунків у базах даних для їх використання при 

формуванні звітних та довідкових документів.  
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Слід відзначити, що найбільшого розповсюдження здобули інформаційні 

системи, які поєднували в собі риси розрахункових та пошукових систем. Так, 

наприклад, на підприємствах активно використовувались інформаційні системи 

для обробки даних про виробничий травматизм. Ці системи дозволяли 

накопичувати дані про випадки виробничого травматизму, формувати 

різноманітні звітні документи, розраховувати коефіцієнти, а також виконувати 

операції пошуку та групування даних, формування вибірок.  

Інформаційно-управляючі системи призначені для збору та аналізу даних 

про параметри технологічного процесу виробничого середовища та інших для 

видачі управлінського сигналу (команди). Наприклад, у вугільній галузі до складу 

цих систем входять газоаналізатори та сигналізатори газу, в разі перевищення 

гранично допустимої концентрації формується відповідний сигнал оператору 

(команда управління обладнанням) для виконання дій, передбачених для ситуації, 

що склалася. 

Як приклад інформаційно-управляючих систем, що використовуються на 

вугільних шахтах України, слід відзначити комплекс аерогазовий інформаційний 

(КАГІ), та уніфіковану телекомунікаційну систему диспетчерського контролю та 

автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами 

(УТАС).  

КАГІ призначений для використання в системах аерогазового контролю 

вугільних шахт для прийому, перетворення, обробки, видачі, зберігання 

інформації, що надходить на поверхню, а також надання інформації оператору 

[145]. Інформація надається у вигляді безперервних та дискретних сигналів від 

апаратури автоматичного контролю вмісту метану, вимірювачів швидкості та 

напрямку руху повітря, пристрою телеуправління та телесигналізації та іншої 

апаратури. КАГІ може бути використаний у комплекті з іншою вимірювальною 

апаратурою (контроль змісту оксиду вуглецю й інших газів, запиленості 

рудничного повітря тощо). Слід відзначити деякі недоліки цього комплексу, а 

саме: недостатньо зручні засоби візуалізації даних про стан шахтної атмосфери, 

відсутність можливості накопичення баз даних про стан шахтної атмосфери. 

Вказані недоліки було враховано при створенні УТАС, яка призначена для 

збору та надання інформації про стан шахтної атмосфери, технологічних процесів 

та гірничошахтного обладнання. Крім того, в цій системі передбачено надання 

інформації про стан гірничого масиву, про концентрацію і склад шкідливих газів 

у атмосфері гірничих вирубок, про температуру, швидкість повітря УТАС за 

допомогою спеціальних приладів і програмного забезпечення також дозволяє 

вести оперативний контроль технічних і технологічних комплексів шахти – 

завантаження бункера, нагрів комбайнових двигунів і підшипників на 

вентиляторах, роботу систем провітрювання, транспортування, водовідливу тощо. 

Як перспективні напрямки розвитку УТАС слід відзначити такі: розроблення 

підсистеми моделювання та прогнозування стану шахтної атмосфери, формування 

узагальненої бази даних про стан шахтної атмосфери для всіх шахт, на яких 

функціонує УТАС. 

Інтелектуальні інформаційні системи використовують математичний апарат 

штучного інтелекту, методи моделювання та прогнозування, експертні, теорії 
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прийняття рішень та інші. Математичний апарат штучного інтелекту є науковою 

основою створених систем, які імітують розв’язування людиною складаних 

творчих завдань. До інтелектуальних ІС можна віднести інформаційно-аналітичні 

системи (ІАС), призначені для підтримки управлінських рішень, що 

виробляються на основі обробки інформації математичними методами. Інтерес до 

ІАС, як перспективного напрямку використання комп’ютерної техніки та 

математичного апарату для підвищення ефективності управлінської діяльності, 

постійно зростає. Застосування ІАС забезпечує вирішення завдань управління, які 

важко формалізувати, дозволяє об’єктивно оцінити альтернативні варіанти 

управлінських рішень, проаналізувати можливі результати їж реалізації, 

обґрунтовано обрати оптимальне рішення. Тобто, аналіз результатів вирішення 

задачі, отриманих шляхом комп’ютерного моделювання, дозволяє уникнути 

можливих помилок в процесі здійснення управлінської діяльності в реальності.  

Сучасні інформаційні системи повинні бути орієнтовані на підтримку 

управлінської діяльності [146]. Створення таких систем передбачає застосування 

методів теорії прийняття рішень, методів математичного моделювання та 

прогнозування, теорії прийняття рішень та експертних [147]. Основною задачею, 

яку повинні вирішувати сучасні ІАС, є перетворення накопичених даних про стан 

об’єкту управління у форму, яка дозволяє керівнику адекватно оцінити стан 

об’єкту управління, оцінити розвиток ситуації та прийняти обґрунтоване 

управлінське рішення. Тобто, відомому стану об’єкта управління необхідно 

поставити у відповідність таку стратегію управління, яка є фізичною реалізацією 

управлінського рішення, з множини припустимих. При цьому обране рішення є 

оптимальним на підставі визначеного переліку критеріїв прийняття рішень та 

обмежень [44, 166]. 

Для підвищення рівню поінформованості фахівців та керівників 

Держгірпромнагляду, а також для підвищення ефективності використання даних 

про виробничий травматизм та наглядову діяльність в процесі управління 

промисловою безпекою та охороною праці виникла нагальна потреба у створенні 

інформаційно-аналітичної системи з охорони праці (ІАСОП). Виконання цієї 

роботи було здійснено ННДІПБОП [148, 149, 150, 151, 152]. 

Як свідчить проведений аналіз, існуючий рівень інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності керівників та фахівців не відповідає вимогам сьогодення 

Результати проведеного аналізу ІС подано в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1. Систематизація інформаційних систем в сфері охорони праці 
 Тип систем 

 

 

 

Характеристики 

Інформаційно-

довідкові 

Інформаційно-

розрахункові 

Інформаційно-

управляючі 

Інтелектуальні 

інформаційні 

Приклади  «Реєстр НПАОП» 

«Засоби захисту 

працюючих»; 

«Розробники 

науково-

технічної 

продукції» 

«Виробничий 

травматизм»; 

«Умови праці»; 

«Контроль 

виконання 

приписів» 

УТАС; 

КАГІ 

«Моделювання 

та 

прогнозування 

показників»; 

«Експертна 

підтримка 

рішень»  

Основні 

автоматизовані 

функції 

Занесення, 

систематизація, 

зберігання даних; 

видача 

довідкових 

документів за 

запитом 

користувача 

Занесення, 

систематизація, 

зберігання 

даних; 

видача звітних 

та довідкових 

документів за 

запитом 

користувача 

Занесення, 

систематизація, 

зберігання 

даних; 

оперативна 

візуалізація 

результатів; 

видача звітних 

та довідкових 

документів за 

запитом 

користувача 

Занесення та 

імпорт даних з 

інших систем; 

обробка даних; 

оперативна 

візуалізація 

результатів; 

видача 

аналітичних та 

звітних 

документів. 

Джерела 

початкових 

даних  

Паперові та 

електронні носії 

Паперові та 

електронні носії 

Пристрої 

контролю 

виробничого 

середовища та 

обладнання 

Паперові та 

електронні 

носії, інші 

інформаційні 

системи 

Методи обробки 

даних, що 

застосовуються 

Логічні та 

математичні 

операції 

Статистичний 

аналіз 

Статистичний 

аналіз 

Статистичний 

аналіз, 

моделювання, 

прогнозування, 

експертні 

Поновлення 

даних, що 

зберігаються 

За необхідності Систематично Систематично За необхідності 

Ефективність  Підвищення 

поінформованос-

ті користувачів 

Скорочення 

часу, 

підвищення 
точності 

розрахунків та 

якості звітів 

Поліпшення 

умов праці; 

підвищення 
рівню 

промислової 

безпеки 

Підвищення 

ефективності 

управлінської 
діяльності 

 

 Успішне впровадження на всіх рівнях ієрархічної структури 

Держгірпромнагляду інформаційних систем дозволяє формувати та оперативно 

оновлювати бази даних про наглядову діяльність та травматизм, готувати 

різноманітні звіти, проводити порівняльний аналіз тощо. Однак, для розробки 
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обґрунтованих управлінських рішень традиційних ІС, що вирішують задачі 

автоматизації обліку й аналізу, як правило, недостатньо. Для вирішення цієї задачі 

можуть застосовуватися, зокрема, методи математичного моделювання та 

прогнозування, оскільки використання результатів надасть керівникам 

можливість проаналізувати вплив чинників на кінцевий результат, виробити 

управлінське рішення та оцінити наслідки їх реалізації. 

Слід зазначити, що створення потужних інформаційно-аналітичних систем 

в сфері охорони праці, заснованих на застосуванні сучасного математичного 

апарата, вимагає істотних трудовитрат, як з боку розробників математичного, 

алгоритмічного й програмного забезпечення, так і з боку постановників завдання 

(керівників структурних підрозділів Держгірпромнагляду та фахівців). Це 

обумовлено, з одного боку, досить складним обчислювальними алгоритмами, з 

іншого боку, предметною областю, що погано формалізується.  

Саме цими обставинами можна пояснити застосування до останнього часу в 

сфері охорони праці спрощених математичних моделей. Причому, моделі 

окремих показників стану охорони праці, як правило, використовуються для 

вирішення не пов’язаних один з одним завдань. Так, наприклад, отримана 

математична залежність ступеня впливу чинників на показники травматизму 

надалі не використається при плануванні працеохоронних заходів та для 

обґрунтування обсягів коштів на ці заходи. 

Необхідність комплексного вирішення проблеми раціонального 

впровадження ІС в сфері охорони праці зумовлена постійним зростанням обсягів 

даних, що накопичуються на магнітних носіях та використовуються керівниками 

та фахівцями при здійсненні ними управлінської та наглядової діяльності. 

Застосування сучасних математичних методів обробки дозволяє раціонально 

використовувати дані, яки накопичуються в процесі функціонування ІС, при 

вирішенні нетривіальних завдань управлінської діяльності, що потребують 

наукового обґрунтування.  

Аналіз функціонуючих інформаційних систем в сфері охорони праці, 

створених протягом останніх років, свідчить, що таки системи дозволяють 

оперативно опрацьовувати великі обсяги інформації, здійснювати облік і обробку 

даних, проводити складні математичні розрахунки тощо. В інформаційних 

системах, що функціонують на рівні Держгірпромнагляду та його теруправлінь, 

реалізовано можливості збору та реєстрації даних, формування узагальнених 

форм звітності в розрізі галузей нагляду, видів економічної діяльності та за 

територіальною ознакою, підготовки порівняльного аналізу з аналогічним 

періодом минулого року та розрахунку показників за визначеними критеріями. 

Крім того, функціонування інформаційних систем дозволяє накопичувати бази 

даних для їх подальшої аналітичної обробки з метою наукового обґрунтування 

управлінських рішень. 

Традиційно в наукових публікаціях, присвячених проблемі застосування 

інформаційних систем для обробки даних в сфері охорони праці, висвітлюються, 

насамперед, результати аналізу – виявлення причин нещасних випадків та аварій, 

динаміка показників тощо. При цьому привертає увагу той факт, що питання 

використання інформаційних систем в процесі обробки даних та формування 
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звітів залишаються поза увагою. Крім того, при впровадженні інформаційних 

систем слід зважати на різний рівень підготовки фахівців територіальних 

управлінь Держгірпромнагляду, що виконують обробку даних з використанням 

комп’ютерної техніки. Це призводить до додаткових витрат часу при введені та 

коригуванні даних, а також при формуванні звітів. Вказані обставини 

зумовлюють необхідність проведення заходів з навчання фахівців, а також 

висвітлення актуальних питань застосування інформаційних систем в наукових 

публікаціях.  

Для підвищення рівня інформованості посадових осіб та фахівців в сфері 

охорони праці повинно бути налагоджене інформаційне забезпечення на основі 

інформаційних комп’ютерних мереж, що дозволить створити та постійно 

поповнювати інформаційні бази даних про стан охорони праці. Застосування 

сучасного математичного апарату, методів теорії прийняття рішень та експертних 

методів дозволить підвищити рівень компетентності в правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних та медико-профілактичних питаннях 

працівників органів управління охороною праці. 

Виходячи з поставлених завдань, актуальним є питання розробки нових 

методологічних підходів до побудови моделі управління наглядовою діяльністю 

та охороною праці на всіх рівнях, яка була б в сучасних умовах більш гнучкою і 

прийнятною для господарських структур різних форм власності. Підвищення 

ефективності управління охороною праці з використанням вищезазначених 

методів є перспективним напрямом, що дозволяє досягнути поставленої мети в 

досить стислі строки при зниженні обсягів необхідного фінансування заходів з 

охорони праці.  

Аналіз існуючих інформаційних систем в сфері охорони праці свідчить, що 

накопичено позитивний досвід їх використання для вирішення задач моніторингу 

показників наглядової діяльності та травматизму. Зокрема, вони дозволяють 

оперативно опрацьовувати великі обсяги інформації, підвищують 

поінформованість особи, що приймає рішення, (ОПР) здійснюють облік і обробку 

даних тощо. Однак, недоліком таких систем є їх галузева орієнтованість, що не 

дозволяє провадити узагальнений аналіз. 

Деякі інформаційні системи в сфері охорони праці дозволяють провадити 

поточний порівняльний аналіз з аналогічним періодом минулого року та 

визначати відносні показники (на одного інспектора, на кількість працюючих або 

на число відпрацьованих робочих днів тощо). Але в більшості існуючих систем 

відсутні повноцінні блоки аналізу показників стану наглядової діяльності та 

травматизму, що негативно впливає на підготовку управлінських рішень 

структурними підрозділами Держгірпромнагляд. 

На жаль, розроблені та теоретично обґрунтовані методи не завжди 

комплексно враховують всі аспекти, які характеризують стан охорони праці на 

виробництві. Основними причинами такого становища є відсутність постійно 

обновлюваних інформаційних баз даних про стан охорони праці та використання 

спрощених економіко-математичних моделей. Саме тому більшість напрацювань 

ґрунтується на даних щорічних статистичних бюлетенів, загальнодержавних та 

відомчих форм статистичної звітності, на узагальнених даних про виробничий 
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травматизм. Результати моделювання та прогнозування основних показників, що 

характеризують стан охорони праці, не завжди придатні для практичного 

використання. Таким чином, при ігноруванні або відсутності систематизованих 

даних про окремі чинники, що характеризують стан охорони праці, складається 

ситуація, коли застосування новітніх методів управління не дає очікуваних 

результатів.  

Розширення і поглиблення процесів інформатизації управлінської та 

наглядової діяльності в сфері охорони праці дозволяє не тільки накопичувати 

необхідні інформаційні ресурси, але й здійснювати всебічний аналіз, 

установлювати невідомі причинно-наслідкові зв’язки між різними чинниками, 

проводити апріорну оцінку можливих наслідків прийнятих рішень тощо. Отже, 

перехід від інформаційних до інформаційно-аналітичних систем вирішує задачу 

підтримки прийняття управлінських рішень. Основною метою створення таких 

систем є підвищення ефективності управління шляхом науково-обґрунтованої 

підтримки процесів вироблення і прийняття рішень.  

Впровадження засобів автоматизації для вирішення завдань управління в 

сфері охорони праці можна розглядати як складову частину програми 

працеохоронних заходів. Питання оцінки результатів впровадження засобів 

автоматизації неодноразово висвітлювались в наукових публікаціях [48, 50]. При 

цьому привертає увагу той факт, що різні аспекти, які характеризують результати 

впровадження, розглядаються відокремлено, що не дозволяє отримати 

узагальнену відповідь на питання – виправдано або невиправдано витрачені 

фінансові кошти та зусилля розробників.  

Враховуючи, що розроблення сучасних інформаційно-аналітичних систем 

державного або галузевого рівню вимагає значних обсягів фінансування, 

залучення авторитетних постановників завдань та розробників математичного та 

програмного забезпечення, а також придбання та встановлення сучасних засобів 

комп’ютерної техніки та комунікації, обґрунтування таких робіт набуває 

особливої актуальності.  

Слід зазначити, що створення інформаційно-аналітичного забезпечення в 

сфері охорони праці та соціального страхування на сьогоднішній день є 

нагальною необхідністю, враховуючи зростаючі обсяги інформації, які 

зобов’язані опрацьовувати керівники та фахівці в процесі планування та реалізації 

завдань управління. Відсутність необхідних баз даних та аналітичних засобів їх 

обробки істотно знижує ефективність управлінської діяльності та може 

найближчим часом призвести до таких негативних наслідків, як дублювання 

окремих заходів різними виконавцями (наприклад, при виконанні різних програм 

з охорони праці), включення до зазначених програм та фінансування недостатньо 

актуальних заходів та ігнорування заходів, які найбільш необхідні, а також 

зниження дієвості контролю виконання заходів та їх етапів.  

Створення ефективної системи профілактики, спрямованої на усунення 

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам 

на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози 

здоров’ю працюючих, викликаними умовами праці, позитивно відобразиться на 

загальному рівні охорони праці в Україні, зниженні виробничого травматизму та 
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професійної захворюваності, запровадженні на підприємствах дієвої системи 

менеджменту з охорони праці, зменшенні витрат Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в 

зв’язку з нещасними випадками. 

Дані про травматизм та наглядову діяльність до останнього часу 

використовувались переважно для формування різноманітних звітних та 

довідкових документів. Використання цих даних для підтримки управлінської 

діяльності було спрощеним, в переважній більшості випадків виконувалось 

співставлення окремих показників за звітний та минулий періоди, що дозволяло 

керівництву робити висновки про погіршення або покращення стану справ на 

об’єктах управління та приймати відповідні управлінські рішення. Таке 

становище до останнього часу компенсувалась компетентністю та інтуїцією 

керівників та фахівців, а спроби науковців запропонувати для використання 

спеціалізовані засоби підтримки управлінської діяльності сприймались, 

здебільшого, негативно.  

Однією з причин такого становища була відносно невисока точність 

отриманих моделей, зумовлена недостатньою кількістю, а в окремих випадках – 

відсутністю, необхідних даних, недостатніми обчислювальними потужностями 

комп’ютерної техніки та недосконалістю відповідного програмного забезпечення. 

Саме цими обставинами можна пояснити застосування до останнього часу в 

сфери охорони праці спрощених математичних моделей, які в переважній 

більшості випадків не дозволяють врахувати значну кількість чинників. Тому при 

прийнятті управлінських рішень донедавна переважали суб’єктивні оцінки, 

засновані на досвіді вирішення аналогічних завдань та інтуїції керівників та 

фахівців.  

Аналітичні методи математичного моделювання дозволяють виявити 

залежності між показниками наглядової діяльності (травматизму) та чинниками, 

що на них впливають, а також отримати математичний вираз цієї залежності. До 

найбільш відомих аналітичних методів, що використовуються в сфері охорони 

праці, належать регресійно-кореляційний аналіз та метод групового урахування 

аргументів [153, 154, 155]. При реалізації аналітичних методів необхідно 

визначити множину чинників, що впливають на досліджуваний показник, 

сформувати масив статистичних даних ретроспективного характеру для 

визначених чинників та показника. Враховуючи особливості сфери охорони праці, 

можна стверджувати, що математичні залежності показників від множини 

чинників, що впливають, мають вигляд поліному першого або другого порядку 

[156, 157, 158]. 

Для показника та чинників слід визначити шкали їх оцінювання. Оскільки 

початкові дані можуть мати як кількісний, так і якісний характер, запропонована 

для використання спеціальна процедура, яка дозволяє сформувати масив 

кількісних даних для подальших математичних розрахунків. Слід зауважити, що 

для сфери охорони праці доцільно використовувати шкалу оцінювання чинників, 

при якій значення змінної, що апроксимує чинник, пропорційно рівню небезпеки 

(шкідливості) цього чинника.  

Проведений аналіз результатів застосування інформаційних систем в сфері 
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охорони праці дозволяє зробити такі висновки: 

 існуючі інформаційні системи виявились недостатньо ефективними в 

сучасних умовах, вони не задовольняють в повній мірі інформаційних потреб 

керівників та фахівців; 

 відсутній єдиний методичний підхід до формування інформаційних баз 

даних про виробничий травматизм та наглядову діяльність на різних рівнях 

управління охороною праці;  

 в інформаційних системах практично відсутні засоби наукового 

обґрунтування управлінських рішень зі зниження рівню виробничого 

травматизму, що базуються на використанні методів математичного 

моделювання, прогнозування та експертних оцінок. 

Відновлення функціонування цілісної дієздатної СУОП зумовлює нагальну 

потребу у створенні наукових засад оперативного управління охороною, 

розроблення сучасної інформаційно-аналітичної системи на основі методів 

математичного моделювання, прогнозування та експертних оцінок для 

обґрунтування дієвих заходів зі зниження рівню виробничого травматизму. 

Необхідність подальшого удосконалювання системи управління охороною 

праці в Україні зумовлена високим рівнем загального і смертельного 

травматизму, а також змінами в економіці країни і соціальній сфері. Розвиток 

різних форм власності і їхнє законодавче закріплення вимагає принципово нових 

підходів до вирішення ряду питань у сфері охорони праці. Якщо раніше в особі 

єдиного власника виступала держава, то сьогодні суб’єктами трудових відносин 

поряд з державою стають усі в більшій мірі власники недержавних підприємств, а 

також самі працівники. 

Реформування економіки держави вимагає від всіх учасників процесу 

управління охороною праці оперативного реагування на зміни, викликані 

становленням ринкових відносин в Україні, що, в свою чергу, зумовлює 

необхідність розроблення нових методів управління в сфері охорони праці. За цих 

умов не завжди ефективно може використовуватись накопичений фахівцями та 

керівниками минулий досвід та методи управління, які успішно застосовувались 

при вирішенні подібних завдань в минулому. У зв’язку з цим результативність 

управління визначається рівнем компетентності, досвідом та інтуїцією 

керівниками та фахівцями.  

З приведеного огляду та аналізу літературних джерел, присвячених 

дослідженню існуючої системи управління охороною праці, випливають наступні 

висновки. 

Проведені вітчизняними вченими дослідження орієнтовані, переважно, на 

планову централізовану систему господарювання і недостатньо враховують 

сформовану в Україні економічну і соціальну ситуацію. Штучний перенос 

закордонного досвіду в Україну неможливий, оскільки у розвинених країнах світу 

системи управління охороною праці розвивалися еволюційним шляхом, виходячи 

з національних потреб і особливостей. 

Результати проведеного аналізу свідчать про відсутність методики 

визначення залежностей впливу наглядової діяльності у сфері охорони праці на 
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рівень виробничого травматизму, що не дозволяє раціонально планувати 

діяльність органів державного нагляду. 

Встановлено, що існуючі методи аналізу виробничого травматизму за 

загальноприйнятими показниками та критеріями не дозволяють науково 

обґрунтовувати оперативні управлінські рішення зі зниження рівню виробничого 

травматизму.  

Одною з причин недостатньої ефективності функціонування СУОП в 

Україні є низька якість її інформаційного забезпечення, недостатня оперативність 

у наданні інформації та відсутність автоматизованих засобів формування 

аналітичних матеріалів, необхідних для обґрунтування управлінських рішень.  

Отже, розроблення наукових засад оперативного управління охороною 

праці для зниження рівня виробничого травматизму, реалізація яких повинна 

забезпечити належний рівень планування працеохоронних заходів на основі 

моделювання показників виробничого травматизму та прогнозування результатів 

прийнятих управлінських рішень є актуальною науковою проблемою. На підставі 

огляду й аналізу вітчизняної і закордонної літератури з проблеми управління 

охороною праці сформульовані мета і завдання досліджень. 
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 2. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
 

 

2.1. Теоретичні положення про оперативне управління охороною праці 

 

 

Як свідчать результати проведеного аналізу, стан наукової підтримки 

управління охороною праці залишається незадовільним. В умовах реформування 

та розгалуження економіки назріла необхідність розроблення та практичного 

застосування новітніх методів управління охороною праці, що були б 

прийнятними на всіх рівнях вертикалі управління від верхнього державного 

рівню до підприємства. Враховуючи реалії сьогодення, навряд слід очікувати 

швидких позитивних зрушень у питанні вдосконалення нормативно-правової бази 

охорони праці, отже при впровадженні будь-якого новітнього методу слід 

розраховувати на чинні нормативно-правові документи з охорони праці. 

Отже, розроблення математичних моделей, що забезпечать наукову 

підтримку оперативного управління охороною праці з використанням 

інформаційно-аналітичної системи на сьогоднішній день дозволить покращити 

ситуацію в цій сфері, забезпечить попереджувальний характер управлінської 

діяльності, належний рівень планування та контролю виконання заходів з 

охорони праці.  

За результатами проведеного аналізу (див. розділ 1) слід відзначити основні 

недоліки існуючої технології управління охороною праці: 

 недостатня оперативність збору, аналізу та передачі даних ускладнює 

здійснення оперативного управління охороною праці; 

 значні обсяги інформації про об’єкт управління та відсутність 

уніфікованих форм звітності ускладнюють, а в окремих випадках навіть 

унеможливлюють адекватне відображення реального стану охорони праці для 

сприйняття її керівниками та фахівцями; 

 неможливість оперативно налаштувати інформаційне забезпечення 

відповідно до змін нормативно-правової бази та особливостей здійснення 

державного нагляду в сфері охорони праці не дозволяє адекватно здійснювати 

безперервний контроль стану об’єкта управління; 

 недосконалість існуючих алгоритмів моделювання показників стану 

охорони праці, невирішеність питання прогнозування результатів реалізації 

оперативних управлінських рішень не дозволяє на етапі планування всебічно 

аналізувати можливі наслідки управлінської діяльності та обґрунтовано обирати з 

можливих варіантів управлінського рішення найкращий; 

 відсутність або недостатня функціональність існуючих автоматизованих 

систем не забезпечує належний рівень інформаційно-аналітичної підтримки 

управлінської діяльності; 

 невирішеність питань інтеграції різних інформаційних систем в сфері 

охорони праці, призначених для вирішення завдань управління, не дозволяє 
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формувати узагальнені інформаційні бази, проводити порівняльний аналіз, що 

стає джерелом неузгодженої звітності; 

 в умовах, коли ситуація прийняття рішення потребує залучення 

експертів, відсутність програмно реалізованих методів експертних оцінок та 

актуалізованих баз даних, що містять відомості про експертів, перешкоджає 

раціональному використанню знань експертів при виробленні управлінських 

рішень. 

Управління охороною праці, і, в першу чергу, оперативне, повинно 

базуватись на наступних принципах: 

 принцип цілеспрямованості, який передбачає постановку завдання 

оперативного управління з обов’язковим визначенням тактичних, а в окремих 

випадках – стратегічних цілей; 

 принцип плановості, який потребує чіткого планування усіх етапів 

виконання поставленого завдання управління з урахуванням особливостей 

ситуації прийняття рішення, обмежень за часом, ресурсами тощо; 

 принцип науковості, який передбачає вибір обґрунтованого варіанту 

управлінського рішення на основі використання актуалізованих даних про об’єкт 

управління, новітніх методів, методик, алгоритмів обробки даних; 

 принцип об’єктивності, який передбачає наявність об’єктивних даних 

про стан об’єкта управління та об’єктивну оцінку результатів реалізації 

управлінського рішення; 

 принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю, 

суть якого полягає в тому, що керівник несе повну відповідальність за результати 

реалізації прийнятого управлінського рішення, але під час його прийняття він 

може ураховувати думки фахівців, які залучені до вирішення поставленого 

завдання як експерти; 

 принцип компетентності, суть якого полягає в тому, що керівник та 

фахівці повинні мати високий рівень професійної підготовки (компетентності), 

сумлінно ставитись до виконання службових обов’язків тощо; 

 принцип оптимізації формування інформаційних масивів, який 

передбачає одноразове введення інформації про об’єкт управління, багатоцільове 

та багаторазове її використання в процесі здійснення оперативного управління. 

З урахуванням викладених принципів та результатів проведеного аналізу 

розроблено теоретичні положення оперативного управління охороною праці для 

забезпечення дієвого реагування на стан виробничого травматизму, реалізація 

яких забезпечить наукову обґрунтованість управлінських рішень [159]. 

1. Ситуація прийняття оперативних управлінських рішень, спрямованих на 

покращення стану охорони праці, визначатися множинами чинників, між якими 

існують аналітичні залежності:  

 

  TZRQYXP ,,,,,,  (2.1) 

 

де: P – множина типів задач прийняття рішень; X – множина інформаційних 

даних, що використовуються при прийнятті рішень; Y – множина показників, за 
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якими оцінюється стан охорони праці (рівень виробничого травматизму, 

професійної захворюваності, збитків з охорони праці тощо); Q - множина 

оперативних управлінських рішень, припустимих у рамках визначеного типу 

задачі; R – формалізоване правило (критерій) вибору управлінського рішення з 

множини можливих; Z – множина обмежень, визначених відповідно до умов 

конкретної задачі; T – фактор часу. 

2. Результат виконання оперативного управлінського рішення jq  ( Qq j , 

n,...,1j ) у момент часу t  зумовлює стан множини показників iY  ( YYi , 

mi ,...,1 ). При цьому зроблено припущення про те, що для кожного показника 

множини Y  на основі обробки статистичних даних можна отримати математичну 

модель, що має вигляд:  

 

  )),((1 QZXFY tt .  (2.2) 

 

Якщо у момент часу t  було прийнято та реалізовано оперативне 

управлінське рішення jq , для наступного моменту часу 1t  можна отримати 

розрахункове значення показника:  

 

  j
tt

i
t
ij qZXFYy ),((1 . (2.3) 

 

3. Управління охороною праці спрямоване на мінімізацію показників, за 

якими оцінюється стан охорони праці. Математична модель прийняття 

оперативних рішень, призначена для вибору оптимального рішення з множини 

можливих, має вигляд: 

 

  ),...,(min: 11
1

1 t
mj

t
j

j

t
ijjопт yyyqq , 11 t

Г
t
ij yy , (2.4) 

 

де îïòq  – оптимальне управлінське рішення; 11   , t
Ã

t
ij yy  – відповідно розрахункове 

та граничне (планове) значення показника, що характеризує стан охорони праці в 

момент 1t . 

Таким чином, відомому стану об’єкта управління (визначається множиною 

множина інформаційних даних X) необхідно поставити у відповідність таку 

модель управління, яка є фізичною реалізацією оперативного управлінського 

рішення оптq , обраного з множини припустимих рішень Q .  

4. Обране оперативне рішення оптq  є оптимальним на підставі визначеного 

критерію прийняття рішень за умов, що розрахункове значення показника iY , 

який характеризує стан об’єкту управління, у наступний момент часу, по-перше, 

буде найменшим з множини можливих, по-друге, не буде перевищувати заданого 

граничного значення. Друга умова використовується у випадках, коли є 

можливість визначити граничне значення показника. 
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5. Основні вимоги, які дозволяють реалізувати теоретичні основи 

оперативного управління охороною праці для забезпечення оперативного 

реагування на стан виробничого травматизму: 

 інформаційні бази даних про стан виробничого травматизму та 

наглядової діяльності повинні містити повну та актуалізовану інформацію в 

обсягах, необхідних для підтримки прийняття управлінських рішень; 

 збір, передача та зберігання даних повинні здійснюватись за 

встановленими формами та у визначені терміни; 

 інформаційні системи, призначені для занесення, обробки та передачі 

даних про стан виробничого травматизму та наглядової діяльності повинні бути 

встановлені на всіх рівнях ієрархічної системи управління охороною праці; 

 планування оперативних заходів з охорони праці повинно 

здійснюватись з використанням методів математичного моделювання, 

прогнозування та експертних оцінок. 

Практична реалізація запропонованих наукових засад стає можливою в 

умовах активного розвитку інформаційних технологій протягом останніх років, в 

результаті чого засоби комп’ютерної та комунікаційної техніки, а також 

програмне забезпечення здобули широке розповсюдження у всіх без винятку 

виробничих, наукових та інших областях діяльності суспільства. Такий стан справ 

зумовив: по-перше, можливість накопичення даних про будь-яку предметну 

область (на сьогоднішній день у сфері охорони праці ці дані використовуються 

переважно для формування звітності); по-друге, можливість застосування 

нетривіальних алгоритмів обробки даних, що потребують виконання значної 

кількості математичних та логічних операції; по-третє, істотне підвищення (у 

порівнянні навіть з минулим десятиріччям) рівню комп’ютерної обізнаності 

фахівців та керівників.  

Отже, за результатами проведених теоретичних досліджень розроблено 

теоретичні основи оперативного управління охороною праці, для їх практичної 

реалізації необхідно розробити сукупність методів, методик та алгоритмів що 

встановлюють порядок збору, обробки, аналізу та використання даних в процесі 

здійснення управлінської та наглядової діяльності в сфері охорони праці. 

Формування управлінських рішень повинно базуватися на комплексному 

використанні баз даних про виробничий травматизм та наглядову діяльність, 

методів математичного моделювання, прогнозування та експертних оцінок.  

Враховуючи необхідність зберігання великих обсягів даних, виконання 

великої кількості математичних та логічних операцій, існує нагальна потреба у 

створенні інформаційно-аналітичної системи, яка забезпечить автоматизацію 

збору, аналізу та обробки даних, що використовуються в процесі вироблення 

управлінських рішень. Використання результатів реалізації методології 

забезпечить підвищення рівню поінформованості посадових керівників та 

фахівців, які здійснюють управління в сфері охорони праці, а також забезпечить 

наукову обґрунтованість управлінських рішень.  
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2.2. Аналітичне оцінювання наглядової діяльності в сфері охорони 

праці 

 

 

Сутністю оцінювання наглядової діяльності органів державного нагляду за 

охороною праці є аналіз результатів роботи окремих посадових осіб (державних 

інспекторів) та структурних підрозділів Держгірпромнагляду (інспекцій, 

теруправлінь та Держгірпромнагляду в цілому) за встановленими показниками у 

визначений проміжок часу. Проблема вдосконалення системи оцінювання 

наглядової діяльності загострилась у 2004-2005 роках. Відповідно до існуючої на 

той час практики, формування звітних документів різними органами відбувалось 

за формами, що відрізнялись одна від одної, враховуючи особливості здійснення 

державного нагляду в різних регіонах та галузях. Формування узагальнених звітів 

на верхніх рівнях ієрархічної структури Держгірпромнагляду (в теруправліннях та 

в центральному апараті) вимагало від фахівців надзвичайних зусиль, пов’язаних з 

попередньою обробкою даних, після якої можна було б сформувати узагальнені 

звіти та провести необхідні розрахунки. Разом з тим, відмова від галузевого 

принципу управління та перехід до управління охороною праці за видами 

економічної діяльності також спонукало до вдосконалення існуючої системи 

оцінювання наглядової діяльності. Основні завдання, які на той час потребували 

негайного вирішення, зводилися до наступного: 

 розробити уніфіковані форми звітності структурних підрозділів 

Держгірпромнагляду про наглядову діяльність та порядок їх заповнення; 

 запровадити систему кодів видів економічної діяльності (ВЕД), 

згрупованих відповідно до умов сфери охорони праці; 

 створити інформаційну систему для автоматизації збору та обробки 

даних про наглядову діяльність. 

Для аналітичного оцінювання наглядової діяльності теруправлінь як за 

галузевою, так і за територіальною ознакою необхідно мати можливість звести до 

єдиної шкали різні звітні показники [160]. Необхідною умовою застосування 

методів аналітичного оцінювання наглядової діяльності стала наявність у 

структурних підрозділах Держгірпромнагляду необхідних засобів інформатизації, 

а саме: засобів комп’ютерної техніки, конфігурація яких дозволяє вирішувати 

завдання автоматизованого збору даних про наглядову діяльність та формування 

звітів за встановленими формами, а також засобів комунікації, які дозволяють 

передавати (отримувати) дані через мережу Інтернет. 

При цьому формування звітів здійснюється за допомогою визначеного 

переліку показників наглядової діяльності. Встановлено різні за змістом форми 

звітності про наглядову дальність, які відрізняються наборами показників та 

періодичністю звітування (додаток А, табл. А.1). 

Для забезпечення уніфікації підходів до формування звітів та оцінювання 

наглядової діяльності на різних рівнях ієрархічної структури Держгірпромнагляду 

використовуються наступні класифікатори:  
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 класифікатор теруправлінь, що використовується при формуванні звітів 

про наглядову діяльність у структурних підрозділах Держгірпромнагляду 

(додаток А, табл. А.2);  

 класифікатор кодів згрупованих видів економічної діяльності, що 

використовується при формуванні звітів про наглядову діяльність у структурних 

підрозділах Держгірпромнагляду (додаток А, табл. А.3). 

Для оцінки та аналізу наглядової діяльності в сфері охорони праці 

використовується понад п’ятдесят показників (див. табл. А.1). Найбільш 

актуальними є 14 показників, які збираються структурними підрозділами та 

щомісячно подаються до управління організації державного нагляду та обліку 

травматизму Держгірпромнаглядом. Ці показники наглядової діяльності та їх 

позначення наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1  

Основні показники наглядової діяльності в сфері охорони праці 

Показник Позначення 

Загальна кількість державних інспекторів: за штатом P15 

Загальна кількість державних інспекторів: фактично P16 

Проведено перевірок: комплексних P18 

Проведено перевірок: цільових P19 

Проведено перевірок: оперативних P20 

Кількість підприємств (об’єктів), на яких проводились 

перевірки, усього 

P22 

Кількість відпрацьованих інспекторами людино-днів, всього P27 

Витрачено на розслідування нещасних випадків та розгляд 

скарг 

P29 

Виявлено порушень нормативно-правових актів з охорони 

праці 

P31 

Усунено порушень нормативних актів з охорони праці P32 

Кількість призупинених робіт і об’єктів, усього P33 

Кількість штрафів, накладених на працівників, усього P37 

Сума накладених штрафів на працівників, тис. грн. P39 

Стягнено штрафів з працівників, усього P40 

 

Проведене дослідження найбільш характерних завдань для кожного рівню 

управління охороною праці свідчить, що оперативні звіти про нещасні випадки та 

аварій, які сталися на виробництві, а також оперативні звіти про показники 

наглядової діяльності використовуються на всіх рівнях СУОП для підтримки 

вироблення управлінських рішень.  

Для розрахунку значень звітних показників формується масив початкових 

даних для визначення актуальності ВЕД для теруправлінь. Практична реалізація 

оцінювання визначила необхідність введення поняття «актуальність виду 

економічної діяльності». Для кожного теруправління за кожний звітний період 

актуальність виду економічної діяльності визначається в такий спосіб. 
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Формується масив початкових даних для визначення актуальності видів 

економічної діяльності для теруправлінь (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Масив початкових даних для визначення актуальності видів економічної 

діяльності 

 

Код 

теруправлінь 

Види економічної діяльності Разом по 

теруправлінню 1  m 

1 11a  ... ma1  
m

j
ijam

1
1  

... ... ija  ... 

m

j
iji am

1

 

n 1na  ... nma  
m

j
ijn am

1

 

Разом за ВЕД n

i
ian

1
11  

n

i
ijj an

1

 
n

i
imm an

1

 
 

 

Для початкового масиву звітних даних теруправлінь про наглядову 

діяльність (рядки – показники наглядової діяльності, стовпці – коди видів 

економічної діяльності за класифікатором) формується масив даних таким чином, 

що кожен з його елементів ija  набуває значення 1, якщо в i-му теруправлінні 

здійснюється нагляд за j-м видом економічної діяльності, в іншому випаду 

елемент ija  набуває значення 0.  

Отже, якщо i-е теруправління здійснює державний нагляд в сфері охорони 

праці за j-м кодом виду економічної діяльності, вважається, цей вид діяльності є 

актуальним для цього теруправління ( 1ija ). Кількість теруправлінь позначено 

літерою n; станом на липень 2009 року в структурі Держгірпромнагляду n = 26 

(див. додаток А., табл. А.2). Кількість кодів видів економічної діяльності, за 

якими здійснюється облік наглядової діяльності, позначено літерою m. 

Відповідно до прийнятої в Комітеті системи групування видів економічної 

діяльності m = 31 (див. додаток А., табл. А.3).  

Узагальнений звіт про наглядову діяльність на основі річної форми звітності 

являє собою таблицю, рядками якої є коди наглядової діяльності, а стовпцями – 

теруправління (табл. 2.3).  

Сумарні показники наглядової діяльності для i-го теруправління 

розраховуються за формулою: 

 

  
im

j
kj

i
k pp

1

,  (2.5) 
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де kjp  – елементи таблиці 2.3, які відповідають k-му показнику наглядової 

діяльності та j–му коду ВЕД i-го теруправління; заповнюються користувачами – 

фахівцями теруправлінь як сумарні по підпорядкованих i-му теруправлінню 

структурних підрозділах (інспекціях); 55,...,1k  (див. табл. В.1). 

 

Таблиця 2.3 

Структура узагальненого звіту про наглядову діяльність  

Код  

наглядової 

діяльності  

Усього Теруправління 

ТУ по АР Крим ... Криворізьке ТУ 

1 1p  1
20p  ... 26

20p  

... ... ... ... ... 

55 55p  1
55p  ... 26

55p  

 

Узагальнена оперативна оцінка наглядової діяльності здійснюється шляхом 

розрахунку сумарних показників за ВЕД, що використовуються в тижневих 

формах.  

Розрахунок сумарних показників наглядової діяльності по всіх 

теруправліннях виконується за формулою: 

 

  
im

j

i
kjk pp

1

,  (2.6) 

 

де i
k jp  – елементи таблиці 2.3, які відповідають k–му показнику наглядової 

діяльності j–му коду ВЕД i–го теруправління. 

Сумарний по Держгірпромнагляду звіт про результати оцінки наглядової 

діяльності по територіальних управліннях формується з колонок «Усього». В 

результаті складаються сумарні форми оперативної інформації про наглядову 

діяльність у розрізі теруправлінь, які, як правило, містять порівняння з даними за 

попередній тиждень. 

Порядок розрахунку сумарних показників наглядової діяльності на основі 

використання місячних та річних форм звітності аналогічний порядку розрахунку 

таких показників, що виконується на основі тижневих форм звітності. Відмінність 

полягає у вихідних даних, які визначаються переліком кодів ВЕД та використаних 

показників наглядової діяльності. 

Оскільки по жодному з показників наглядової діяльності, взятих до 

розгляду окремо, не дається узагальненої оцінки стану наглядової діяльності 

будь-якого структурного підрозділу, необхідно використовувати узагальнені 

показники (критерії) оцінки наглядової діяльності, які формуються з декількох 



 48 

показників [161, 162, 163]. Математичний вираз узагальненого показника 

(критерію) має такий вигляд: 

 

   ,...),( 21 PPFK , (2.7) 

 

де K  – критерій; ,..., 21 PP – показники наглядової діяльності. 

Слід відзначити, що можливим є варіант розрахунку узагальненого 

показника з використанням вагових коефіцієнтів.  

Для визначення середніх значень критеріїв за ВЕД необхідно обчислити їх 

суму та розділити її на число теруправлінь, для яких цей вид економічної 

діяльності є актуальним: 
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j
j

j

j K
n

K
1

1
,  (2.8) 

 

де jK  – середнє значення критерію за j-м кодом ВЕД; jn  – число теруправлінь, 

для яких j-й вид економічної діяльності є актуальним; jK  – значення критерію за 

j-м кодом ВЕД.  

На основі розрахованих середніх значень критерію для кожного 

теруправління за видами економічної діяльності необхідно розрахувати 

дисперсію: 
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,  (2.9) 

 

де ijK  – значення критерію по j-му коду ВЕД для i-го теруправління. 

Середньоквадратичне відхилення по j-му коду ВЕД необхідно розрахувати 

за формулою:  

 

  jj D . (2.10) 

 

Відхилення значення кожного з критеріїв від середнього за j-м кодом ВЕД 

розраховується за формулою: 

 

  iijij KKK . (2.11) 

Бальна оцінка ( ijb ) по j-му кодом ВЕД для i-го теруправління визначається в 

такий спосіб: 
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. (2.12) 

 

Середня бальна оцінка критерію наглядової діяльності для i-го 

теруправління розраховується за формулою: 
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b

1

1
,  (2.13) 

 

де im – кількість видів економічної діяльності, які є актуальними для i-го 

теруправління.  

Середня бальна оцінка критерію наглядової діяльності за j-м видом 

економічної діяльності розраховується за формулою:  

 

  
jn

j
ij

j
j b

n
b

1

1
,  (2.14) 

 

де jn – кількість територіальних управлінь, для яких j-й вид економічної 

діяльності є актуальним.  

 

При абсолютних відхиленнях значень бальних оцінок критеріїв понад 0,5 

можна зробити висновок, що за визначеним видом економічної діяльності (по 

теруправлінню) стан наглядової діяльності є незадовільним, тому необхідно 

детальніше вивчити причини такого відхилення.  

У випадку, коли одночасно використовується декілька оцінок (критеріїв), 

для формування узагальнених звітів розраховуються інтегральні показники 

наглядової діяльності за територіальною ознакою та видами економічної 

діяльності [164].  

Розрахунок інтегральних показників наглядової діяльності виконується за 

формулами:  
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,  (2.15) 

 

де iІB , jІB  – інтегральні показники наглядової діяльності, відповідно, для i-го 

теруправління та за j-м кодом ВЕД; l
j

l
i bb ,  – бальні оцінки l-го критерію 

наглядової діяльності, відповідно, для i-го теруправління та за j-м кодом ВЕД; L – 

кількість критеріїв, за якими проведено розрахунок. 
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Інтегральні показники наглядової діяльності дозволяють провести 

порівняння результативності роботи підрозділів Держгірпромнагляду за видами 

економічної діяльності або за територіальною ознакою. В залежності від обраної 

множини критеріїв, за якими розраховується інтегральний показник, обирається 

спосіб оцінки отриманого інтегрального показника. Для групи критеріїв, які 

формуються як співвідношення будь-яких показників до чисельності державних 

інспекторів або кількості проведених перевірок, гранична межа припустимого 

відхилення інтегрального показника ( IB ) розраховується за формулою: 

 

  
L

IBIB
IB minmax , (2.16) 

 

де minmax  , IBIB  – відповідно максимальне та мінімальне розрахункові значення 

інтегрального показника; L – кількість критеріїв, за якими проведено розрахунок 

інтегрального показника.  

Робота підрозділу вважається задовільною, розрахункове значення 

інтегрального показника лежить в межах від мінус IB  до плюс IB . В іншому 

випадку робота підрозділу вважається незадовільною, а ситуація потребує 

вироблення відповідних управлінських рішень. Для прийняття обґрунтованих 

рішень слід проаналізувати критерії, що ввійшли як складові до інтегрального 

показника, починаючи з тих критеріїв, бальна оцінка яких за абсолютним 

значенням найбільша. 

Слід відзначити, що в разі, коли розрахункове значення інтегрального 

показника перевищує граничне відхилення, ситуація в підрозділі 

характеризується спробою збільшення кількісних значень показників наглядової 

діяльності за рахунок втрати якості проведених перевірок. Якщо розрахункове 

значення інтегрального показника менш, ніж від’ємне значення граничного 

відхилення, має місце недовиконання планів роботи підрозділу, або недостатній 

рівень організації роботи інспекторів. 

Розглянемо приклад розрахунку інтегральних показників оцінки наглядової 

діяльності на підприємствах десяти ВЕД. Для оцінювання наглядової діяльності 

обрано множину критеріїв (див. формулу (2.7)). За результатами обробки 

статистичних даних про наглядову діяльність розраховані значення критеріїв та 

інтегральних показників оцінки наглядової діяльності за видами економічної 

діяльності формуються у вигляді таблиці або, для більшої наочності, у 

графічному вигляді.  

В результаті застосування запропонованого підходу до оцінки наглядової 

діяльності отримано розрахункові значення інтегральних показників, що наведені 

на рис. 2.1. 

Як видно з рис. 2.1, можливими є три діапазони, до яких потрапить 

розрахункове значення інтегрального показника IB : IBIBIB , IBIB , 

IBIB . 

 



 51 

Рис. 2.1. Приклад можливих варіантів розрахункових значень  

інтегральних показників наглядової діяльності 

 

Відповідно до вказаних діапазонів визначається оцінка наглядової 

діяльності, а відтак і рекомендовані управлінські рішення.  

Варіант 1 характеризується потраплянням значення інтегрального 

показника до діапазону IBIBIB  (див рис. 2.1, види економічної 

діяльності 1, ..., 4). Враховуючи зміст обраних для оцінки критеріїв, це означає, 

що стан наглядової діяльності тут задовільний, вжиття будь-яких заходів не 

потребується. 

Варіант 2 характеризується ситуацією, коли IBIB  (див рис. 2.1, види 

економічної діяльності 5, 6, 7). В цьому випадку, насамперед, рекомендовано 

провести додатково перевірку організації наглядової діяльності, оскільки цілком 

можлива ситуація, коли звітні показники завищені. 

Варіант 3 характеризується ситуацією, коли IBIB  (див рис. 2.1, види 

економічної діяльності 8, 9, 10). В цьому, імовірно, має місце недовиконання 

планових завдань, отже змістом управлінського рішення має бути інтенсифікація 

праці інспекторів, збільшення штатів тощо. 

Результатом виконання поставлених завдань стало створення і 

затвердження Методики аналітичного оцінювання наглядової діяльності (наказ 

Держгірпромнагляду від 20.02.2006 р. № 28), яка є обов’язковою для 

застосування у всіх підрозділах Держгірпромнагляду, що здійснюють наглядову 

діяльність. Методики аналітичного оцінювання наглядової діяльності (далі – 

Методика) визначає порядок збору, обробки та передачі даних про наглядову 

діяльність у сфері охорони праці, а також використання цих даних для 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Види економічної діяльності

Ін
те

гр
ал

ьн
и

й
 п

о
к
аз

н
и

к

IB

IB

IB max

IB min

0



 52 

аналітичного оцінювання діяльності територіальних органів. Методика є основою 

для формування звітних документів про наглядову діяльність, а також для оцінки 

результатів наглядової діяльності.  

Отже, застосування розробленої Методики дозволило: 

 впровадити уніфіковані форми звітності на різних рівнях ієрархічної 

структури Держгірпромнагляду; 

 забезпечити можливість проведення дослідження стану наглядової 

діяльності на основі багатокритеріального аналізу, бальних та інтегральних 

оцінок; 

 підвищити об’єктивність порівняльної оцінки показників наглядової 

діяльності за видами економічної діяльності та за територіальної ознакою, 

підвищити точність розрахунків та наочність результатів; 

 забезпечити підтримку прийняття управлінських рішень з 

раціонального планування наглядової діяльності.  

Дослідження результатів, отриманих в результаті застосування Методики, 

дозволяє вдосконалити порівняльну оцінку результатів наглядової діяльності, 

виявити недоліки в організації роботи, а також підвищити обґрунтованість 

існуючих нормативів навантаження на інспекторів з урахуванням видів 

економічної діяльності піднаглядних підприємств. 

 

 

2.3. Математичне моделювання показників виробничого травматизму 
 

 

На практиці для оперативного аналізу стану виробничого травматизму 

використовується метод, заснований на порівнянні звітного та попереднього 

(попередніх) періодів. Такий метод аналізу травматизму дозволяє підвищити 

ефективність оперативного планування працеохоронних заходів шляхом 

завчасного виявлення можливих негативних тенденцій та визначення чинників, 

що зумовлюють такий розвиток подій.  

Слід відзначити, що на сьогоднішній день аналіз стану охорони праці 

проводиться на різних рівнях ієрархічної структури управління охороною праці. 

При цьому відсутні затверджені на державному рівні документи, які визначають 

порядок аналізу стану охорони праці. Повинні бути чітко визначені джерела, з 

яких надаються дані аналізу, порядок проведення розрахунків та формування 

результатів, а також способи використання отриманих результатів для вирішення 

завдань управління охороною праці.  

Як відзначалось в багатьох наукових працях, поглиблений аналіз 

виробничого травматизму, професійної захворюваності, аварійності, безпеки й 

умов праці, а також інших чинників, що характеризують стан охорони праці, 

дозволяє виявити найбільш небезпечні (шкідливі) робочі місця та розробити 

рекомендації щодо проведення необхідних заходів. 

Аналіз динаміки виробничого травматизму (рис. 2.2) використовується для 

обґрунтування профілактичних заходів. 
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Візуальний аналіз графіків, наведених на рис. 2.2, свідчить про те, що 

існують певні закономірності, які зумовлюють стан виробничого травматизму зі 

смертельними наслідками. Однією з очевидних закономірностей було поступове 

зростання кількості смертельно постраждалих в результаті нещасних випадків з 5-

го по 8-й місяць у 2005 та 2006 роках. Це дало підстави стверджувати, що у 2007 

році слід очікувати зростання рівню смертельного травматизму у 8-му місяці та 

вжити відповідних профілактичних заходів.  

Результатом реалізації запропонованих заходів стало зниження рівню 

смертельного травматизму у 8-му місяці 2007-го року, але при цьому 

спостерігалось зростання рівню смертельного травматизму у 9-му місяці цього 

року. Слід відзначити істотне зниження рівню смертельного виробничого 

травматизму протягом 11 та 12-го місяців 2008-го, але цей факт слід пояснити 

початком світової фінансово-економічної кризи, що призвело до скорочення 

обсягів виробництва та кількості працюючих в Україні. 

Результати обробки статистичних даних про рівень смертельного 

виробничого травматизму використовуються для планування профілактичних 

заходів з охорони праці. Слід відзначити, що для наукового обґрунтування 

вказаних заходів необхідно проведення поглибленого аналізу виробничого 

травматизму з використанням спеціалізованих методів, які дозволяють не тільки 
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виявляти які саме чинники і в який мірі впливають на розвиток подій, а також 

оцінити як реалізація тих або інших запланованих заходів впливає на стан 

виробничого травматизму. Проведення поглибленого аналізу в масштабах 

держави передбачає детальне вивчення причин та обставин, що призвели до 

нещасних випадків, а також дослідження стану справ за територіальною ознакою 

та за видами економічної діяльності.  

Щоб ефективно здійснювати профілактику виробничого травматизму, 

необхідно постійно аналізувати оперативні дані про його рівень в розрізі причин, 

видів економічної діяльності, галузей, регіонів. Ефективність профілактичної 

роботи залежить від повноти цих даних та від оперативності їх збору та обробки. 

Повнота аналізу показників травматизму і глибина вивчення усіх взаємозв’язків 

між показниками травматизму, обставинами, причинами нещасних випадків і 

заходами з їх профілактики можуть бути досягнуті тільки за умови застосування 

сучасних інформаційних технологій, оскільки для цього необхідно здійснювати 

обробку та зберігання великих обсягів даних. Існує нагальна потреба у створенні 

загальнодержавного інформаційного банку даних про виробничий травматизм, 

необхідний для проведення всебічного аналізу цього явища. При цьому об’єктом 

аналізу будуть дані про потерпілих, обставини і причини нещасних випадків, що 

містяться в актах форм Н-1 та Н-2, в матеріалах спеціальних розслідувань, а його 

метою – розробка заходів, що забезпечують безпеку, збереження і працездатності 

людини в процесі праці. 

У формалізованому вигляді задача ефективного управління охороною праці 

на будь-якому рівні СУОП полягає у мінімізації значень визначених показників 

(виробничого травматизму, професійної захворюваності, збитків внаслідок 

виробничого травматизму тощо). Чинники, що впливають на ці показники, 

апроксимують стан безпеки обладнання, технологічних процесів, стан умов праці, 

кількість виявлених порушень нормативних актів про охорону праці, кількість 

призупинених робіт і об’єктів, обсяги фінансування працеохоронних заходів 

тощо. Передбачається, що між показником та множиною чинників, що на них 

впливають, існує функціональний зв’язок. Математична постановка задачі 

ефективного управління охороною праці має вигляд: 

 

  min),...,( 1 nXXFY  (2.17) 

 

при обмеженнях: 

 

  ];[],...,;[ maxminmax
1

min
11 nnn XXXXXX ,   

 

де Y - показник, за яким оцінюється стан охорони праці (вихідна змінна); 

nXX ,...,1  – чинники (вхідні змінні); 
maxmin   , ii XX  – відповідно мінімальне та 

максимальне можливе значення чинника iX  ( ni ,...,1 ); n  – кількість чинників, 

що враховується. 

Для вирішення поставленого завдання необхідно визначити масив 

початкових даних та алгоритм побудови математичної моделі, побудувати 
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модель, оцінити її точність та адекватність умовам прийняття рішення, відшукати 

мінімальне значення з урахуванням обмежень. У загальному випадку 

математичний вираз залежності показників від множини чинників, що впливають, 

має вигляд поліному:  
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де Y – показник (вихідна змінна); Xi, Xj – чинники (вхідні змінні);  

iji aaa   ,  ,0 – постійні коефіцієнти моделі; n – кількість чинників, що враховуються. 

 

Як свідчить проведене дослідження, математичні моделі (2.18) 

застосовуються у випадках, коли заздалегідь відомо, що на модельований 

показник, крім чинників, що безпосередньо враховуються при моделюванні, 

також впливає множина інших чинників, вплив яких врахувати або усунути 

неможливо. Множина чинників, вплив яких врахувати або усунути неможливо, 

визначає наявність у моделі (2.18) вільного члену a0. Побудова таких моделей 

здійснюється методами регресійно-кореляційного аналізу, який останнім часом 

широко використовується в сфері охорони праці [165]. 

Побудова математичної моделі полягає у розрахунку множини постійних 

коефіцієнтів поліному, який встановлює залежність між модельованим 

показником та множиною чинників. Початкові дані: масив даних 

ретроспективного характеру у вигляді таблиці. Перший стовпець – модельований 

показник (Y), інші стовпці – чинники, що мають вплив на прогнозований 

показник: nXX ,...,1 , де n  – кількість чинників, що враховуються (кількість 

стовпців таблиці).  

Рядками таблиці є інтервали часу, за які зібрано дані про травматизм та 

наглядову діяльність. Елементами таблиці є значення, які мали показник та 

чинники у відповідні інтервали часу. Вважаємо, що кількість рядків становить m . 

Для застосування методів математичного моделювання необхідно, що кількість 

інтервалів часу, за які зібрано дані, була б більшою за кількість чинників, що 

враховується ( nm ). Масив початкових даних слід представити у вигляді таблиці 

(табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4  

Масив початкових даних для математичного моделювання 

Показник Чинники 

Y X1 … Xn 

1y  11x  … nx1  

… … … … 

my  1mx  … mnx  
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Практичне застосування регресійно-кореляційного аналізу для моделювання 

показників травматизму та наглядової діяльності, насамперед, передбачає оцінку 

щільності зв’язку між модельованим показником та чинниками, що на нього 

впливають. Слід розглядати два типи зв’язків залежно від їх характеру: 

функціональний та кореляційний. При функціональному зв’язку певному 

значенню показника відповідає значення чинника (групи чинників). Ця залежність 

може бути виражена деякою аналітичною функцією (математичною моделлю).  

При кореляційному зв’язку не існує строгої відповідності між значеннями 

показника та чинника у кожному конкретному випадку. В результаті застосування 

на цьому етапі кореляційного аналізу з подальшого розгляду виключені ті 

чинники, які не мають істотного впливу на досліджуваний показник. Для цього 

необхідно розрахувати коефіцієнти парної кореляції YX i
R , які встановлюють 

щільність зв’язку між показником Y та чинниками iX .  

Коефіцієнт кореляції між показником Y  та чинником iX  розраховується за 

формулою: 
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де yxi ,  - середні значення чинника iX  та показника Y , які визначаються 

відповідно: 
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Множину чинників (див. табл. 2.4) необхідно відсортувати у порядку 

убування значень коефіцієнтів кореляції YX i
R . Максимально припустимим 

числом чинників для побудови математичних моделей буде 1m , тобто з 

відсортованої множини даних відбираються перші 1m  чинників, решта 

виключається з подальшого розгляду. Побудова математичних моделей 

здійснюється методом регресійно-кореляційного аналізу. При цьому будується 

множина моделей з ітераційним збільшенням кількості членів поліному: 
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Точність апроксимації кожної з множини побудованих моделей ( i
A ) 

оцінюється за середнім модулем відхилення фактичного та розрахункового 

значень модельованого показника (взятого у відсотках).  

  i
A

i
A 100 ,  (2.22) 

де i
A   - помилка апроксимації при використанні i -ї моделі (у відсотках):  

  %100
1

1

m

j j

i
jji
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,  (2.23) 

де mjyy i
jj ,...,1, ,  - відповідно фактичне та розрахункове значення показника, 

яке отримано з використанням i -ї моделі підмножини Y . 

 

Оскільки, з множини побудованих моделей, як свідчить практика, можна 

відібрати декілька моделей, які мають точність, не нижчу за задану, виникає 

задача відбору єдиної моделі, яка б в максимальній мірі відповідала б умовам 

поставленої задачі. Пропонується такий спосіб вибору моделі.  

На першому етапі із множини побудованих відбирається підмножина 

моделей, які задовольняють умовам точності апроксимації: 

 

  :},{ YYYY ii  Ã
A

i
A , (2.24) 

 

де Y  - підмножина моделей, що мають задовільну точність апроксимації; 
Г
A  - 

гранична точність апроксимації (на практиці точність апроксимації вважається 

задовільною, якщо вона дорівнює або перевищує 95 %). 

Якщо точність всіх побудованих моделей незадовільна (тобто множина Y  - 

порожня), слід переглянути множину вхідних чинників, при необхідності – 

уточнити статистичні дані, після цього ще раз провести обчислення. 

На другому етапі із сформованої множини Y  відбираються ті моделі, які 

задовольняють специфічним умовам поставленої задачі. Такий критерій 

формується в результаті детального аналізу ситуації прийняття рішення. 

Прикладом критерію відбору моделей може бути врахування прямої (або 
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оберненої) залежності між показником та визначеним чинником, отже 

математичний вираз цього критерію такий: 

 

 ];[, ),()(   : maxmin0
iiikijik

g
ij

g
ikij XXxxxYxYxxYY ,  (2.25) 

де i , j  та k  – робочі індекси. 

 

Як свідчить проведений аналіз особливостей здійснення контрольно-

наглядової діяльності в сфері охорони праці, збільшення кількості інспекторів, що 

здійснюють перевірки підприємств будь-якого виду економічної діяльності, а 

також збільшення кількості відпрацьованих ними людино-днів повинно 

приводити до зменшення рівню виробничого травматизму. Отже, у 

формалізованому вигляді це твердження (з урахуванням (2.25)) має такий 

математичний вираз: 
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де 16P – загальна чисельність державних інспекторів; 27P  – кількість фактично 

відпрацьованих інспекторами людино-днів. 

В результаті буде сформовано множину Y , до якої ввійдуть моделі 

множини Y , що задовольняють умовам критерію (2.26). З множини Y  

обирається модель, яка має найбільше значення точності апроксимації i
A . 

У випадку, коли у сформованій після другого етапу множині моделей Y , 

буде дві або більш моделей, які мають максимальну точність апроксимації, на 

наступному етапі розраховується додатковий критерій, за яким обирається модель 

для подальшого дослідження.  

На третьому етапі для кожної моделі підмножини Y  розраховується 

середнє значення відхилення за межі інтервалу ] ;[ maxmin YY  при послідовному 

переборі всіх можливих комбінацій значень чинників множини X : 
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gm  - кількість точок, розрахованих з використанням g -ї моделі; ),...,( **
1

*
nk xxX  - 

довільний набір значень, для якого виконуються обмеження: 

];[],...,;[ maxmin*max
1

min
1

*
1 nnn XXxXXx . 

В цьому випадку з множини Y  обирається модель, яка має найменше 

значення gY . 

Таким чином, в результаті поетапного виконання вибору моделі з множини 

побудованих буде відібрано єдину, яка найбільшою мірою відповідає умовам 

вирішуваної задачі та має необхідну точність апроксимації. 

Незважаючи на переваги застосування регресійно-кореляційного аналізу для 

виявлення залежностей, слід відзначити його недолік, який унеможливлює 

застосування цього методу, як універсального аналітичного методу 

математичного моделювання. Регресійно-кореляційного аналіз не дозволяє 

враховувати будь-які обмеження, що накладаються на коефіцієнти математичних 

моделей. Це означає, що отримана за результатами обробки масивів статистичних 

даних математична модель не завжди адекватно встановлює залежності 

показників наглядової діяльності та травматизму від множини чинників, 

незважаючи навіть на високу точність апроксимації. Основна причина такого 

становища полягає у невідповідності математичного виразу отриманої моделі 

фізичному змісту впливу чинників на модельований показник. Як свідчить 

проведений аналіз обчислювальних алгоритмів регресійно-кореляційного аналізу, 

цей метод, незважаючи на його переваги, не дозволяє врахувати обмеження на 

шукані коефіцієнти моделі залежності показника від множини чинників. Для 

усунення цього недоліку необхідно застосовувати метод, який дозволяє 

враховувати обмеження, що накладаються на величини шуканих коефіцієнтів. 

Таким методом є метод проективного градієнту, адаптований до умов сфери 

охорони праці [166, 167]. 

За результатами моделювання показників наглядової діяльності та 

травматизму розроблено основні вимоги до математичного апарату побудови цих 

показників для умов, коли наявні певні обмеження.  

Враховуючи фізичну природу розглянутих показників, слід відзначити, що 

за будь-яких обставин вони матимуть додатні значення. При цьому, як свідчить 

аналіз статистичних даних, існує деяке мінімальне (в загальному випадку – не 

нульове) значення модельованого показника, зумовлене дією об’єктивних причин. 

Доданки математичної моделі, у яких присутні змінні Xi, характеризують внесків 

цих змінних у значення Y (див. формули 2.18 та 2.27). Передбачаємо, що вплив 

цих змінних на модельований показник буде визначатись фізичним змістом 

чинників, що апроксимуються змінними Xi. Можливим є випадок, коли в 

результаті здійснення певних заходів дія всіх чинників на показник буде повністю 

усунута, це означатиме рівність нулю значень змінних Xi. У цьому випадку 

залежність (2.18) матиме вигляд 0aY , отже, можна стверджувати, що значення 

вільного члена 0a  характеризує рівень показника Y, зумовлений дією об’єктивних 

причин. Враховуючи додатне значення показника, вважаємо, що значення 

вільного члену також повинно бути додатнім, тобто 00a . 
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Проведено аналіз можливих обмежень, що накладаються на коефіцієнти 

моделі ia , зумовлених особливостями показників та чинників, що враховуються. 

Для випадку, коли заздалегідь відомо, що вплив чинника iX  такий, що 

збільшення його значення безумовно приводить до збільшення значення 

показника Y  (або можливою є відсутність такого впливу) обмеження на 

відповідний коефіцієнт моделі повинно мати вигляд: 0ia . В цьому випадку 

апріорно вплив чинників iX  на показник вважається позитивним. Для випадку 

відображення негативного (або відсутності) впливу чинника iX  необхідно 

сформувати обмеження 0ia .  

Можливим є випадок, коли характер випливу чинників (позитивний або 

негативний) заздалегідь невідомий, але з урахуванням умов конкретного завдання, 

визначено, що він не перевищую (не менший) деякого граничного значення: 

ii aa , ii aa .  

Таким чином, можна стверджувати, що застосування методу проективного 

градієнту виправдано в тих випадках, коли є необхідні статистичні дані про стан 

охорони праці, а також можна визначити обмеження, що накладаються на 

постійні коефіцієнти моделі. Якщо при моделюванні враховується велика 

кількість чинників, а характер їх впливу на модельований показник не очевидний, 

для визначення обмежень, що накладаються на постійні коефіцієнти моделі, 

необхідно залучити експертів [44, 166]. 

На відміну від ситуації, коли в математичній моделі присутній вільний член 

(див. формулу (2.18)), моделі другого виду застосовуються, коли значення 

модельованого показника можна розрахувати як залежність від визначеної групи 

чинників, без урахування впливу інших чинників. Такі моделі слід розглядати як 

окремий випадок (2.18) за умови a0=0: 
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Для побудови математичних моделей, які б відповідали цим обмеженням, 

запропоновано для використання алгоритм методу проективного градієнту, 

адаптованого до вирішення завдань моделювання та прогнозування показників 

наглядової діяльності та травматизму, представлений на рис. 2.3. 
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Розглянемо застосування методів регресійно-кореляційного аналізу та 

проективного градієнту для побудови математичних моделей, що встановлюють 

Введення початкових даних: 

масиви чинників X та показника Y; 

масиви обмежень на коефіцієнти 

моделей AA   , ; 

точність моделювання eps 

Присвоєння вектору коефіцієнтів моделі початкових 

значень 0ia ; 

завдання лічильника ітерацій 1q  

 

Розрахунок вектору градієнту: 
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Рис. 2.3. Алгоритм методу проективного градієнту для моделювання 

показників стану охорони праці 
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залежність загальних витрат з охорони праці від кількості нещасних випадків. 

Незважаючи на широке використання результатів математичного 

моделювання при вирішенні різних завдань управління, слід відзначити суттєві 

недоліки побудови моделей. Розглянемо приклад неможливості коректного 

використання в практичній діяльності математичної моделі, отриманої в 

результаті застосування регресійно-кореляційного аналізу [168]. Математична 

модель встановлює взаємозв’язок кількості випадків виробничого травматизму від 

множини чинників, що впливають: 

 

65

4321

19085,237204,2

09696,085214,000019,000057,0984225

XX

XXXX,Y
,  (2.29) 

 

де Y - кількості випадків виробничого травматизму; 1X  - кількість пожеж; 2X  - 

кількість пожежно-технічних навчань; 3X - вік травмованих пожежних; 4X  - стаж 

роботи травмованих пожежних; 5X - місяць одержання травми пожежним; 6X  - 

пора доби під час травмування.  

Незважаючи на задовільну точність апроксимації, можливість практичного 

використання отриманої моделі викликає деякі сумніви. Як видно з розгляду 

моделі (2.29), збільшення значення змінної 1X  (кількість пожеж) зумовлює 

зменшення показника Y  (кількості випадків виробничого травматизму). Також 

очевидно, що при збільшенні значення змінної 2X  (кількість пожежно-технічних 

навчань) буде збільшуватися значення показника Y , тобто при збільшенні 

кількості пожежно-технічних навчань буде зростати кількість випадків 

виробничого травматизму.  

Очевидно, що для забезпечення можливості використання моделі (2.29) при 

плануванні заходів, спрямованих на зменшення рівню виробничого травматизму 

необхідно визначити обмеження, що накладаються на множину чинників. Крім 

того, необхідно застосовувати спеціалізовані критерії, призначені для доведення 

адекватності побудованих моделей реальним умовам.  

Розглянутий приклад свідчить про те, що побудована математична модель, 

навіть якщо вона має задовільну точність апроксимації (прогнозування), не 

завжди може бути використана на практиці, оскільки не відповідає реальним 

умовам функціонування об’єкта моделювання. 

Отже, однією з умов, що забезпечують ефективне управління охороною 

праці в сучасних умовах, є створення системи інформаційно-аналітичної 

підтримки управлінських рішень. Основою такої системи мають стати 

впроваджені на всіх рівнях управління інформаційні системи збору та 

накопичення даних про стан охорони праці, до складу яких також входять 

спеціалізовані засоби аналітичної обробки даних, реалізованих на основі методів 

математичного моделювання.  

З використанням даних умовного підприємства вугільної промисловості, що 

згруповані поквартально (табл. 2.5), проведено побудову математичних моделей, 
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що встановлюють залежності кількості нещасних випадків від множини чинників 

методами регресійно-кореляційного аналізу та проективного градієнту.  

 

Таблиця 2.5 

Масив даних про показники охорони праці підприємства 

Кількість 

нещасних 

випадків, 

(КНВ) 

Обсяги 

видобутку 

вугілля, млн. т, 

(ВВ) 

Обсяги фінансування 

заходів з охорони 

праці, тис. грн.,  

(ФЗ) 

Кількість виявлених 

порушень вимог 

НПАОП 

(КВП) 

10 0,20 70 300 

11 0,24 67 300 

16 0,31 63 380 

18 0,39 60 410 

21 0,44 56 450 

25 0,50 50 500 

 

За результатами обробки даних отримано математичну модель методом 

регресійно-кореляційного аналізу: 

 

  Ð
ÍÂK = -6,5495+41,0980· ВВ+0,0005· ФЗ· КВП, (2.30) 

 

де Ð
ÍÂK  – залежність кількості нещасних випадків від множини чинників, 

розрахована методом регресійно-кореляційного аналізу. 

В результаті розрахунків методом проективного градієнту з використанням 

даних, наведених в табл. 2.5, отримано математичну модель, яка задовольняє 

сформульованим вимогам: 

 

  Ã
ÍÂK = 0,0197· ВВ-0,1885· ФЗ+0,0904 · КВП, (2.31) 

 

де Ã
ÍÂK  – залежність кількості нещасних випадків від множини чинників,, 

розрахована методом регресійно-кореляційного аналізу. 

Точність апроксимації отриманих залежностей, розрахована за формулою 

(2.22), становить 97 %, що свідчить про достатньо високу точність побудованих 

моделей. Але при цьому привертає увагу той факт, що використання моделі, 

отриманої з використанням регресійно-кореляційного аналізу (див. формулу 

(2.30)), на практиці можливе лише з урахуванням певних обмежень. Очевидно, що 

в разі збільшення обсягів фінансування заходів з охорони праці (ФЗ), кількість 

нещасних випадків буде також збільшуватися, що не відповідає реальним умовам. 

Крім того, в разі, якщо значення всіх змінних дорівнює нулю (це відповідає 

ситуації, коли підприємство не функціонує), розрахункова кількість нещасних 

випадків набуває від’ємного значення, що також не відповідає дійсності.  

 Отже, регресійно-кореляційний аналіз не може бути застосований як 

універсальний метод моделювання показників стану охорони праці, оскільки не 
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дозволяє врахувати обмеження, що накладаються на величини постійних 

коефіцієнтів моделі (див. формулу (2.18)). Виходячи з проведеного аналізу 

сформульовані основні вимоги до побудови математичної моделі (2.30), а саме: 

значення постійних коефіцієнтів змінних «обсяги видобутку вугілля» (ВВ) та 

«кількість виявлених порушень вимог НПАОП» (КВП) повинні бути додатними, 

значення постійного коефіцієнту змінної «обсяги фінансування заходів з охорони 

праці» (ФЗ) повинно бути від’ємним, значення вільного члену повинно 

дорівнювати нулю. 

Графічне зображення отриманих розрахунковим шляхом залежностей 

наведено на рис. 2.4. 

Рис. 2.4. Залежності кількості нещасних випадків (КНВ) від обсягів  

фінансування заходів з охорони праці ( ÇÔ ), тис. грн., розраховані методом 

регресійно-кореляційного аналізу (1) та проективного градієнту (2) 

 

Таким чином, можна стверджувати, що застосування методу проективного 

градієнту відповідно до запропонованого алгоритму (див. рис. 2.4) дозволяє 

отримати кращі результати у порівнянні із регресійно-кореляційного аналізом в 

тих випадках, коли визначені обмеження, що накладаються на постійні 

коефіцієнти моделі (2.18). Разом з тим, точність отриманих моделей може бути 

приблизно рівною. Якщо при моделюванні методом проективного градієнту 

враховується велика кількість чинників, а характер їх впливу на модельований 

показник не очевидний, для визначення обмежень на розрахункові коефіцієнти 

моделі слід залучити експертів. 

Привертає увагу той факт, що практичне використання результатів 

зазначеного моделювання виявляється достатньо проблематичним. Враховуючи 

постійну змінюваність стану охорони праці, слід чітко усвідомлювати, що 

загальний вигляд математичних моделей також повинен змінюватись, оскільки 

модель повинна відображувати реалії сьогодення, а не стан справ у минулі 

періоди часу. Отже, для забезпечення належного рівню інформаційно-аналітичної 

підтримки управлінської діяльності необхідно мати можливість оперативної 

15

20

25

30

50 55 60 65 70 75ФЗ

КНВ

1

2



 65 

побудови математичних моделей та багаторазового проведення розрахунків 

модельованих показників, що неможливо без застосування спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

 

 

2.4. Алгоритм прогнозування показників травматизму  
 

 

На відміну від вирішення завдань інтерполяції, результати яких 

використовуються для визначення ступеню впливу чинників на модельовані 

показники, задачі екстраполяції призначені для виявлення тенденцій змін та 

прогнозування значень показників, що характеризують стан об’єкта управління.  

Під прогнозуванням розуміється імовірне визначення подальшого ходу 

подій. Прогнозування дає змогу підвищити ступінь обґрунтованості формування 

оперативних планів заходів та прийнятті відповідних управлінських рішень.  

Методи прогнозування, що використовуються при вирішенні завдань 

управління в сфері охорони праці, можна систематизувати за двома основними 

аспектами: ступінь суб’єктивізму та ступінь формалізації структури аналізу, з 

зв’язку з цим розглядаються дві групи методів - суб’єктивні та об’єктивні, а також 

група комбінованих методів.  

Простіші методи прогнозу засновані на суб’єктивному підході, коли 

прогноз виконується однією особою. Суб’єктивні методи припускають 

використання прогнозних процедур, які не мають в своєму складі визначених 

форм й алгоритмів. Ці методи визначаються та реалізуються особою, що здійснює 

прогноз. В цьому випадку прогноз є результатом розумової діяльності цієї особи, 

точність такого пронозу визначається рівнем компетентності та поінформованості 

цієї особи, досвідом вирішення аналогічних задач тощо.  

Об’єктивні методи прогнозу, припускають використання математичних 

методів, які дозволяють встановити аналітичні залежності вихідних параметрів 

(показників) від множини вхідних параметрів (чинників). З використанням 

отриманої моделі здійснюється прогнозування.  

Незважаючи на принципово різний характер застосовуваних методів 

(якісний або кількісні), вони повинні видавати результат – прогноз ситуації на 

майбутній період.  

Застосування методу прогнозування зумовлено наявністю інформаційної 

бази. Існують деякі обмеження на застосування інформації. Так, для застосування 

багатьох статистичних методів прогнозування необхідною умовою є наявність 

нормального розподілу величини, інакше застосування узагальнень буде 

неправомірним. Крім того, існує множина задач прогнозування, які неможливо 

вирішити суб’єктивними методами, без наявності спеціальних прикладних 

програм. 

На стадії формування інформаційної бази визначаються вид і склад 

початкової інформації, яка повинна відповідати специфічним вимогам: бути 

достовірною, точною, охоплювати усі хронологічні точки періоду, який 

аналізується. Складність побудови математичних моделей прогнозу для сфери 



 66 

охорони праці полягає, насамперед, у тім що стан об’єктів управління 

характеризується значною кількістю чинників, які мають різну фізичну природу. 

Форма й характер взаємозв’язків між ними відрізняються розмаїтістю, причому 

зміна окремих зв’язків або параметрів окремих чинників може спричинити зміну 

зв’язків і параметрів інших чинників. Усякий новий елемент, що додається до 

початкової множини чинників, може призвести до зміни параметрів і зв’язків 

багатьох або всіх чинників.  

Не викликає сумніву той факт, що ефективність оперативного планування 

працеохоронних заходів залежить, насамперед, від точності отриманого прогнозу. 

Незважаючи на це, до останнього часу прогнозування показників травматизму 

здійснювалось керівниками та фахівцями інтуїтивно або методами експертних 

оцінок на основі аналізу стану виробничого травматизму за попередні періоди.  

Як кількісний показник ефективності управління охороною праці 

традиційно використовується відношення сумарних втрат, які несе суспільство в 

результаті аварій, нещасних випадків, професійних захворювань до обсягу всіх 

капіталовкладень у заходи, спрямовані на забезпечення здоров’я і працездатності 

людини в процесі роботи. Істотним недоліком такого показника є неможливість 

об’єктивної оцінки результатів реалізації працеохоронних заходів. Для подолання 

цього недоліку запропоновано використовувати прогнозні оцінки показників, що 

характеризують стан охорони праці, насамперед, показників виробничого 

травматизму. 

Прогнозування показників виробничого травматизму передбачає в 

залежності від умов конкретної задачі використання якісних або кількісних 

методів. Прогнозування в умовах відсутності необхідних статистичних даних 

кількісного характеру або неможливості їх застосування (наприклад, через 

недостатню достовірність) може виконуватись виключно якісними, насамперед, 

інтуїтивними методами. Застосування методів експертних оцінок та аналіз 

результатів їх застосування для вирішення задач управління охороною праці 

докладно розглянуто в [44, 166], наведено опис алгоритмів, програмного 

забезпечення та методики виконання всіх етапів обробки даних в процесі 

вирішення поставлених задач. 

Основні рівні підготовки прогнозів для сфери охорони праці такі: 

 рівень Держгірпромнагляду, коли прогнози розробляються по 

визначеним показникам для держави в цілому; 

 галузевий рівень (прогнозування за видами економічної діяльності) 

охоплює формування прогнозів в розрізі відповідних ВЕД; 

 регіональний рівень відображає прогнозування показників в розрізі 

областей (теруправлінь, інспекцій); 

 рівень підприємств охоплює прогнозування показників стану охорони 

праці підприємств, виробничих об’єднань та інших суб’єктів господарювання. 

Механізм формування прогнозів на різних рівнях управління в сфері 

охорони праці перебуває на стадії становлення. Для успішної реалізації цього 

завдання необхідно забезпечити дві вимоги: додержання єдиних принципів 

формування прогнозів на різних рівнях ієрархічної структури управління і 

дотримання прийнятої у світовій практиці послідовності (етапності) у розробці 
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прогнозів. 

Процес формування прогнозу включає такі етапи: 

 формування інформаційної бази прогнозу;  

 аналіз об’єкта прогнозування; 

 аналіз зовнішнього середовища та оцінка його впливу на об’єкт 

прогнозування; 

 визначення прогнозних значень показників, що характеризують об’єкт 

прогнозування та оцінка точності прогнозу; 

 використання результату прогнозування при вирішенні поставленої 

задачі. 

Розроблено алгоритм короткострокового (однокрокового) прогнозування 

показників наглядової діяльності та травматизму. Розглянемо його основні етапи. 

Етап 1. Постановка завдання прогнозування.  

На цьому етапі визначається показник, прогнозне значення якого необхідно 

розрахувати, встановлюється точність прогнозування, формулюються вимоги до 

масиву початкових даних, визначається період, за який необхідно формувати 

масив даних та вказуються способи його формування. 

Етап 2. Формування масиву початкових даних.  

Масив початкових даних повинен мати вигляд таблиці, перший стовпець 

якої містить значення прогнозованого показника, інші стовпці містять значення 

чинники (див. табл. 2.4). Кожен рядок таблиці відповідає одному інтервалу часу, 

за який зібрано дані.  

Крім того, враховуючи особливості нагляду та управлінської діяльності в 

сфері охорони праці, слід відзначити, що результат цієї діяльності (визначений 

відповідними показниками) можна оцінити за результатами реалізації відповідних 

управлінських рішень, тобто в наступний інтервал часу. Так, наприклад, за 

результатами перевірки підприємства інспектором Держгірпромнагляду були 

виявлені порушення вимог нормативних актів з охорони праці. Відповідно до 

отриманого припису керівництво підприємства повинно спланувати та виконати 

заходи з усунення виявлених порушень.  

Як свідчить практика, виконання цих робіт потребує певного часу, отже 

можна стверджувати, що протягом найближчого часу працівники змушені 

працювати в тих же самих умовах (якщо відповідно до припису не було 

призупинено роботу підприємства або окремих об’єктів до моменту усунення 

порушень). Виходячи з наведених міркувань, запропоновано при формуванні 

масиву початкових даних провести зміщення значень прогнозованого показника 

на один інтервал часу вперед, таким чином буде отримано множину кортежів 

(
2y , 11x ,..., nx1 ), (

3y , 21x ,..., nx2 ),.. , (
1my , 1mx ,..., mnx ).  

Масив початкових даних для прогнозування показників наглядової 

діяльності та травматизму, представлений в табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6  

Масив початкових даних для прогнозування показників наглядової 

діяльності та травматизму 

 

№ періоду Показник Чинники 

Y X1 … Xn 

1 
1y  - … - 

2 
2y  11x  … nx1  

… … … … … 

m  
my  1,1mx  … nmx ,1  

1m  
1my  1mx  … mnx  

 

Тобто, прогнозоване значення показника на наступний період часу (
1my ) 

невідомо, воно визначатиметься з використанням отриманої математичної моделі 

та даних за поточний ( m -й) період часу.  

Отриманий таким чином масив розподіляється на дві частини: перша 

частина містить рядки з 2-го по k-й рядки, друга частина рядки з (k+1)-го по m-й. 

При цьому значення обирається в межах від 10 до 20 відсотків від значення m. 

Для побудови математичних моделей не використовуються перший та останній 

рядки масиву початкових даних (див. табл. 2.6), оскільки в першому рядку 

відсутні значення чинників, а в останньому – значення прогнозованого показника 

1my .  

Етап 3. Розрахунок коефіцієнтів парної кореляції між показником та 

чинниками на основі даних таблиці 2.6. з використанням рядків з 2-го по k-й. 

Розрахунок коефіцієнтів парної кореляції між показником Y  та чинниками iX  

здійснюється за формулою (2.19). Після цього проводиться сортування стовпців 

таблиці 2.6 (множини чинників) у порядку убування значень коефіцієнтів 

кореляції ( YXYXYX n
RRR ...

21
).  

Етап 4. Побудова математичних моделей. 

Побудова множини математичних моделей, необхідних для розрахунку 

прогнозного значення показника, виконується методом регресійно-кореляційного 

аналізу з ітераційним збільшенням кількості членів поліному (див. формулу 

(2.21)) на основі даних таблиці 2.6. з використанням рядків з 2-го по k-й. 

Етап 5. Оцінка точності прогнозування побудованих моделей. 

Точність прогнозування кожної з множини побудованих моделей (
i
Ï ) 

оцінюється за середнім модулем відхилення фактичного та розрахункового 

значень модельованого показника (взятого у відсотках).  

  
i
Ï

i
Ï 100 ,  (2.32) 
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де i
Ï   - середня помилка прогнозування при використанні i -ї моделі (у 

відсотках):  

  %100
1

1

m

kj j

i
jji

Ï
y

yy

km
,  (2.33) 

 

де mjyy i
jj ,...,1, ,  - відповідно фактичне та розрахункове значення показника, 

яке отримано з використанням i -ї моделі. 

Етап 6. Вибір математичної моделі для прогнозування показника. 

Для розрахунку прогнозного значення показника використовується 

математична модель, яка має максимальну точність прогнозування, розраховану 

за формулою (2.32). В разі, якщо кілька моделей мають однакову максимальну 

точність, обирається модель, яка має максимальну точність апроксимації (див. 

формулу (2.22)). В разі якщо наявні кілька моделей, що мають однакові точності 

прогнозування та апроксимації, вибір моделі для прогнозування показника 

здійснюється експертним шляхом. 

Для практичного вирішення завдань прогнозування вважаємо, що точність 

апроксимації є задовільною, якщо виконується умова: 

 

  
Ã
ÔÔ , (2.34) 

  

де Ã
Ô  - гранична точність прогнозування. 

На практиці точність прогнозування вважається задовільною, якщо вона 

дорівнює або перевищує 90 %, що підтверджується результатами апробації 

запропонованого алгоритму. 

Етап 7. Розрахунок значення прогнозованого показника. 

Розрахунок значення прогнозованого показника. здійснюється за формулою:  

 

  ),...,( 1
0

1 mnm
Ð
m xxYy , (2.35) 

 

де 
0Y  - математична модель, що обрана для прогнозування показника; Р

my 1  - 

розрахункове значення показника у (m+1)-му інтервалі 

Етап 8. Оцінка фактичної точності прогнозу Ô . 

Оцінка фактичної точності прогнозу Ô  здійснюється після настання 

інтервалу часу ( m+1) за формулою: 

 

  ФФ 100 ,  (2.34) 

 

де Ô  - фактична помилка прогнозування; 
Ф
my 1 , - фактичне значення показника у 

(m+1)-му інтервалі. 

Фактична помилка прогнозування розраховується за формулою: 
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  % 100
1

11

Ô
m

Ð
m

Ô
m

Ô
y

yy
 (2.35) 

 

Етап 9. Видача результату прогнозування та використання його при 

вирішенні поставленої задачі.  

Отже, результати прогнозування показників травматизму можуть 

використовуватися при поглибленому аналізі виробничих, економічних, 

соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій, а також в процесі 

дослідження об’єктивних зв’язків соціально-економічних явищ господарського 

розвитку з показниками охорони праці, насамперед, травматизму.  

 

 

2.5. Теоретичне дослідження взаємного впливу показників наглядової 

діяльності та виробничого травматизму 

 

 

Слід відзначити, що рівень виробничого травматизму зумовлений 

множиною чинників, в якій показники наглядової діяльності виступають як деяка 

підмножина. Основними кількісними показниками, за якими оцінюється 

результативність наглядової діяльності на всіх рівнях, є показники виробничого 

травматизму, а саме: кількість нещасних випадків з тяжкими наслідками 

(смертельних, групових, несмертельних); кількість смертельно травмованих; 

кількість потерпілих в результаті нещасних випадків, обсяги втрат, пов’язаних з 

охороною праці, тощо. 

Отже, при побудові математичної залежності рівня травматизму від 

множини показників наглядової діяльності передбачається наявність вільного 

члену, тобто моделі матимуть вигляд (2.18). Побудова та дослідження 

запропонованих математичних моделей дозволяє провести поглиблений 

різнобічний комплексний аналіз виробничого травматизму, як найбільш вагомого 

показника стану промислової безпеки та охорони праці. В залежності від рівню, 

на якому проводиться аналіз, та від умов вирішуваного завдання, задля якого 

виконується аналіз, будуть вирізнятись засоби впливу ОПР на ситуацію 

прийняття рішення. 

Використання математичних моделей показників в процесі здійснення 

управлінської та контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці 

дозволяє вирішити два основних завдання: виявити та кількісно оцінити вплив 

чинників на модельовані показники та отримати прогнозні значення цих 

показників. Практичне використання отриманих результатів дозволяє підвищити 

наукову обґрунтованість управлінських рішень, що приймаються. Використання 

математичних моделей стає інструментом виявлення й дослідження ситуацій, які 

визначаються набором значень чинників та розрахунковими значеннями 

показника. Результати розрахунків відповідно до побудованих моделей 
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використовуються при розробленні рекомендацій з планування заходів з охорони 

парці, обґрунтування необхідних обсягів їх фінансування тощо.  

Традиційно для аналізу наглядової діяльності в сфери охорони праці 

використовуються окремі показники, або критерії оцінки наглядової діяльності – 

найпростіші математичні вирази, побудовані на основі показників, наведених в 

табл. 2.1. Наприклад, кількість оперативних перевірок з розрахунку на одного 

інспектора визначається співвідношенням 
16

20

P

P
, кількість виявлених порушень 

нормативно-правових актів про охорону праці з розрахунку на одного інспектора 

визначається співвідношенням 
16

31

P

P
. Проте, використання подібних, взятих до 

розгляду відокремлено, критеріїв не завжди дозволяє приймати ефективні 

управлінські рішення в сфері охорони праці. 

Стан охорони праці на підприємствах традиційно оцінюється за 

показниками загального та смертельного виробничого травматизму, професійної 

захворюваності, рівня безпеки обладнання та технологічних процесів. Разом з 

тим, не викликає сумнівів той факт, що значна кількість виявлених порушень 

НПАОП (показник 31P ) або призупинених робіт і об’єктів (показник 33P ) 

переконливо свідчать про незадовільний стан охорони праці на підприємстві, 

навіть в разі відсутності випадків виробничого травматизму.  

Враховуючі особливості наглядової діяльності, слід брати до уваги 

ситуацію, коли кількість фактичних порушень вимог НПАОП на піднаглядному 

підприємстві (об’єкті) може відрізнятися від кількості порушень, виявлених 

інспектором. Зі сказаного випливає, що компетентність інспектора може бути 

оцінена як середній відсоток (частка) виявлених ним порушень НПАОП на 

підконтрольних підприємствах. При цьому передбачається, що інспектор діє в 

межах своїх повноважень, визначених відповідними нормативними та 

регуляторними документами. Ситуація, коли виявлені інспектором порушення 

через будь-які причини не фіксуються, характеризує виключно міру його 

компетентності (психологічні, юридичні та інші аспекти цієї ситуації в даній 

роботі не аналізуються). Показник, що характеризує компетентність інспектора 

( E ), визначається за формулою: 

 

  1E , (2.36) 

 

де  – частка помилкових дій інспектора при здійснення перевірки 

підприємства; під помилковою дією розуміється ситуація, коли порушення 

НПАОП не було виявлене за умови його наявності, або встановлення факту 

порушення за умови його відсутності.  

Для оцінки дій інспектора можуть використовуватись методи експертних 

оцінок [169, 170]. При аналізі компетентності інспектора слід враховувати 

результати його перевірок підприємств за визначений проміжок часу, при цьому 

показник компетентності буде розраховано за формулою: 
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де N  – кількість підприємств, на яких здійснено перевірки; i  – частка 

помилкових дій інспектора при здійснення перевірки i-го підприємства. 

Граничні значення показника E  такі: 

всі наявні порушення інспектором протягом перевірок підприємств за 

визначений проміжок часу виявлені, частка помилкових дій дорівнює нулю, 

рівень професійної підготовки інспектора вважається найвищим ( 1E ); 

жодне з наявних порушення інспектором не виявлено, відсоток помилкових 

дій дорівнює одиниці, рівень професійної підготовки інспектора вважається 

найнижчим ( 0E ), можливість даної особи працювати на посаді інспектора 

повинна визначатись у відповідності до трудового законодавства.  

Процес інтеграції України в міжнародне співтовариство та необхідність 

врахування досвіду розвинених країн в організації управління та нагляду в сфері 

охорони праці, зумовлюють необхідність врахування професійного ризику 

виробництва. Слід відзначити, що поняття «професійний ризик виробництва» 

виникло із прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». В Законі відсутнє 

визначення цього поняття, але поняття «ризик» визначено ДСТУ 2293-99 

«Охорона праці. Терміни та визначення основних понять» як «ймовірність 

заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості». Таким чином, можна визначити, що 

професійний ризик виробництва – це ймовірність заподіяння шкоди працюючим, 

зайнятим у відповідному виді економічної діяльності з урахуванням її тяжкості. 

Під припустимим ризиком слід розуміти ризик, зменшений до ступеню, який 

може бути допущений, враховуючи вимоги законодавчих та інших нормативно-

правових актів з охорони праці. На підприємствах повинні бути задіяні процедури 

ідентифікації існуючих небезпек та оцінки виробничих ризиків, які 

використовуються при плануванні та реалізації необхідних профілактичних 

заходів. 

Слід відзначити, що в результаті усунення виявлених інспекторами 

Держгірпромнагляду порушень, буде досягнуто припустимий рівень ризику.  

Разом з тим, кількість виявлених інспектором порушень НПАОП на 

піднаглядних підприємствах зумовлена чинниками, які умовно можна розглядати 

як дві групи. До першої групи слід віднести чинники, що характеризують 

інспекторів з погляду їх професійної підготовки та умов їх праці. До цієї групи 

чинників належать: вік та стаж роботи; професіоналізм, вміння швидко оцінювати 

ситуацію; індивідуальні особливості (психофізіологічні, інтелектуальні інші). 

Друга група чинників характеризує специфіку підприємств, на яких здійснюється 

нагляд: види економічної діяльності, які здійснюють підприємства; структура та 

чисельність персоналу підприємств; особливість застосованих технологічних 

процесів та обладнання; умови та безпека праці на робочих місцях. 
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Привертає увагу той факт, що кількість та розподіл за групами виявлених 

порушень НПАОП значною мірою залежить від рівню професійної підготовки 

інспектора. Для оцінки такого рівню пропонується використати такий спосіб 

групування. До першої групи слід віднести інспекторів вищого рівню професійної 

підготовки, які мають досвід роботи в системі державного нагляду понад десять 

років та здійснюють нагляд на тих підприємствах, специфіка діяльності яких їм 

добре знайома. До другої групи слід віднести інспекторів середнього рівню 

професійної підготовки, які мають досвід роботи в системі державного нагляду 

від трьох до десяти років, компетентні у питаннях законодавства з охорони праці, 

обізнані з особливостями діяльності підприємств, на яких здійснюють нагляд. До 

третьої групи слід віднести інспекторів нижчого рівню професійної підготовки, 

які мають досвід роботи в системі державного нагляду менше трьох років.  

Крім кількості виявлених порушень НПАОП необхідно враховувати також 

можливий негативний вплив наслідків ситуації, до якої призвело виявлене, але не 

усунене, порушення. Міра такого впливу визнається через важкість небезпечної 

події та її можливі наслідки (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Важкість небезпечної події та її можливі наслідки 

 
Ступінь важкості 

небезпечної події 

Характеристика небезпечної 

події 

Можливі наслідки 

Катастрофічна Груповий нещасний випадок;  

нещасний випадок із 

смертельним наслідком; аварія. 

Розслідування державними 

органами влади. Кримінальна 

відповідальність.  

Зупинка (призупинка) робіт.  

Анулювання ліцензії на вид 

діяльності. 

Тяжка Важкий нещасний випадок 

(тимчасова непрацездатність 

більше 30 днів); 

профзахворювання.  

Розслідування державними 

органами влади. Кримінальна 

відповідальність. Штрафні 

санкції згідно Кодексу України 

про адміністративні 

правопорушення (КпАП). 

Можлива призупинка робіт. 

Суттєва Нещасний випадок (хвороба) з 

тимчасовою втратою 

працездатності протягом 4…30 

днів.  

Розслідування державними 

органами влади. Штрафні санкції 

згідно КпАП. Можлива 

призупинка робіт. 

Несуттєва Травма з втратою 

працездатності до 3 днів, 

потреба у стаціонарній 

медичній допомозі, надання 

легшої роботи.  

Внутрішнє розслідування. 

Адміністративна 

відповідальність. Штрафні 

санкції згідно КпАП. 

Мінімальна Травма без втрати 

працездатності (поріз, забиття), 

надана первинна медична 

допомога. 

Дисциплінарна відповідальність. 
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Як дієвий варіант оцінки рівню професійної підготовки інспекторів на 

сьогоднішній день застосовується анонімне анкетування фахівців та керівників 

відділів та служб охорони праці підприємств та керівників виробничих 

структурних підрозділів. За результатами обробки даних анкетування побудовано 

залежності, представлені на рис. 2.5.  

 

Рис. 2.5. Залежність відсотку виявлених порушень НПАОП (ВП)  

від ступеню важкості небезпечної події для інспекторів з різним рівнем  

їх професійної підготовки: 1 – вищий; 2 – середній; 3 – нижчий 

 

Наведені на рис. 2.5. залежності встановлюють зв’язок між відсотком 

порушень НПАОП, виявлених інспекторами на підприємствах, та рівнем 

професійної підготовки інспекторів. Аналіз побудованих залежностей дозволяє 

зробити такі висновки.  

По-перше, порушення, які потенційно можуть призвести до подій, що 

призводять до надзвичайно тяжких наслідків (див. рис. 2.5, ступені важкості подій 

катастрофічна та тяжка) добре відомі керівництву підприємств, керівникам 

відділів охорони праці, а також керівникам та працівникам підрозділів, які через 

виробничу необхідність вимушені працювати в умовах потенційної небезпеки. 

Тут слід додати, що в подібних випадках керівництво підприємства, 

усвідомлюючи міру власної відповідальності, докладає всіх зусиль, аби 

забезпечити максимально дієвий контроль за станом охорони праці, виконавської 

та технологічної дисципліни у відповідних підрозділах. Слід відзначити, що 

питома вага таких порушень НПАОП невелика, а приховати подібні порушення 

(особливо від досвідченого інспектора) достатньо важко. Саме цими обставинами 
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зумовлено значний відсоток виявлення інспектором таких порушень. Роботи з 

усунення подібних порушень НПАОП, як правило, починають вестися, не 

дочікуючись перевірки, оскільки результатом виявлення інспектором цих 

порушень може стати призупинка робіт, або інші, достатньо жорсткі, санкції.  

По-друге, порушення, які потенційно можуть призвести до подій, що 

призводять до суттєвих наслідків (див. рис. 2.5, суттєва ступень важкості події), 

можуть бути різноманітними, вони зумовлені дією різних небезпечних 

виробничих чинників, а також їх спільною дією. Виявлення таких порушень на 

практиці здійснюється фахівцями відділу охорони праці підприємства, але 

усунення їх в переважній більшості випадків вимагає виділення фінансових 

коштів (яких завжди не вистачає), вжиття заходів, які вимагають тимчасового 

припинення робіт тощо.  

По-третє, незначні порушення НПАОП (див. рис. 2.5, ступені важкості 

подій несуттєва та мінімальна), як свідчить практика, наявні на більшості 

підприємств. Для виявлення таких порушень, в окремих випадках, достатньо 

перевірити надану документацію з охорони праці, за необхідності – встановити 

відповідність звітних даних реальному положенню справ. Вказані порушення 

іноді навіть приховувати нема сенсу, враховуючи розміри штрафів, які може 

накласти інспектор в разі їх виявлення. 

Отже, врахування рівню професійної підготовки інспекторів дозволить 

підвищити достовірність оцінки результатів наглядової діяльності.  

За результатами проведених досліджень встановлено, що між показниками 

наглядової діяльності, наведених в табл. 2.1, існують функціональні зв’язки. 

Причому, в окремих випадках наявність таких зв’язків очевидна, але визначення 

кількісних характеристик таких зв’язків необхідно оцінити. 

Слід відзначити, що питання оцінки компетентності інспекторів 

Держгірпромнагляду є актуальним, оскільки від результатів його діяльності 

залежить стан охорони праці та виробничої безпеки на підприємствах. Як дієвий 

метод навчання та оцінки компетентності інспектора може бути запропоновано 

розроблення та впровадження спеціалізованих комп’ютерних систем 

моделювання, які б дозволили об’єктивно оцінити результати діяльності 

інспектора в умовах, наближених до реальних. 

Розглянемо теоретично можливі варіанти залежності показника «Кількість 

виявлених порушень нормативних актів про охорону праці ( 31P ) від показника 

кількості оперативних перевірок ( 20P ). Насамперед, не викликає сумнівів, що 

вказана залежність має бути виключно зростаючою, в іншому випадку слід 

визнати факт незадовільної організації робіт з наглядової діяльності. Якщо при 

збільшенні значення показника 20P  не відбудеться збільшення значення 

показника 31P , це дає підстави для вжиття відповідних організаційних заходів по 

вдосконаленню роботи інспекторів.  

Проведення порівняльного аналізу стану наглядової діяльності передбачає, 

насамперед, врахування особливостей здійснення нагляду за різними видами 

економічної діяльності. Так, наприклад, середньомісячна кількість оперативних 

перевірок у 2006-у році для вугільної промисловості становила приблизно 4300, а 
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для гірничорудної і нерудної промисловості – 796. Для проведення порівняльного 

аналізу показників наглядової діяльності запропоновано підхід, який ґрунтується 

на використанні відносних значень показників замість абсолютних.  

Відносні значення вказаних показників розраховуються шляхом їх ділення 

на значення показника 16P  (чисельність державних інспекторів фактична), тобто:  
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Математичний вираз залежності кількості виявлених порушень НПАОП від 

кількості перевірок у розрахунку на одного інспектора мають вигляд:  

 

  201031 PaaP , (2.39) 

 

Для підприємств видів економічної діяльності, на яких за результатами 

2006-2009 років сталась найбільша кількість смертельних нещасних випадків 

(див. табл. 2.4), встановлено розрахунковим шляхом вказані залежності. 

Результати розрахунків зведено до табл. 2.8. 

Таблиця 2.8  

 

Аналітичний вираз залежності кількості виявлених порушень НПАОП від 

кількості перевірок підприємств (у розрахунку на одного інспектора) 

 

Код 

ВЕД 

 

 

 

Вид економічної 

діяльності 

 

Аналітичний вираз 

залежності кількості 

призупинених робіт і 

об’єктів від кількості 

перевірок підприємств 

2008 р. 

Аналітичний вираз 

залежності кількості 

виявлених порушень 

НПАОП від кількості 

перевірок підприємств 

2008 р. 

1 Вугільна 

промисловість 
2031 ,0912,922 PP  2031 10,41,5323 PP  

2 Гірничорудна і 

нерудна 

промисловість 

2031 10,37-17,83 PP  2031 ,9073,21 PP  

5 Металургійна 

промисловість 
2031 4,34 ,0338 PP  2031 1,36 ,6664 PP  

6 Будівництво та 

промисловість 

будматеріалів 

2031 8,63,233 PP  2031 13,05,0146 PP  

7 Енергетика 2031 11,44-9,38 PP  2031 11,85,2219 PP  

15 Машинобудування 2031 12,03-10,97 PP  2031 12,33-26,92 PP  

18 Автодорожній 

транспорт 
2031 ,739,036 PP  2031 12,21,5528 PP  

21 Сільське 

господарство 
2031 12,97,889 PP  2031 17,0-39,24 PP  
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24 Харчова 

промисловість та 

перероблення с/г 

продуктів 

2031 12,70,884 PP  2031 16,34,6751 PP  

29 Соціально-

культурна сфера та 

торгівля 

2031 ,919,658 PP  2031 14,01,6948 PP  

Аналогічним чином можуть бути побудовані залежності для інших 

показників наглядової діяльності (див. табл. 2.1) або їх комбінацій.  

Аналіз щомісячних звітних даних про наглядову діяльність свідчить, що 

існують мінімальні та максимальні значення кількості перевірок на одного 

інспектора та, відповідно, мінімальні та максимальні кількості виявлених 

порушень НПАОП. Існують норми щомісячної кількості перевірок, яких 

рекомендовано дотримуватись інспекторам при здійсненні перевірок. При 

визначенні таких норм враховуються види економічної діяльності піднаглядних 

підприємств та інші чинники.  

Відповідно до наказу Держгірпромнагляду від 30.06.2006 р. № 109 

щомісячна рекомендована кількість перевірок на одного інспектора (в залежності 

від виду економічної діяльності піднаглядних підприємств) лежить в межах 7...13. 

Разом з тим, як свідчать статистичні дані, фактично кількість перевірок на одного 

інспектора становить щомісяця 7...16, тобто ]16 ,7[20P . 

Проведено дослідження стану охорони праці на підприємствах вугільної 

промисловості з використанням отриманих залежностей (див. табл. 2.8). 

Залежність кількості виявлених порушень НПАОП від кількості перевірок на 

одного інспектора (за місяць) у вугільні промисловості у 2008-му році має 

аналітичний вираз: 2031 10,41,5323 PP  (див. табл. 2.8). 

На рис. 2.6 у графічному вигляді представлено аналітичну залежність 

кількості виявлених порушень НПАОП від кількості перевірок (у розрахунку на 

одного інспектора) у вугільній промисловості (пряма 1). Прямі 2 та 3 – 

залежності, які характеризують відповідно збільшення та зменшення на 5 % 

кількості виявлених порушень НПАОП. За результатами обробки статистичних 

даних встановлено, що мінімальне та максимальне значення кількості перевірок 

на одного інспектора у 2009-му році у вугільній промисловості становило, 

відповідно, 12,13 та 14,57. Відрізки 12BA  та 43BA  (див. рис. 2.8) обмежують 

область визначення графіку 1 відповідно до мінімального та максимального 

значень. 
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Область, обмежена чотирикутником 1441 BBAA , – область, яка 

характеризується прийнятним рівнем виявлених порушень НПАОП. Область, 

обмежена чотирикутником 4321 AAAA , – область, яка характеризується 

підвищеним рівнем виявлених порушень НПАОП. Область, обмежена 

чотирикутником 4321 BBBB , – область, яка характеризується зниженим рівнем 

виявлених порушень НПАОП. 

Таким чином, якщо значення фактичної кількості виявлених інспекторами 

порушень потрапляють в область з прийнятним рівнем виявлених порушень 

НПАОП, це означає, що стан охорони праці на піднаглядних підприємствах 
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Рис. 2.6. Теоретичне дослідження залежності кількості виявлених порушень 

НАОП (КВП) від кількості перевірок підприємств (КП) у вугільній 

промисловості: 1 – аналітична залежність кількості виявлених порушень 

НПАОП від кількості перевірок (на одного інспектора) у вугільній 

промисловості; 2, 3 – залежності, що характеризують відповідно збільшення 

та зменшення на 5 % кількості виявлених порушень НПАОП. 
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загалом можна вважати задовільним. У випадку, якщо значення фактичної 

кількості виявлених інспекторами порушень потрапить в область з підвищеним 

рівнем виявлених порушень НПАОП (область 4321 AAAA ), це означає, що стан 

охорони праці на піднаглядних підприємствах погіршився. В цьому випадку слід 

вжити заходів із поліпшення стану охорону праці та посилення контролю 

виконання приписів інспекторів на цих підприємствах. Також може бути 

прийнято рішення зі збільшення кількості інспекторів та планової кількості 

перевірок на підприємствах цього виду економічної діяльності.  

У випадку, якщо значення фактичної кількості виявлених інспекторами 

порушень потрапить в область із зниженим рівнем виявлених порушень НПАОП 

(область 4321 BBBB ) це може означати, що стан охорони праці на піднаглядних 

підприємствах покращився, в цьому разі вжиття додаткових заходів не потрібно. 

Але, разом з тим, такий випадок може означати, що інспектори проводять 

недостатньо якісно обстеження підприємств, а відтак стан охорони праці може 

бути незадовільним, оскільки наявні порушення НПАОП не були виявлені. В 

цьому разі слід провести хоча б вибірково додаткове обстеження підприємств з 

метою виявлення реального стану справ.  

Отже, як видно з проведеного теоретичного дослідження, результати 

статистичної обробки даних про показники наглядової діяльності можуть 

використовуватися для наукової підтримки вироблення управлінських рішень з 

позицій Держгірпромнагляду.  

Крім того, аналіз структури робочого часу інспектора свідчить, що в 

середньому щомісячна кількість відпрацьованих інспекторами людино-днів 

лежить в межах 18...19. Кількість відпрацьованих інспекторами людино-днів ( 27P ) 

можна розглядати (формалізовано) як суму складових: 

 

  інPPPP 292827 , (2.40) 

 

де 28P  – кількість часу витрачено на перевірки, днів; 29P  – кількість часу 

витрачено на розслідування нещасних випадків, днів; інP  – кількість часу 

витрачено на інші роботи, які виконують інспектори відповідно до посадових 

обов’язків (розгляд скарг, підготовка звітів, викладацька роботу, навчання на 

курсах підвищення кваліфікації, стажування тощо), днів. 

Як свідчить проведений аналіз показника 27P , питома вага кожного з 

показників 28P , 29P , інP  становить (в середньому на одного інспектора) 

відповідно 74, 6 та 20 % – за станом справ на кінець першого півріччя 2007 року. 

Тобто, між вказаними показниками також існують простіші функціональні 

зв’язки: 2727292728 20,0  ;06,0  ;74,0 PPPPPP ін .  

Виходячи з проведеного аналізу показників, що характеризують наглядову 

діяльність (див. табл. 2.1), запропоновано розподіл цих показників на дві групи.  

До першої групи входять показники множини 2913 ,..., PP , які визначають 

потенційні можливості структурних підрозділів Держгірпромнагляду щодо 
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здійснення державного нагляду. Для показників цієї групи можуть (за 

необхідністю) встановлюватись планові значення.  

До другої групи показників 4431,..., PP  належать показники, які 

характеризують стан охорони праці на піднаглядних підприємствах. Крім того, за 

цими показниками оцінюється ефективність державного нагляду. 

Відповідно до запропонованого розподілу розроблено дві групи 

математичних моделей показників травматизму та наглядової діяльності, що 

будуть використовуватись для обґрунтування прийняття оперативних 

управлінських рішень. 

Моделі першої групи встановлюють функціональні залежності показників 

4431,..., PP  від показників 2913 ,..., PP , мають такий вигляд: 

 

  ),...,( 2913 PPFP , (2.41) 

 

де 4431,..., PPP . 

 

Використання таких моделей дозволяє раціонально планувати контрольно-

наглядову діяльність інспекторів. 

Математичні моделі другої групи встановлюють функціональні залежності 

рівнів виробничого травматизму від множини чинників за видами економічної 

діяльності. В якості чинників використовуються показники контрольно-

наглядової діяльності. Моделі цієї групи для різних видів економічної діяльності 

мають вигляд:  

 

  )(PFYi , (2.42) 

 

де iY  - рівень смертельного травматизму на підприємствах i-го виду економічної 

діяльності (див. додаток А, табл. А.3);  

jPP ; 41 40, 39, 33, 31, 29, 27, 22, 20, 18, 16,j . 

Стан охорони праці на підприємствах визначається множиною чинників 

(стан умов праці, стан безпека виробничого обладнання та технологічних 

процесів, рівень виробничого травматизму тощо), а крім того, з позицій 

державного нагляду, стан охорони праці характеризується показниками 

наглядової діяльності другої групи.  

Вироблення управлінських рішень з поліпшення стану охорони праці 

відбувається на основі аналізу інформації про показники травматизму та 

показники наглядової діяльності першої та другої груп. Управлінське рішення 

реалізується через встановлення значень показників наглядової діяльності першої 

групи, за рахунок чого буде забезпечено вплив на стан охорони праці 

піднаглядних підприємств (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7. Схема взаємного впливу показників травматизму  

та наглядової діяльності 

 

Так, наприклад, погіршення стану охорони праці та, як наслідок, зростання 

рівню виробничого травматизму на підприємствах будь-якого виду економічної 

діяльності повинно зумовити збільшення кількості державних інспекторів, 

кількості проведених перевірок тощо, що, в свою чергу, повинно сприяти 

покращенню стану охорони праці та зменшенню рівню виробничого травматизму.  

На основі викладеного запропоновано кількісну оцінку впливу наглядової 

діяльності на рівень смертельного травматизму, яка буде використовуватись при 

обґрунтуванні оперативних управлінських рішень із планування наглядової 

діяльності в сфері охорони праці [171]. Вплив k-го показника наглядової 

діяльності на рівень смертельного травматизму на підприємствах q-го виду 

економічної діяльності пропонується визначати як середню різницю між 

фактичним та розрахунковим (отриманим з використанням відповідної 

математичної моделі) значеннями показника смертельного травматизму за умови, 

що значення k-го показника наглядової діяльності буде збільшено на 1 % у 

порівнянні із запланованим: 
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де q
kP  – оцінка впливу k-го показника наглядової діяльності на рівень 

смертельного травматизму (взята у відсотках) на підприємствах q-го виду 

економічної діяльності; j
qy  – фактичне значення показника травматизму на 

підприємствах q-го виду економічної діяльності в j-й момент часу; 

),..,01.1,...,( 4116
jj

k
j

q pppY  – розрахункове значення показника травматизму на 

підприємствах q-го виду економічної діяльності в j-й момент часу за умови 

збільшенні значення k-го показника на 1 %. 
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Нульове розрахункове значення q
kP  відповідає ситуації, коли показник 

наглядової діяльності kP  не має впливу на рівень смертельного травматизму на 

підприємствах q-го виду економічної діяльності.  

Від’ємне розрахункове значення q
kP  свідчить про те, що збільшення 

значення показника kP  приводить до зменшення розрахункового значення рівню 

смертельного травматизму. Отже, як свідчать результати моделювання, 

збільшення значень цих показників сприятиме зниженню рівню смертельного 

виробничого травматизму.  

Додатне розрахункове значення q
kP  відповідає ситуації, коли показник kP  

є своєрідним індикатором стану справ з охорони праці на підприємствах q-го виду 

економічної діяльності, а зростання значення показника в цьому випадку 

відповідає зростанню рівню травматизму.  

Отже, СУОП на державному рівні слід розглядати як складу динамічну 

організаційну систему, в який закладено потужні механізми саморегулювання, 

ефективне використання яких передбачає виявлення та математичне визначення 

основних закономірностей її функціонування. Застосування виявлених 

закономірностей та кількісних оцінок впливу показників наглядової діяльності на 

рівень виробничого травматизму дозволяє вдосконалити організацію державного 

нагляду за охороною праці та промисловою безпекою. 

Таким чином, результати проведених теоретичних досліджень дозволяють 

припустити наявність взаємному впливу між показниками наглядової діяльності 

та виробничого травматизму 

 

 

2.6. Застосування методу експертних оцінок для вирішення завдань 

управління в сфері охорони праці 

 

 

Більшість наукових досліджень, присвячених проблемі вдосконалення 

управління охороною праці базується переважно на результатах статистичного 

аналізу ретроспективних даних. Практика планування та реалізації заходів з 

охорони праці, як реакції на фактично існуючу ситуацію, виявилась недостатньо 

ефективною в сучасних умовах, що зумовило необхідність вдосконалення методів 

наукової підтримки управління охороною праці як на державному, так і на 

виробничому рівнях. 

Ефективне управління охороною праці в сучасних умовах, що 

характеризуються активним впровадженням інформаційних технологій в сфері 

охорони праці, потребує застосування принципово нових підходів до вироблення 

управлінських рішень. комплексним використанням методів математичного 

моделювання, прогнозування, експертних оцінок та баз даних про стан охорони 

праці. Реалізація вказаних методів має забезпечити наукову підтримку управління 

охороною праці, насамперед при виробленні  рішень, спрямованих на зниження 

рівня виробничого травматизму [172]. 
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Методи наукової підтримки управління охороною праці можна 

систематизувати за двома основними аспектами: ступінь суб’єктивізму та ступінь 

формалізації структури аналізу, у зв’язку з цим розглядаються дві групи методів - 

суб’єктивні та об’єктивні, а також комбіновані методи.  

Простіші методи наукової підтримки засновані на суб’єктивному підході, 

коли прогноз виконується однією особою (керівником або аналітиком). 

Суб’єктивні методи припускають використання прогнозних процедур, які не 

мають в своєму складі визначених форм й алгоритмів. До цієї групи слід віднести 

інтуїтивні методи. 

Об’єктивні методи наукової підтримки припускають використання 

математичних методів, які дозволяють встановити функціональні закономірності 

вихідних параметрів (показників) від множини вхідних параметрів (чинників). З 

використанням отриманої моделі здійснюється прогнозування результатів 

реалізації прийнятого рішення. До цієї групи слід віднести експертні,  евристичні, 

аналітичні методи та методи сценаріїв. 

Інтуїтивні методи характеризуються двома основними аспектами: висока 

швидкість прогнозу й абсолютна залежність результату від особистості 

прогнозиста. Відповідно, застосовуються такі методи за умов, коли немає часу на 

застосування інших методів, в разі відсутності необхідної інформації, а також в 

інших випадках, зумовлених ситуацією прийняття рішень. Очевидно, що ризики 

таких прогнозів досить високі й оцінити ймовірність помилки найчастіше просто 

неможливо. 

Експертні методи. На відміну від інтуїтивних, експертні методи 

припускають вивчення та оцінку думок експертів, що мають досвід і знання про 

об’єкт управління. У математичному змісті вірогідності в експертних методів 

нема, але, Також імовірність правильних оцінок побічно визначається, виходячи зі 

стабільності думок експертів.  

Основна суть методів експертної оцінки полягає в тому, що сформованій 

групі експертів дається на розгляд набір альтернатив управлінських рішень і 

вирішальні правила для оцінки цих альтернатив, відповідно до яких виробляється 

вибір кращого варіанту. 

Евристичні методи. Якщо аналітична структура прогнозного об’єкту 

(явища) слабка, але прогноз опирається на об’єктивну інформацію, то 

застосовують евристичні методи. Це перенесення, екстраполяція даних минулих 

періодів на майбутнє. 

Дана група методів досить популярна при проведенні прогнозу, тому що 

вона дозволяє сполучати швидкість інтуїтивних методів з об’єктивністю 

кількісних оцінок. При цьому враховуються дві основні проблеми: врахування 

багатьох чинників середовища й невизначеність середовища. 

Аналітичні методи (методи статистичного аналізу). Підтримка 

вироблення управлінських рішень при використанні аналітичних методів 

здійснюється на основі аналізу причинної структури об’єкту управління, 

визначенні чинників, що впливають на поведінку цього об’єкту. Відмінність 

аналітичних методів полягає в тім, що причинна структура встановлюється й 
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перевіряється експериментально, в умовах, які піддаються об’єктивному 

спостереженню з використанням статистичних даних. 

Аналітичні методи дозволяють побудувати математичну модель, на основі 

якої проводиться дослідження об’єкту управління. 

У групу аналітичних методів входять наступні методи. 

Дисперсійний аналіз. Основною метою дисперсійного аналізу є 

дослідження значимості розходження між середніми величинами. При проведенні 

дослідження часто встає питання про порівнянність результатів. Наприклад, 

провівши опитування з приводу споживання якого-небудь товару в різних 

регіонах країни, необхідно зробити висновки,  на скільки дані опитувань 

відрізняються або не відрізняються одне від одного. Зіставляти окремі показники 

не має змісту й тому процедура порівняння й  наступної оцінки провадиться по 

деяких усереднених значеннях і відхиленням від цієї усередненої оцінки. 

Вивчається варіація ознаки. За міру варіації може бути прийнята дисперсія. 

Кореляційний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє виявити 

залежність між деякими змінними й визначити тісноту зв’язку між ними. 

Вивчення дійсності показує, що варіація кожного досліджуваної ознаки перебуває 

в тісному взаємозв’язку з варіацією інших ознак, що характеризують 

досліджувану сукупність одиниць. Існує певна послідовність проведення  

кореляційного аналізу: 

виявлення сукупності чинників, що впливають на досліджуване явище 

(шляхом логічного аналізу), 

установлення форми зв’язку між чинниками і явищем (може бути 

використано графічний метод - установлюється вигляд прямої або кривої, що 

описує зв’язок), 

визначення щільності зв’язку - знаходження коефіцієнта кореляції. 

Побудова графіка за емпіричним значенням спостережуваних параметрів 

дозволяє встановити форму зв’язку. По розкиду точок навколо усередненої лінії 

можна судити про щільність зв’язку. 

Регресійний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє побудувати 

рівняння, яка відображає залежність деякої змінної від іншої, відомих аналітикові, 

знаходження рівняння, що описує форму зв’язку (рівняння регресії). Основний 

зміст регресійного аналізу - визначити рівняння, по якому можна обчислювати 

прогнозні значення досліджуваного об’єкта. 

 Факторний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє виявити 

сукупність змінних (факторів або чинників), що впливають на деяку досліджувану 

змінну. При всій різноманітності ринкових явищ й умов роботи на ринку їх, в 

остаточному підсумку, можна звести до деякого переліку типових завдань. 

Постановка аналітичного завдання означає пошук адекватної моделі, що описує 

взаємозв’язок між показниками, які характеризують досліджувану ситуацію. 

Іншими словами, необхідно зробити відбір чинників, які впливають на умову 

роботи фірми в ринкових умовах, і оцінити їхній взаємовплив і значимість.  

Кластерний аналіз. Метод статистичного аналізу, що дозволяє розділити 

безліч об’єктів на взаємно непересічні підмножини щодо однорідних об’єктів. 

Найбільш актуальне завдання в цьому зв’язку - класифікація виявлених ознак. 
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Традиційно це завдання вирішується в такий спосіб. З безлічі ознак, що описують 

об’єкт, виділяють одну, найбільш інформативну з погляду дослідника. Якщо 

потрібно провести класифікацію за декількома ознаками, то провадять 

ранжирування по ступені важливості й проводять класифікацію за першою 

ознакою, потім отримані класи розбивають на підкласи за другою ознакою. 

Подібним чином будується більшість комбінаційних статистичних угруповань.  

Дискримінантний аналіз. Метод статистичного аналізу для визначення 

ознак розходження двох або більше категорій об’єктів. Дискримінантний аналіз 

містить у собі статистичні методи класифікації спостережень у ситуації, коли 

дослідник уже має так звані „навчальні” вибірки. Правило дискримінації 

вибирається відповідно до певного принципу оптимізації на основі апріорної 

інформації про вибірку, витягнутої з генеральної сукупності. 

Перевагами даної групи методів є те, що модель стає інструментом 

виявлення й дослідження численних ситуацій і змінних, які людський розум 

проаналізувати не в змозі. 

Необхідно, однак, ураховувати, що даний підхід може були застосовано 

лише доти, поки виявлена причинна структура залишається стабільною. В умовах 

глибоких і швидких змін середовища математична модель не в змозі прогнозувати 

вплив зміни, що не було в ній враховано заздалегідь. На відміну від експерта 

математична модель не здатна до імпровізації й не може пристосуватися до 

глибоких змін середовища. 

Метод сценаріїв - це потужний метод організації взаємодії розглянутих 

методів наукової підтримки управління охороною праці. Метод сценаріїв 

дозволяє передбачати альтернативні варіанти поведінки об’єкту управління при 

зміні чинників, що на нього впливають. При застосуванні методу сценаріїв 

можуть використовуватись різні з розглянутих методи, наприклад експертні та 

аналітичні. 

Ясно, що в складних умовах інтуїція й уява здатні стати важливими 

інструментами сприйняття реальності, доповнюючи кількісні підходи, які, за 

визначенням, опираються тільки на фактичні дані.  

Сценарій може бути визначено таким чином: подання ключових причинних 

чинників, які повинні братися до уваги, і розкриття способів, якими ці чинники 

можуть вплинути на стан об’єкта управління. Практично сценарний метод 

призначений для виявлення альтернативних шляхів розвитку подій і визначення 

ймовірності реалізації кожного результату.  

Методи сценаріїв рекомендовано використовувати якщо розвиток явища в 

минулому не дає можливості передбачити майбутні події (різко змінюється 

середовище) або об’єкт управління характеризується інформацією якісного та 

кількісного характеру. 

Для завдань, що вирішуються в умовах визначеності (умови, коли має місце 

функціональна залежність результату від управлінського рішення), 

застосовуються методи, засновані на результатах обробки статистичних даних. 

Побудовані математичні моделі використовуються на практиці для обґрунтування 

управлінських рішень. Для завдань, що вирішуються в умовах повної або 

часткової невизначеності (умови, коли кожне управлінське рішення може 
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привести до одного з декількох можливих результатів), застосовуються методи 

експертних оцінок та критерії прийняття рішень. В сфері охорони праці умови 

визначеності спостерігаються лише в частині випадків, а серед причин 

невизначеності слід відзначити неповноту (недостатність) необхідних 

статистичних даних, неможливість побудувати математичну модель тощо. 

Необґрунтований вибір варіанту управлінського рішення може призвести до 

значних фінансових та матеріальних втрат, а також до людських жертв, яких 

можна було б уникнути в разі вибору вірного управлінського рішення. Завдання 

зводиться до вибору відповідного критерію для оптимізації процесу прийняття 

рішень.  

Для охорони праці існує практика застосування методів експертних оцінок 

для підвищення ефективності управлінських рішень. Передбачається, що для 

цього наявні необхідні статистичні дані та група експертів, спроможних взяти 

участь в експертному опитуванні. Це дозволяє підвищити рівень обґрунтованості 

управлінських рішень шляхом урахування думок експертів та застосування 

критерію прийняття рішень. Проте, незважаючи на певні переваги цієї методики, 

слід відзначити деяку її обмеженість. Методика придатна до вирішення 

обмеженого кола завдань, а результати її застосування значною мірою залежать 

від компетентності ОПР та експертів, які залучаються. Крім того, використання 

статистичних даних передбачено лише у вигляді несистематизованих 

інформаційних та довідкових матеріалів. 

Масив початкових даних для завдань прийняття рішення в умовах 

невизначеності (зовнішнє середовище може знаходитися в одному з множини 

станів, імовірність настання цих станів невідома, як наслідок – одне управлінське 

рішення може привести до одного з множини очікуваних результатів) наведено в 

табл. 2.9. 

 

Таблиця 2.9 

Масив початкових даних для завдання прийняття рішення 

 

Альтернативи 

Очікувані результати реалізації альтернатив 

для різних станів зовнішнього середовища 
Значення 

критерію 
1s  … ns  

1q  11e  … ne1  ),( 1qER  

… … … … … 

mq  1me  … mne  ),( mqER  

 

Введено такі позначення: 

njsS j ,...,1 },{  – множина можливих станів зовнішнього середовища. 

Враховуючи особливості охорони праці, як спеціалізованої сфери загального 

економічного комплексу держави, слід відзначити, що стан оточуючого 

середовища буде визначатися станом основних економічних показників галузей 

виробництва;  

miqQ i ,...,1 },{  – множина альтернативних управлінських рішень 

(альтернатив), що можуть бути застосовані для розв’язання поставленого 
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завдання. Для завдань наглядової діяльності розроблення альтернативи 

здійснюється за результатами проведених перевірок підприємств, за результатами 

аналізу нещасних випадків, що сталися, тощо. Передбачається, що кожна з 

альтернатив сформованої множини забезпечує зниження рівню небезпеки 

(шкідливості) одного або декількох чинників множини X на наступний (плановий) 

період (див. п. 2.2). Тобто реалізація альтернативи iq  в період часу m забезпечить 

зниження рівня небезпеки (шкідливості) хоча б одного чинника множини X, якщо 

порівнювати стан цього чинника для випадку, коли альтернативу не було 

реалізовано; 

}{ ijeE  – множина очікуваних результатів (оцінка реалізації і-ї 

альтернативи за умови, що зовнішнє середовище буде знаходитися в j-му стані), 

значення елементів множини E  визначаються експертним шляхом; 

),( iqER  – формалізоване правило (критерій) вибору управлінських рішень.  

Насамперед, слід відзначити, що при традиційній технології прийняття 

рішень формування множин Q, S та E здійснюється ОПР та експертами, тобто 

точність початкових даних зумовлена ступенем їх поінформованості та рівнем 

компетентності. Як свідчить аналіз наукових праць з теорії прийняття рішень, на 

сьогоднішній день не існує універсального методологічного підходу до вибору 

критерію )(ER  [173, 174, 175]. Отже, цей вибір також залишається прерогативою 

ОПР і ґрунтується на результатах аналізу ситуації прийняття рішення, а також на 

досвіді та інтуїції ОПР. Крім того, під час прийняття рішень не використовуються 

в явному вигляді статистичні дані про стан охорони праці (передбачається, що 

необхідні бази даних доступні для ОПР та експертів, але не вказано, як саме вони 

виконують обробку цих даних). 

Таким чином, можна стверджувати, що вихідні дані для прийняття рішень 

при використанні традиційного підходу мають переважно суб’єктивний характер. 

Як наслідок, точність отриманих результатів значною мірою залежить від 

компетентності та досвіду ОПР у розв’язанні аналогічних завдань. 

У загальному випадку постановка завдання прийняття рішення – це вибір 

оптимальної альтернативи з множини управлінських рішень [44, 176], 

математична модель якої має вигляд 

 

  ),(arg iîïò qERq ,  (2.44) 

 

де Qqопт - оптимальне рішення. 

 

Пошук оптимального рішення являє собою задачу максимізації (мінімізації) 

значення критерію, розрахованого для множини альтернатив.  

Розглянемо стисло результати аналізу застосування експертних критеріїв 

підтримки прийняття рішень в сфері охорони праці (табл. 2.10).  

Для сфери охорони праці найбільшого поширення дістали такі критерії: 

Лапласа, Севіджа, Вальда та Гурвіца [44, 166]. Не викликає сумніву той факт, що 

в ситуації прийняття рішень вибір одного з множини можливих критеріїв є 

джерелом додаткової невизначеності, що може тільки погіршити результат. Крім 
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того, результат використання, наприклад, критерію Гурвіца значною мірою 

залежить від спроможності ОПР вірно спрогнозувати стан навколишнього 

середовища 

Таблиця 2.10 

Аналіз застосування критеріїв прийняття рішень в сфері охорони праці 

Назва та математичний вираз 

критерію 

 

Умови та особливості 

застосування 

Вирішувані 

завдання 

 

Критерій Лапласа: 
n

j
iji

i
epR

1

max  

Умови часткової 

невизначеності. 

Відомі імовірності 

настання станів 

навколишнього 

середовища. 

Оперативне 

планування; 

стратегічне 

планування; 

обліково-

аналітичні; 

прогнозування. 

Критерій Севіджа: 

)](maxmax[min ijij
iji

eeR  

Умови повної 

невизначеності. Необхідно 

раціонально використати 

наявні ресурси. 

Організація 

реалізації завдань 

планування; 

навчальні 

завдання. 

Критерій Вальда 

ij
ji

eR minmax  

Умови повної 

невизначеності. Необхідно 

уникнути будь-якого 

ризику, ні за яких умов не 

допустити настання 

негативної події. 

Оперативне 

планування; 

обліково-

аналітичні; 

прогнозування. 

Критерій Гурвиця: 

 maxmin)1(max ij
j

ij
ji

eeR  

Умови повної 

невизначеності. 

Керівник через коефіцієнт 

 оцінює настання 

найсприятливішого стану 

зовнішнього середовища 

Оперативне 

планування; 

стратегічне 

планування; 

організація 

реалізації завдань 

планування. 

 

За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок про 

необхідність розроблення нового (вдосконалення існуючого) критерію прийняття 

рішень, який би враховував особливості сфери охорони праці, та не залежав від 

суб’єктивізму, притаманному експертним оцінкам.  

Для вирішення цього завдання запропоновано методику прийняття рішень в 

умовах невизначеності, основою якої є застосування модифікованого критерію 

Лапласа. Розглянемо основні етапи робіт відповідно до запропонованої методики. 

При формуванні масиву початкових даних для завдання прийняття рішень 

(див. табл. 2.4) всі можливі стани навколишнього середовища розглядати в 

порядку зменшення їх привабливості для ОПР. Для цього необхідно розташувати 

стовпчики таким чином, щоб на першій позиції був найбільш несприятливим стан 
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навколишнього середовища 1s , а на останній – найбільш сприятливий ns . 

Виходячи з цього, можна стверджувати, що буде виконуватись нерівність: 

 

  mieee inii ...1  ,...21 . (2.45) 

 

Таким чином, можна стверджувати, що мінімальні значення результатів 

реалізації управлінських рішень знаходяться у першому стовпці, а максимальні – 

в останньому, тобто: 

 

  njmieeee ij
j

inij
j

i ...1 ,...1  ),(max ),(min1 . (2.46) 

 

Середні значення результатів реалізації альтернатив для кожного із станів 

навколишнього середовища: 

 

  
m

i
ijj nje

m
e

1

...1  ,
1

. (2.47) 

 

З урахуванням (2.44) отримаємо:  

 

  neee ...21 . (2.48) 

 

Середній результат для всіх альтернатив та всіх станів навколишнього 

середовища визначається за формулою: 

 

  
n

j

m

i
ije

mn
e

1 1

1
 (2.49) 

 

Для урахування всіх можливих станів, які може набути зовнішнє 

середовище, введемо до розгляду масив числових коефіцієнтів nvvv ,...,, 21 , що 

задовольняють умовам: 

 

  0  v;1
1

j

n

j
jv . (2.50) 

 

У цьому випадку jv  можна розглядати як ваговий коефіцієнт міри 

впевненості (довіри) ОПР у настанні стану навколишнього середовища js . 

Способи визначення коефіцієнтів jb  в залежності від ситуації прийняття 

рішення для сфери охорони праці наведено в табл. 2.11. 
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Таблиця 2.11 

Розрахунок коефіцієнтів ваги для модифікованого критерію Лапласа 

Характеристика ситуації прийняття рішення Спосіб розрахунку 

коефіцієнтів ваги 

Існує можливість спричинення значних 

матеріальних або людських втрат (груповий 

нещасний випадок, нещасний випадок із 

смертельним наслідком, нещасний випадок з 

втратою працездатності більше ніж 30 днів, 

профзахворювання, аварія) 

...n;  j;  vv j 2011  

Існує можливість спричинення незначних 

матеріальних або людських втрат (нещасний 

випадок або хвороба з втратою працездатності 

протягом 4…30 днів)  
n

j

m

i
ij

m

i
jni

j

e
n

e

v

1 1

1
1,

1
, nj ,...,1 . 

Не передбачається спричинення матеріальних 

або людських втрат, але існує можливість 

спричинення незначної шкоди здоров’ю 

працюючим (травма з втратою працездатності до 

3 днів)  

n

j

m

i
ij

m

i
ij

j

e
n

e

v

1 1

1

1
, nj ,...,1 . 

 

Очікуваний результат реалізації (експертна оцінка) альтернативи iq  

розраховується за формулою: 

 

  
n

j
ijji evqER

1

),(  (2.51) 

 

Вибір оптимальної альтернативи визначатиметься за формулою: 

 

   
n

j
ijj

i
опт evq

1

maxarg . (2.52) 

 

Вказана формула є математичним виразом модифікованого критерію 

Лапласа.  

Запропонований критерій дозволяє здійснити обґрунтований вибір 

управлінського рішення з урахуванням особливостей сфери охорони праці, 

дозволяє зменшити суб’єктивізм при оцінюванні можливих результатів реалізації 

альтернатив управлінських рішень. 

В умовах зростання складності процесів, що відбуваються в соціально-

економічних і організаційно-технічних системах, завдання прийняття ефективних 

управлінських рішень набуває всього велику значущість. Проте управління 
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такими системами натрапляє на серйозні труднощі. По-перше, рішення необхідно 

приймати в умовах невизначеності, нечіткості даних про об'єкт управління, 

розмитості і швидкої зміни цілей. По-друге, зовнішнє середовище для цих систем 

усе більш набуває властивостей нестабільності і невизначеності. Нестабільність 

виявляється в тому, що темпи зміни зовнішнього середовища зростають, а 

невизначеність – в тому, що виникаючі ситуації все частіше стають абсолютно 

новими. По-третє, як правило, відсутні строго адекватні математичні моделі таких 

систем, що дозволяють однозначно визначити механізм управління. По-четверте, 

інформація, необхідна для вироблення і реалізації адекватних математичні моделі 

таких систем, що дозволяють однозначно визначити механізм управління. По-

четверте, інформація, необхідна для вироблення і реалізації адекватних 

управлінських рішень, як правило, розосереджена по безлічі всіляких сховищ, 

фондів, баз даних. Часто вона розподілена і територіально, зберігається в різних 

форматах, обробляється по-різному, недостатньо актуалізована. По-п’яте, доступ 

до інформації для ухвалення управлінських рішень зв'язаний і з економічними, 

організаційними труднощами.  В даний час можна говорити про те, що проблема 

комп'ютерної підтримки управління складними організаційно-технічними 

системами, повністю не вирішена. Очевидна актуальність вирішення цієї 

проблеми на основі автоматизації процесів збору, зберігання, обробки і передачі 

інформації, інтеграції інформаційних ресурсів і, а також використання і розвитку 

методів і технологій інтелектуального аналізу слабо структурованої інформації 

для підтримки управлінської діяльності. 

Отже, за результатами проведених теоретичних досліджень розроблено 

теоретичні положення про оперативне управління охороною праці, які базуються 

на комплексному використанні методів математичного моделювання, 

прогнозування та експертних оцінок. СУОП являє собою складну динамічну 

організаційну систему, в який закладено потужні механізми саморегулювання, 

використання основних закономірностей її функціонування, виявлених за 

допомогою розробленої методології, дозволить підвищити ефективність 

управління та сприятиме зниженню рівню виробничого травматизму, як одного з 

найбільш важливих показників стану охорони праці. 

Отже, Сформовано теоретичні положення про оперативне управління 

охороною праці, які базуються на припущенні щодо існування аналітичних 

залежностей між показниками виробничого травматизму та множиною чинників, 

що впливають. Виявлення та використання вказаних залежностей дозволяє 

прогнозувати результати реалізації управлінських рішень та обирати на цій основі 

найкращий варіант з урахуванням обмежень. Розроблено методику аналітичного 

оцінювання наглядової діяльності в сфері охорони праці, яка встановлює єдиний 

порядок і підхід до ведення звітності про результати діяльності органів 

державного нагляду за охороною праці та дозволяє провести багатокритеріальний 

аналіз стану наглядової діяльності з урахуванням специфіки окремих регіонів та 

видів економічної діяльності. 

Запропоновано здійснювати побудову математичних моделей показників 

травматизму та наглядової діяльності з використанням адаптованих для сфери 

охорони праці методів регресійно-кореляційного аналізу та проективного 
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градієнту. За результатами проведених теоретичних досліджень встановлено, що 

точність апроксимації побудованих моделей не менш 95 відсотків. 

Розроблено алгоритм прогнозування показників травматизму, призначений 

для оперативного планування та аналізу результатів управлінської та наглядової 

діяльності в сфері охорони праці. Встановлено, що стан наглядової діяльності в 

сфері охорони праці характеризується двома групами показників: показники, що 

визначають потенційні можливості структурних підрозділів Держгірпромнагляду 

щодо здійснення державного нагляду, та показники, що визначають ефективність 

державного нагляду та характеризують стан охорони праці на піднаглядних 

підприємствах. Між показниками вказаних груп існують аналітичні залежності, 

які можуть бути визначені за результатами математичного моделювання. 

Обґрунтовано застосування в якості узагальненого критерію експертної 

підтримки рішень в сфері охорони праці модифікованого критерію Лапласа, який 

дозволяє зменшити суб’єктивізм та невизначеність при аналізі альтернатив та 

виробленні остаточного варіанту управлінського рішення.  
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 3. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗІ ЗНИЖЕННЯ  

РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ  

 

 

3.1. Передумови створення системи інформаційно-аналітичного 

обґрунтування оперативних управлінських рішень 

 

 

Система інформаційно-аналітичного обґрунтування оперативних 

управлінських рішень зі зниження рівня виробничого травматизму складається з 

таких елементів: актуалізовані інформаційні бази даних про виробничий 

травматизм та наглядову діяльність та аналітичні засоби їх обробки. Інформаційні 

бази даних для кожного рівню ієрархічної структури СУОП повинні містити:  

 офіційні статистичні дані про виробничий травматизм;  

 оперативні дані про виробничий травматизм (у тому числі: дані про 

причини нещасних випадків, про обладнання і технологічні процеси, що стали 

причиною нещасних випадків тощо);  

 дані про заходи з попередження нещасних випадків;  

 дані про наглядову діяльність.  

Інформація, що зберігається у базах даних та використовується при 

обґрунтуванні управлінських рішень, має різноплановий характер, вона пов’язана 

із виробничими, економічними, законотворчими та нормотворчими процесами, і 

не може розглядатись відокремлено від цих процесів.  

Під аналітичними засобами обробки даних розуміються спеціалізовані 

інформаційні системи, в яких реалізовано методи математичного моделювання, 

прогнозування, експертних оцінок. Результати функціонування вказаних систем – 

інформаційно-аналітичні документи у вигляді, придатному для формування 

множини альтернативних управлінських рішень, порівняльного аналізу та 

обґрунтованого вибору із сформованої множини найкращої альтернативи. 

Аналітичні засоби обробки даних можуть бути підсистемами інформаційних 

систем, які забезпечують формування баз даних про виробничий травматизм та 

наглядову діяльність, а також можуть бути реалізовані як відокремлені 

інформаційні системи. 

Передумови створення системи інформаційно-аналітичного обґрунтування 

оперативних управлінських рішень зі зниження рівня виробничого травматизму 

наступні: 

 в підрозділах Держгірпромнагляду (в центральному апараті, 

територіальних управліннях та інспекціях) та у відділах охорони праці 

підприємств встановлені та функціонують засоби комп’ютерної техніки, 

периферійне обладнання та засоби комунікацій; 

 керівники та фахівці, які беруть участь у розробці та реалізації рішень 

по управлінню наглядовою діяльністю, мають необхідний досвід практичного 

використання засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; 
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 розроблені та затверджені форми звітності про наглядову діяльність, 

виробничий травматизм, визначений порядок їх формування та подання.  

Завдання оперативного управління, що мають вирішуватись з 

використанням системи інформаційно-аналітичного обґрунтування, повинні 

задовольняти таким вимогам: 

 метою поставлених завдань повинно бути зниження рівню виробничого 

травматизму, збереження життя та здоров’я людини в процесі трудової 

діяльності; 

 наявні дані потрібної номенклатури та в обсягах, необхідних для 

вирішення поставленого завдання,  

 при вирішенні завдань керівники та фахівці повинні спиратися на 

інформаційно-аналітичні документи, отримані в результаті обробки даних;  

 в процесі вирішення завдань повинні аналізуватись альтернативні 

варіанти їх вирішення.  

За результатами проведеного дослідження для кожного рівня ієрархічної 

структури Держгірпромнагляду визначено перелік найбільш важливих завдань, 

вирішення яких потребує застосування системи інформаційно-аналітичного 

обґрунтування оперативних управлінських рішень зі зниження рівня виробничого 

травматизму [177]. Опис цих завдань наведено в табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1  

Завдання оперативного управління охороною праці, вирішення яких потребує 

застосування системи інформаційно-аналітичного обґрунтування 

 
Завдання оперативного управління охороною праці Результати вирішення завдань 

Рівень управління: державний 

Отримання інформації про наглядову діяльність з 

регіонального рівня, її обробка та формування баз даних  

Сформовані бази даних про 

наглядову діяльність 

Проведення оперативного обліку випадків смертельного 

травматизму, групових нещасних випадків та аварій на 

виробництві  

Оперативні дані про нещасні 

випадки за останню годину, добу, 

тиждень 

Здійснення методичного контролю розслідування й 

обліку нещасних випадків та аварій на виробництві 

відповідно до чинних законодавчих і нормативних 

актів. Удосконалення нормативної бази 

Інформаційно-аналітичні матеріали, 

сформовані за результатами 

розслідування нещасних випадків та 

аварій 

Узагальнення та аналіз даних про аварії, нещасні 

випадки та наглядову діяльність  

Інформаційно-аналітичні матеріали, 

довідки, огляди, результати 

моделювання та прогнозування 

показників травматизму 

Складання місячних, квартальних, піврічних і річних 

звітів про виробничий травматизм та аварії у цілому по 

Україні, областях, територіальних управліннях  

Звіти встановленої форми про 

виробничий травматизм та аварії за 

місяць, квартал, півроку, рік 

Інформування Кабінету Міністрів України, СБУ, МВС і 

МНС про групові нещасні випадки, аварії та інші події, 

що загрожують державній або громадській безпеці  

Звіти та довідки про стан 

промислової безпеки та охорони 

праці в Україні 

Підготовка матеріалів для засідань колегій, нарад 

апарату Держгірпромнагляду, а також для 

інформування керівників та фахівців структурних 

Звіти встановленої форми та 

демонстраційні матеріали про стан 

промислової безпеки та охорони 
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Завдання оперативного управління охороною праці Результати вирішення завдань 

підрозділів праці в Україні  

Забезпечення територіальних управлінь аналітичними 

даними про нещасні випадки, аварії та результати 

наглядової діяльності  

Аналітичні матеріали про нещасні 

випадки, аварії та результати 

наглядової діяльності, передані до 

територіальних управлінь 

Методичне керівництво та контроль розслідування й 

обліку нещасних випадків та аварій виробничого 

характеру 

Виявлення проблемних питань та 

напрямків діяльності, що вимагають 

більшої уваги 

Опрацювання планів роботи з наглядової діяльності 

теруправлінь  

Аналітичні матеріали про 

планування наглядової діяльності 

Контроль виконання планів робіт з наглядової 

діяльності 

Звіти про стан виконання планів 

робіт з наглядової діяльності 

Вдосконалення форм та методів державного нагляду за 

охороною праці  

Вдосконалені підсистеми ІАСОП, що 

функціонують на державному рівні 

Рівень управління: регіональний 

Отримання інформації про наглядову діяльність з 

виробничого рівня (від інспекцій), її обробка та 

формування баз даних  

Сформовані бази даних про 

наглядову діяльність 

Завдання управління охороною праці Результати вирішення завдань 

Формування та передача на державний рівень звітів про 

наглядову діяльність за встановленими формами  

Сформовані та передані звіти про 

наглядову діяльність 

Здійснення методичного контролю розслідування й 

обліку нещасних випадків та аварій на виробництві 

відповідно до чинних законодавчих і нормативних 

актів.  

Інформаційно-аналітичні матеріали, 

сформовані за результатами 

розслідування нещасних випадків та 

аварій 

Формування та передача на державний рівень звітності 

про виробничий травматизм та аварії 

Сформовані та передані звіти про 

виробничий травматизм та аварії 

Контроль виконання планів робіт інспекцій Звіти про стан виконання планів 

робіт інспекціями 

Підвищення ефективності державного нагляду за 

охороною праці інспекцій  

Вдосконалені підсистеми ІАСОП, що 

функціонують на регіональному 

рівні  

Рівень управління: виробничий 

Ведення оперативного обліку наглядової діяльності. 

Формування баз даних та передача на регіональний 

рівень звітів про наглядову діяльність за встановленими 

формами 

Сформовані бази даних та передані 

звіти про наглядову діяльність 

Ведення оперативного обліку нещасних випадків та 

аварій на виробництві. Формування баз даних та 

передача на регіональний рівень звітів про нещасні 

випадки та аварії на виробництві 

Сформовані бази даних та передані 

звіти про нещасні випадки та аварій 

на виробництві 

Опрацювання планів заходів із підвищення рівню 

промислової безпеки та охорони праці на підприємствах 

Інформаційно-аналітичні матеріали, 

сформовані за результатами 

розслідування нещасних випадків та 

аварій 

 

Контроль виконання планів робіт інспекторів Звіти про стан виконання планів 

робіт інспекторами 

Контроль виконання приписів з охорони праці 

підприємствами 

Звіти про фактичний стан виконання 

приписів 
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Завдання оперативного управління охороною праці Результати вирішення завдань 

Підвищення ефективності державного нагляду за 

охороною праці інспекторів  

Вдосконалені підсистеми ІАСОП, що 

функціонують на виробничому рівні  

 

За результатами аналізу завдань оперативного управлення (див. табл. 3.1) 

сформовано основні вимоги до складу та номенклатури даних, що будуть 

використовуватись системою інформаційно-аналітичного обґрунтування 

оперативних управлінських рішень. Донедавна існувала практика максимально 

можливого внесення і збереження інформації, що призводило, як свідчить аналіз 

функціонування різних за призначенням інформаційних систем, до серйозних 

негативних наслідків, зокрема: 

 наявність інформації, яка накопичена, але не використовується, 

призводить до додаткових витрат часу на операції фільтрації, побудову вибірок 

або застосування інших процедур, які забезпечують відсів непотрібної інформації; 

 невиправдані витрати фінансових коштів на ту частину інформації, що 

не використовується при підготовці управлінських рішень, оскільки вартість 

одержання, збереження й обробки інформації пропорційна її обсягу;  

 накопичення великих масивів інформації підвищує імовірність відмов у 

роботі засобів комп’ютерної техніки.  

Для забезпечення функціонування системи інформаційно-аналітичного 

обґрунтування оперативних управлінських рішень із зниження рівня виробничого 

травматизму необхідно розробити та впровадити в Держгірпромнагляді та на 

підприємствах спеціалізовані інформаційні системи для збору, аналізу, передачі 

та узагальнення даних про виробничий травматизм та наглядову діяльність.  

При функціонуванні системи інформаційно-аналітичного обґрунтування 

оперативних управлінських рішень здійснюється інформаційний обмін не тільки 

між інформаційними системами структурних підрозділів Держгірпромнагляду та 

піднаглядних підприємств, але й з іншими системами (правова бібліотека «Ліга», 

тематичні інформаційні бази даних з питань охорони праці тощо). 
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3.2. Стан реалізації інформаційно-аналітичної системи з охорони праці 

(ІАСОП) 

 

 

В залежності від змісту вирішуваного завдання управління визначається 

конкретний порядок дій в процесі підготовки та реалізації управлінського 

рішення. Вироблення управлінських рішень з наглядової діяльності в умовах 

використанні інформаційно-аналітичної системи набуває принципово нового 

змісту у порівнянні з традиційною технологією. Вирішення завдань управління в 

сфері охорони праці здійснюється одночасно з підвищенням ефективності 

виробничої діяльності, поліпшенням використання виробничих ресурсів та 

збільшенням продуктивності праці. Раціональна організація працеохоронної 

діяльності на всіх рівнях повинна зумовити ситуацію, за якої максимально 

високий рівень економічної діяльності підприємств досягається при мінімально 

можливому рівні виробничого травматизму. 

Слід відзначити особливості прийняття управлінських рішень в сфері 

охорони праці із застосуванням ІАСОП: 

 інформаційний взаємозв’язок різних підсистем ІАСОП, який 

виявляється в тому, що результати вирішення одних завдань є вхідними даними 

для інших. Ця особливість впливає як на склад та зміст інформаційної бази, а 

також на вибір способів та методів обробки, накопичення та зберігання даних; 

 масовість та груповий характер вирішення завдань управління з 

використанням ІАСОП. Ця особливість впливає на структуру алгоритмів 

вирішення завдань та на склад програмного забезпечення підсистем ІАСОП; 

 потреба багатоваріантного вирішення завдань. Це стосується, 

насамперед, завдань моделювання, прогнозування та прийняття рішень. Саме 

тому в ІАСОП реалізовано відповідні підсистеми, які забезпечують всебічний 

аналіз вирішуваного завдання та наукове обґрунтування прийняття рішень; 

 чітка регламентація термінів подання звітних даних, а також вимог 

щодо точності цих даних. В облікових підсистемах ІАСОП реалізовано функції 

контролю інформації на всіх етапах роботи, починаючи від занесення даних на 

магнітні носії та закінчуючи формуванням вихідних даних; 

 можливість зміни складу даних та методик їх обробки. Цю особливість 

враховано при розробленні програмного забезпечення ІАСОП. 

Створена ІАСОП (рис. 3.1) забезпечує підвищення рівня поінформованості 

фахівців та керівників Держгірпромнагляду, а також підвищення ефективності 

прийняття рішень з управління охороною праці керівниками структурних 

підрозділів та керівництвом Держгірпромнагляду.  
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Рис. 3.1. Структурна схема ІАСОП 

 

Підсистеми ІАСОП дозволяють накопичити інформаційні бази даних, які 

використовуються в подальшому для обґрунтування управлінських рішень зі 

зниження рівню виробничого травматизму (табл. 3.2). 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

(ІАСОП) 
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Підсистема 
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«Повідомлення» 
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База даних інформаційно-аналітичної системи з охорони праці 
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Таблиця 3.2  

Опис підсистем ІАСОП 

Найменування 

підсистеми, 

інформаційні БД 

Функції підсистеми Результуючі  

дані 

Стан 

впровадження 

Підсистема 

«Нагляд», 

БД про 

наглядову 

діяльність 

Занесення, редагування та передача 

даних про наглядову діяльність; 

розрахунок показників наглядової 

діяльності за критеріями, розрахунок 

інтегральних та бальних оцінок;  

формування вибірок; документування 

інформації (друк, експорт в Excel). 

Звітні та 

довідкові 

документи про 

наглядову 

діяльність 

Встановлена і 

функціонує на 

рівнях: 

Держгірпром-

нагляд, 

ННДІПБОП; 

теруправління; 

інспекція 

Підсистема 

«Травматизм», 

БД про 

виробничий 

травматизм 

Занесення, редагування та передача 

даних про виробничий травматизм; 

формування звітів та вибірок;  

документування інформації (друк, 

експорт в Excel). 

Звітні та 

довідкові 

документи 

про 

виробничий 

травматизм 

Встановлена і 

функціонує на 

рівнях: 

Держгірпром-

нагляд; 

ННДІПБОП; 

теруправління; 

інспекція 

Підсистема 

«Повідомлення» 

БД про нещасні 

випадки (за 

матеріалами 

спеціальних 

розслідувань) 

Занесення, редагування та передача 

даних про нещасні випадки; 

формування вибірок за різними 

ознаками; документування інформації 

(друк, експорт в Excel) 

Оперативні, 

звітні та 

довідкові 

документи 

про нещасні 

випадки  

Встановлена і 

функціонує на 

рівнях: 

Комітет, 

ННДІПБОП; 

теруправління. 

 

Підсистема 

«Моделювання 

та 

прогнозування 

показників», 

БД результатів 

моделювання та 

прогнозування 

Імпортування даних з підсистем 

«Нагляд» та «Повідомлення»; 

побудова математичних моделей 

показників травматизму та наглядової 

діяльності,  

оцінка точності апроксимації та 

прогнозу; 

формування результатів у текстовому 

та графічному вигляді;  

формування БД математичних 

моделей. 

Аналітичні 

документи про 

результати 

моделювання 

та 

прогнозування 

Встановлена і 

функціонує у 

ННДІПБОП 

 

Підсистема 

«Експертна 

підтримка 

рішень» 

БД експертних 

опитувань 

Формування БД експертних 

опитувань; 

розрахунок оцінок альтернатив 

управлінських рішень;  

розрахунок критерію прийняття 

рішення; 

документування інформації  

Звітні 

документи про 

результати 

експертних 

опитувань 

Встановлена і 

функціонує у 

Держгірпром-

нагляді та 

ННДІПБОП 

Підсистема «Нагляд» призначена для виконання всіх операцій з обробки 

даних в процесі формування звітності про наглядову діяльність. Підсистема 

встановлена на рівні центрального апарату Держгірпромнагляду, в 
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теруправліннях та інспекціях. Вхідними даними для ІС «Нагляд» є електронні 

форми звітності про наглядову діяльність, які заповнюються відповідно до 

існуючої технології формування звітів. В ІС «Нагляд» реалізовано можливість 

передачі за підпорядкуванням занесених даних, формування на кожному рівні 

ієрархічної структури Держгірпромнагляду звітів. На рівні Комітету формуються 

узагальнені звіти про наглядову діяльність за ВЕД (рис. 3.2) та за територіальною 

ознакою (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.2. Фрагмент узагальненого звіту про наглядову діяльність за ВЕД, 

сформований з використанням ІС «Нагляд» 
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Рис. 3.3. Фрагмент узагальненого звіту про наглядову діяльність по 

теруправлінню, сформований з використанням ІС «Нагляд» 

 

Відповідно до існуючого порядку збору даних про наглядову діяльність 

використовуються три основні форми звітування теруправлінь: річна, місячна та 

тижнева (основною формою звітності є місячна форма). Структура БД ІС 

«Нагляд» визначається множиною показників наглядової діяльності. Дані про 

наглядову діяльність групуються за п’ятьма напрямками нагляду: загальний; 

котлонагляд; енергетика; охорона надр; об’єкти підвищеної небезпеки (див. рис. 

3.2 та 3.3). В підсистемі використовуються класифікатори видів економічної 

діяльності, згрупованих відповідно до особливостей ведення наглядової 

діяльності в сфері охорони праці та теруправлінь (див. додаток А, табл. А.2 та 

А.3). 

 

Підсистема «Травматизм» призначена для автоматизованого формування 

щоквартальних звітів про показники травматизму, проведення розрахунків. 

Підсистема встановлена на рівні центрального апарату Держгірпромнагляду, в 

теруправліннях та інспекціях. Реалізовано можливість передачі за 

підпорядкуванням занесених даних, формування на кожному рівні ієрархічної 
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структури Держгірпромнагляду звітів. На рівні Держгірпромнагляду формуються 

узагальнені звіти про стан травматизму (приклад звіту за 2008-й рік наведено на 

рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Фрагмент узагальненого звіту, сформований з використанням ІС 

«Травматизм» 

 

В підсистемі реалізовано можливість проведення розрахунків за критеріями 

(коефіцієнтами), які формуються користувачем. Для порівняльного аналізу рівню 

виробничого травматизму для різних підприємств (галузей, областей тощо) 

використовується коефіцієнт частоти травматизму загального (Кчз), який 

розраховується як відношення кількості потерпілих (код показника 101, див. рис. 

3.4) до середньооблікової кількості працюючих помножене на 1000. Приклад 

звіту, що містить результати розрахунку Кчз за 2008 р. за видами економічної 

діяльності, отриманого з використанням ІС «Травматизм», наведено на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5. Звіт про коефіцієнти частоти травматизму, сформований з 

використанням ІС «Травматизм» 

 
Підсистема «Повідомлення» призначена для виконання всіх операцій з 

обробки даних про випадки виробничого травматизму, які підлягають 

спеціальному розслідуванню, а саме: смертельні та групові нещасні випадки, а 

також нещасні випадки з тяжкими наслідками. Вхідними даними для ІС 

«Повідомлення» є акти про нещасні випадки за формою Н-1, які заповнюються 

згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112). Приклад сформованого 

повідомлення (фрагмент) наведено на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6. Приклад повідомлення про нещасний випадок, сформованого з 

використанням ІС «Повідомлення» 

 

 

В ІС «Повідомлення» реалізовано потужні можливості щодо роботи з 

даними, на рис. 3.7 наведено приклад фільтрації (вибірки) за такими ознаками: 

смертельні, облікові, дата нещасного випадку – грудень 2008-го року, код ВЕД – 1 

(вугільна промисловість). 
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Рис. 3.7. Приклад фільтрації даних про нещасні випадки, що занесені в базу даних 

ІС «Повідомлення» 

 

В ІС «Повідомлення» реалізовано потужні засоби аналізу травматизму. 

Приклад звіту, що містить результати розподілу випадків виробничого 

травматизму за причинами у масиві відфільтрованих даних за визначеними 

ознаками (див. рис. 3.7), наведено на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Приклад звіту про розподіл випадків виробничого травматизму за 

причинами 

 

БД ІС «Повідомлення» містить такі основні поля: дата і час настання 

нещасного випадку, прізвище потерпілого, стаж його роботи тощо. В ІС 

«Повідомлення» використовуються класифікатори: вид події, що призвела до 

нещасного випадку, причини нещасного випадку тощо, а також загальнодержавні 

класифікатори КАТУУ, КФВ та інші. Крім того, до структури бази даних внесені 

інформаційні поля, які визначаються специфікою обліку та аналізу травматизму в 

системі Держгірпромнагляду. 

На відміну від підсистем «Нагляд», «Травматизм» та «Повідомлення», які 

призначені насамперед для збору та обробки даних про наглядову діяльність та 

травматизм, підсистеми «Моделювання та прогнозування показників» та 

«Експертна підтримка рішень» призначені для наукової підтримки вироблення 

управлінських рішень. В цих підсистемах реалізовано методи математичного 

моделювання, прогнозування та експертних оцінок (див. розділ 2).  

Підсистема «Моделювання та прогнозування показників» призначена 

для побудови математичних моделей показників травматизму та наглядової 

діяльності на основі обробки статистичних даних, оцінки впливу чинників на 

модельовані показники, а також для прогнозування показників. Структура БД 

підсистеми «Моделювання та прогнозування показників» дозволяє формувати та 
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зберігати дані у вигляді таблиць з довільною кількістю рядків та стовпців.  

В підсистеми реалізовано можливість імпортування даних з БД підсистем 

«Нагляд» та «Повідомлення» шляхом встановлення параметрів імпорту та 

настроювання шляхів до баз даних (рис. 3.9).  

 

 

Рис. 3.9. Встановлення параметрів імпорту даних до підсистеми «Моделювання та 

прогнозування показників» 

 

Приклад даних про рівень смертельного виробничого травматизму у 

вугільній галузі за місяцями 2008-го року наведено на рис. 3.10.  
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Рис. 3.10. Масив початкових даних для моделювання (на прикладі даних про 

виробничий травматизм та наглядову діяльність у вугільній промисловості) 

 

Перший стовпець масиву даних вказує місяць та рік, за який отримано дані, 

другий стовпець апроксимує модельований показник (в розглянутому прикладі 

SM – кількість смертельних нещасних випадків за місяць). Інші стовпці містять 

дані про чинники, що впливають на показник (в розглянутому прикладі це 

показники наглядової діяльності, див. табл. 2.1).  

В підсистемі реалізовано можливість статистичної обробки даних з 

використанням регресійно-кореляційного аналізу та проективного градієнту для 

побудови математичних моделей показників. Детальніше про побудову 

математичних моделей та застосування результатів моделювання при проведенні 

експериментальних досліджень буде викладено в розділі 4.  

Підсистема «Експертна підтримка рішень» призначена для підтримки 

процесів вироблення управлінських рішень, заснованих на експертних методах. 

Застосування підсистеми дозволяє: 

уникнути побудови вичерпних формальних моделей предметної області; 

забезпечити всебічний розгляд проблем із залученням експертів, що 

дотримуються різних точок зору; 

підвищити ступінь довіри до отриманого рішення з боку його потенційних 

виконавців та керівників завдяки професійному авторитету залучених експертів; 

забезпечити обґрунтований вибір остаточного варіанту управлінського 

рішення з множини можливих. 

Структура БД підсистеми дозволяє формувати та зберігати дані у вигляді 

таблиць. Стовпці результуючої таблиці призначені для зберігання даних про 
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результати опитувань, рядки – для зберігання даних про альтернативи, що 

оцінюються (рис. 3.11).  

Рис. 3.11. Приклад формування експертного опитування з використанням 

підсистеми ІАСОП «Експертна підтримка рішень» 

 

Таким чином, ІАСОП має необхідну інформаційну підтримку у вигляді баз 

даних про стан виробничого травматизму та наглядової діяльності, формування 

яких здійснюється відповідно до документів, що визначають порядок збору, 

обробки та передачі даних в сфері охорони праці.  

Для обробки даних, зібраних з використанням підсистем ІАСОП, 

використовуються методи статистичного аналізу, при формуванні вихідних 

інформаційно-аналітичних документів – методи математичного моделювання та 

прогнозування, при опрацюванні проектів управлінських рішень – методи 

експертних оцінок та теорії прийняття рішень.  

Донедавна, кінцевою метою функціонування інформаційних систем було 

формування звітів, аналіз стану охорони праці полягав, переважно, у порівнянні 

поточних показників з іншими періодами або в порівнянні в розрізі теруправлінь, 

галузей тощо. Тобто, відповідно до визначених критеріїв проводилися необхідні 

математичні розрахунки та формувались звіти, за результатами аналізу яких 

робились висновки та розроблялись рекомендації щодо планування заходів з 

охорони праці. Такий підхід був цілком задовільним себе при адміністративно-

командній системі управління. На сьогоднішній день кінцевим результатом може 

бути інформаційно-аналітична підтримка вироблення управлінських рішень на 

основі моделювання та прогнозування основних показників, що характеризують 

стан охорони праці, а також з урахуванням результатів експертних опитувань. 

Отже, ІАСОП, як багатофункціональна інформаційно-аналітична система, 

орієнована на вирішення таких задач: 
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 введення, обробка та передача даних про стан охорони праці та 

виробничого травматизму на підприємствах; 

 формування баз даних, зберігання, пошук даних за запитами 

користувачів та видача результатів у вигляді вихідних документів за 

встановленими формами; 

 проведення розрахунків узагальнених показників відповідно до 

реалізованих алгоритмів та методик; 

 підготовка та видача звітних, довідкових, оперативних та аналітичних 

документів; 

 підтримка вироблення рішень з управління охороною праці. 

Впровадження підсистеми ІАСОП в структурних підрозділах 

Держгірпромнагляду, що здійснюють наглядову діяльність та облік виробничого 

травматизму, дозволило автоматизувати операції занесення, зберігання, обробки 

та передачі даних, формування звітних та довідкових документів, а також 

забезпечити прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень [178]. При 

цьому остаточне прийняття рішень залишається прерогативою керівника, 

відповідного за вирішення поставленого завдання. 

 

 

3.3. Особливості створення інформаційної системи з охорони праці 

підприємства 

 

 

Для забезпечення ефективного управління охороною праці на рівні 

підприємств було створено інформаційну систему з охорони праці підприємства 

(ІСОПП). Функціональний склад програмного забезпечення ІСОПП визначається 

на основі вимог «Типового положення про службу охорони праці» та з 

урахуванням особливості організації охороні праці для умов підприємств різних 

видів економічної діяльності.  

До складу ІСОПП входять програмні функціональні блоки (підсистеми), що 

забезпечують вирішення завдань з охорони праці (табл. 3.3). Всі підсистеми 

використовують єдину базу даних, що дозволяє використовувати в будь-якій 

підсистемі інформацію, введену одного разу або отриману від інших 

інформаційних систем. 
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Таблиця 3.3  

Опис призначення та функцій підсистем ІСОПП 

 
Назва та призначення 

підсистеми 

Функції підсистеми 

Облік та аналіз травматизму 

Формування і оформлення 

матеріалів розслідування 

нещасних випадків, ведення 

обліку виробничого 

травматизму і аналізу його 

причин, формування звітних 

документів 

контроль своєчасності формування матеріалів 

розслідування нещасних випадків;  

формування текстів наказів про призначення комісій по 

розслідуванню нещасних випадків;  

формування повідомлення про нещасних випадків і 

ведення комп’ютерної копії журналу їх реєстрації;  

формування та друк актів Н-1 та інших документів 

розслідування нещасних випадків;  

формування щорічних звітних форм № 7-ТНВ. 

Навчання та перевірка знань з 

охорони праці 

Обробка даних про інструктажі, 

що проходять працівники, про 

проведення перевірок знань з 

охорони праці. 

формування та друк документів необхідних для особи, що 

приймається на роботу; 

формування графіків та програм перевірки знань для 

фахівців різних професій; 

контроль термінів проходження працівниками 

інструктажів та перевірок знань з охороні праці; 

формування звітних документів. 

Облік та аналіз умов праці 

Облік та аналіз умов праці на 

робочих місцях підприємства 

облік та аналіз даних про атестацію робочих місць; 

ведення баз даних про умови праці на робочих місцях та 

санітарно-побутові умови; 

формування звітності про умови праці на виробництві 

(звітні форми І-УБ, І-ПВ); 

ведення класифікатору виробничих факторів 

(найменування, граничнодопустимі значення). 

Нагляд за експлуатацією 

устаткування 

Обробка даних про технічний 

стан устаткування підвищеної 

небезпеки 

ведення паспортів устаткування (котли, сосуди під 

тиском, вантажопідйомні механізми та інші);  

формування графіків проведення технічного огляду 

устаткування і інших профілактичних заходів, та 

контроль їх виконання;  

формування наказів про призначення відповідальних і 

допущених до експлуатації устаткування підвищеної 

небезпеки;  

контроль своєчасності проходження перевірки знань з 

охорони праці осіб, допущених до експлуатації 

травмонебезпечного устаткування.  

Приписи і розпорядження 

Формування і контролю 

виконання приписів і 

розпоряджень з охорони праці, 

обліку виконуваних робіт та 

формування відповідних звітів 

формування текстів приписів, розпоряджень, закріплення 

виконання пунктів цих документів за підрозділами;  

систематизація та облік розпоряджень і наказів;  

контроль виконання приписів, розпоряджень, наказів;  

формування довідок та звітів про виконані заходи;  

оперативний аналіз виконання заходів з охорони праці. 

Виробничий персонал 

Обробка даних про персонал 

підприємства 

ведення особових карток персоналу підприємства;  

формування довідок про обліковий склад підприємства з 

групуванням по підрозділах, професіях, статі тощо;  

контроль термінів проходження працівниками медичних 

оглядів;  

формування довідкової інформації про пільги за роботу в 

шкідливих умовах.  
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Назва та призначення 

підсистеми 

Функції підсистеми 

 

Організація робіт з охорони 

праці 

Формування планових завдань 

на виконання робіт з охорони 

праці та аналізу результатів їх 

виконання. 

формування щорічного плану комплексних заходів з 

охорони праці; 

формування планових завдань підрозділам; 

контроль виконання заходів, формування звіту про 

результати їх виконання; 

оцінка економічних показників реалізації працеохоронних 

заходів. 

Засоби індивідуального захисту 

Ведення обліку забезпеченості 

ЗІЗ працюючих та формування 

заявок на їх придбання.  

ведення інформаційного банку нормативів видачі і 

використання ЗІЗ;  

розрахунок потреб в ЗІЗ на заданий проміжок часу;  

формування заявки - специфікації на придбання ЗІЗ;  

формування довідки про забезпеченість ЗІЗ.  

Нормативна та технічна 

документація  

Ведення банку нормативно-

правових актів з охорони праці 

та науково-технічної 

документації 

ведення банку даних НПАОП та інших нормативних 

документів; 

формування інструкцій: посадових, по професіям та 

видам робіт;  

ведення банку даних документів науково-технічного 

характеру. 

 

Структурна схема типової інформаційної системи з охорони праці 

підприємства (ІСОПП) представлена на рис. 3.12. 

 

 

 

Рис. 3.12. Структурна схема інформаційної системи з охорони праці підприємства 
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Блочний принцип побудови ІСОПП дозволив автоматизувати процес 

обробки інформації з питань охорони праці в рамках підприємства, незалежно від 

розподілу функціональних обов’язків при вирішенні завдань з охорони праці між 

фахівцями різних служб підприємств. При цьому, як свідчить досвід, необхідно 

передбачити можливість передачі інформації від підприємства до зовнішніх 

інформаційних систем. Так, наприклад, дані про нещасні випадки, що сталися на 

підприємстві, які занесені до бази даних підсистеми ІСОПП «Облік та аналіз 

травматизму», доцільно передати через електронні носії в підсистеми ІАСОП 

«Повідомлення». Такий підхід дозволить, по-перше, зберегти час інспектора 

Держгірпромнагляду на занесення даних, які вже занесені на електронні носії, по-

друге, уникнути можливих помилок під час повторного занесення даних. 

Операційне середовище, в якому функціонують інформаційні системи з 

охорони праці, Windows XP (або прогресивніша версія). Програмне забезпечення 

інформаційних систем розроблено з використанням інструментальних засобів 

Borland Delphi. Для функціонування інформаційних систем рекомендовано 

використовувати персональний комп’ютер з процесором Pentium-IV, Celeron (або 

прогресивнішу модель), обсяг вільного місця на вінчестері повинен становити не 

менш 2 ГБ. Інші вимоги до конфігурації комп’ютеру та його периферійного 

обладнання відсутні, оскільки виконання переважної більшості операцій потребує 

долів секунди, а виконання окремих трудомістких операцій не перевищує кількох 

секунд. Для оперативного обміну даними рекомендовано підключення 

комп’ютеру до комунікаційної мережі Інтернет, в іншому разі обмін даними 

повинен здійснюватись через будь-які носії (дискета, флеш-пам’ять, CD, DVD 

тощо). 

Розроблена підсистема ІСОПП «Облік та аналіз травматизму» впроваджена 

та функціонує на підприємствах вугільної промисловості: ДП «Макіїввугілля» 

відокремлений підрозділ «Шахта Бутівська», ДП «Луганськвугілля» 

відокремлений підрозділ «Шахта ім. XIX з’їзду КПРС», ДП «Ровенькиантрацит» 

відокремлений підрозділ «Шахта ім. Ф.Е. Дзержинського». 

Впровадження па підприємствах вугільної промисловості вказаної 

підсистеми ІСОПП дозволило встановити інформаційну взаємодію між 

інформаційними системами Держгірпромнагляду та підприємств. При цьому дані 

про нещасні випадки, що сталися, заносились з використанням інформаційної 

системи підприємства та передавались до відповідної підсистеми 

Держгірпромнагляду. Це дозволило провести апробацію формування узагальненої 

базу даних про виробничий травматизм у вугільній галузі. 

Управління охороною праці в сучасних умовах ґрунтується на економічній 

зацікавленості роботодавця і працівників підприємств у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці, що, зрештою, при правильній організації виробничого 

процесу позитивно відбивається на матеріальному стані всього персоналу 

підприємства. Тому актуальним залишається питання вдосконалення методів 

обґрунтування обсягів фінансування працеохоронних заходів на етапі їх 

планування. Для вирішення поставленого завдання запропоновано підхід, що 

ґрунтується на комплексному застосуванні методів економічного аналізу та 

математичного моделювання. 
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Планування робіт з охорони праці на підприємствах, як було відзначено в 

розділі 1, передбачає розроблення таких планів: довгострокових (на декілька 

років), середньострокових (річних) та оперативних (квартальних, місячних, 

декадних). Довгострокове планування охоплює найбільш важливі, трудомісткі і 

довгострокові заходи, виконання яких, як правило, вимагає спільної роботи 

кількох підрозділів підприємства.  

Можливість виконання заходів довгострокового плану повинна бути 

підтверджена обґрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного 

забезпечення і фінансових коштів із визначенням джерел фінансування. 

Основною формою довгострокового планування робіт з охорони праці є 

розроблення комплексного плану підприємства з поліпшення стану охорони 

праці. Вихідними для розроблення проекту довгострокового плану і комплексних 

заходів з охорони праці є результати паспортизації та атестації умов праці на 

робочих місцях і в цехах, результати вивчення причини травматизму і цільових 

перевірок стану охорони праці, матеріали аналізу виконання попередніх планів, 

пропозицій робітників тощо.  

В умовах ринкових відносин важливе значення надається оптимізації 

планування заходів з охорони праці, що дає змогу при фіксованих обсягів коштів 

на ці потреби одержати максимум ефекту від заходів у вигляді зниження рівня 

травматизму, захворювань, скорочення робочих місць із шкідливими умовами 

праці. Для оптимізації планування заходів з охорони праці можуть бути 

застосовані методи математичного моделювання та прогнозування. 

Середньострокове планування здійснюється у межах календарного року 

шляхом розроблення відповідних заходів у розділі «Охорона праці» колективного 

договору.  

Оперативне планування здійснюється за підсумками контролю стану 

охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому. Оперативний 

план складається для вирішення повсякденних актуальних завдань із усунення 

виявлених недоліків і вжиття заходів для усунення причин нещасних випадків. 

Оперативні заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків зазначаються у 

відповідних наказах по підприємству, або у плані заходів, що затверджуються у 

встановленому порядку.  

Одним із варіантів обґрунтування обсягів фінансування заходів з охорони 

праці є використання середніх для України значень таких витрат у розрахунку на 

одного працюючого. Для більш точного визначення обсягів фінансування 

розрахунки можуть виконуватися для окремих видів економічної діяльності з 

урахуванням витрат на одного працюючого, характерних для кожного виду 

діяльності. 

Обґрунтування обсягів фінансування працеохоронних заходів виконується в 

два етапи. На першому етапі визначається плановий обсяг витрат на виробництво, 

виходячи з допущення про те, що витрати на охорону праці можна розділити на 

постійні і змінні. Витрати на заходи з охорони праці мають переважно характер 

разових вкладень, плануються на визначений період і істотних змін їх протягом 

цього періоду не відбувається. Тобто їх можна віднести до постійних (умовно-

постійних). Збитки внаслідок нещасних випадків на виробництві і професійних 
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захворюваннях є змінними (умовно-змінними) витратами, оскільки кількість 

травм і збитки внаслідок них, як правило, змінюються зі зміною обсягів 

виробництва та внаслідок інших обставин. Таке припущення щодо визначення 

працеохоронних витрат дозволяє використовувати для оцінки обсягів 

фінансування метод аналізу беззбитковості виробництва. 

Враховуючи те, що на сьогоднішній день відсутня затверджена у 

встановленому порядку методика оцінки збитків від виробничого травматизму, 

насамперед, необхідно визначити мету вирішення такого завдання. Оцінка збитків 

від виробничого травматизму може проводитись при вирішенні двох завдань.  

Перше завдання полягає у визначенні загальної суми збитків від 

виробничого травматизму для країни загалом, розрахунок середнього значення 

вартості нещасного випадку, оцінка ризику травмування з урахуванням тяжкості. 

Результати вирішення такого завдання потрібні органам державного управління 

та нагляду для усвідомлення значущості збитків та необхідності постійної уваги 

до профілактики виробничого травматизму.  

Друге завдання полягає у визначенні економічної ефективності 

профілактичних заходів для стимулювання роботодавця щодо інвестицій в 

охорону праці шляхом оцінки збитків від виробничого травматизму. Вирішення 

цього завдання необхідно проводити з урахуванням структури збитків від 

виробничого травматизму, яка повинна враховувати не лише прямі і очевидні 

втрати, а непрямі, які є не меншими, ніж прямі, а в деяких випадках і значно 

переважають їх. Лише при врахуванні всіх втрат від виробничого травматизму 

можна отримати реальну картину збитків підприємства (табл. 3.4), що може бути 

вагомим стимулом для посилення профілактики травматизму.  

 

Таблиця 3.4 

Структура збитків підприємства від виробничого травматизму 

 

Найменування витрат 

(виплат) 

Коментар 

Додаткові до страхових 

виплати потерпілому  

Додаткові виплати відповідно до колективного чи 

трудового договору;  

витрати, пов’язані з допомоги сім’ї тощо 

Вимушені виплати 

зарплат працівникам, 

залученим для ліквідації 

наслідків нещасного 

випадку  

Витрати на розслідування нещасного випадку; 

витрати та фінансування заходів по недопущенню 

повторення таких випадків; 

зарплата (премія) працівникам за ліквідацію 

наслідків нещасного випадку; 

додаткова оплата надурочних, пов’язаних з 

ліквідацією наслідків нещасного випадку  

Витрати на ліквідацію 

наслідків нещасного 

випадку  

Вартість електричної та інших видів енергії, 

витрачених на ліквідацію наслідків нещасного 

випадку; 

вартість ремонту машин, механізмів, транспортних 

засобів для відновлення виробництва; 
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Найменування витрат 

(виплат) 

Коментар 

витрати на ремонт виробничих будівель та споруд; 

витрати на придбання нового обладнання 

Втрати підприємства 

внаслідок вибуття 

потерпілого з 

виробничого процесу  

Зарплата потерпілому за недопрацьований день, коли 

стався нещасний випадок;  

доплата різниці при переведенні потерпілого на 

тимчасову менш оплачувану роботу;  

втрати від зниження продуктивності праці 

потерпілого після повернення його на роботу; 

виплата вихідної допомоги потерпілому при 

переведенні на інвалідність 

Витрати на заміну 

потерпілого  

Витрати на професійну орієнтацію та навчання 

нового співробітника;  

втрати у зв’язку зі зниженням продуктивності праці 

нового працівника порівняно з потерпілим. 

 

Запропонований підхід до обґрунтування витрат на працеохоронні заходи 

базується на використанні економіко-математичної моделі збитків підприємства 

від виробничого травматизму [179]. У загальному вигляді економіко-математична 

модель управління охороною праці на підприємстві враховує показники 

наглядової діяльності, яка має вигляд: 

 

  min))(,( ZXPFY , (3.1) 

 

де Y – показник збитків підприємства внаслідок виробничого травматизму; P  - 

множина показників наглядової діяльності 4431,..., PP  (див. табл. 2.1), які 

характеризують стан охорони праці на піднаглядних підприємствах; X – множина 

чинників, що визначають умови та безпеку праці на підприємств; Z – обсяги 

фінансування, необхідні для виконання працеохоронних заходів. 

Для визначення обсягів витрат на працеохоронні заходи пропонується 

розроблення відповідної математичної моделі. Величини чинників, що 

зумовлюють стан охорони праці (Xi) залежить від обсягів фінансування 

відповідних заходів, тобто  

 

  )( iii ZXX .  (3.2) 

 

На практиці при здійсненні управлінської діяльності для оцінки економічної 

ефективності рішення найчастіше застосовується так званий критерій «витрати-

прибуток», за яким економічна ефективність кількісно характеризується 

прибутком, отриманим на одиницю витрат. При цьому, з урахуванням 

особливостей сфері охорони праці, під «прибутком» розуміється як соціальний 

аспект (зниження рівню смертельного та несмертельного травматизму, 
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збереження працездатності працюючих тощо), так і суто економічний аспект 

(зниження рівня збитків, пов’язаних з охороною праці).  

Основою традиційних підходів до оцінки економічної ефективності заходів 

з охорони праці є зіставлення очікуваного рівня зниження збитків з обсягами 

фінансування, що виділяються на працеохоронні заходи. Передбачено виконання 

таких етапів: збір та обробка статистичних даних про стан охорони праці на 

підприємстві, встановлення залежності між фактичним станом чинників, що 

характеризують умови та безпеку праці, і обсягами фінансування, які 

виділяються на зниження рівня їх небезпеки (шкідливості). Для кожного варіанта 

управлінського рішення проводиться зіставлення потрібних обсягів фінансування 

та очікуваного рівня зниження збитків. На основі проведених розрахунків 

приймаються обґрунтовані рішення про обсяги фінансування та формування 

плану працеохоронних заходів.  

Як свідчить практика, не всі рішення, що приймаються, реалізуються в 

задані терміни. Крім того, частина реалізованих рішень не дає очікуваного 

результату, тобто ці рішення є недостатньо ефективними. Експертні оцінки 

керівників та фахівців свідчать, що таких рішень в їх практиці не менше 25 %. 

Найбільш істотні причини цього явища такі. Насамперед, це недоліки самого 

рішення, викликані неповнотою інформації, відсутністю прогнозних оцінок 

результатів його реалізації, недостатньою компетентністю ОПР та експертів, 

нестачею часу для ретельного розроблення альтернатив, а також поганою 

організацією його виконання (неузгодженість дій виконавців, відсутність 

належного контролю тощо). Отже, ефективність управлінських рішень 

визначається дією множини чинників технічного, організаційного, економічного і 

соціально-психологічного характеру, вплив яких неоднозначний та виявляється 

на різних стадіях процесу розроблення і реалізації рішень.  

Слід відзначити, що оскільки одні й ті ж цілі можуть бути досягнуті при 

різних обсягах витрат, то критерієм ефективності управлінського рішення може 

бути відношення отриманого внаслідок його реалізації ефекту, вираженого 

показником ступеня досягнення мети, до величини витрат на розробку рішення та 

його здійснення. Справа, однак, ускладнюється тим, що прийняття багатьох 

важливих рішень (наприклад, вибір найбільш перспективних інноваційних 

проектів, основних напрямків науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт тощо) вимагає багатокритеріальної оцінки, оскільки в більшості випадків 

ефект управлінського рішення не може бути виражений єдиним показником.  

У кожному виробничому процесі існують дві форми небезпеки: такі, що 

реалізуються миттєво у випадкові відрізки часу і призводять до травм, і такі, що 

реалізуються на тривалому відрізку часу і призводять до передчасного стомлення 

і захворювання працюючих. Тому небезпеку (виробничого процесу доцільно 

оцінювати двома інтегральними показниками: показником небезпеки за 

травмуючими чинниками і показником небезпеки [180]. 

Рівень потенційної травмонебезпеки механізму у виробничій системі може 

вимірюватися умовним показником, який дорівнює добутку двох розрахункових 

показників, з яких один характеризує кількість можливих травмонебезпечних 

ситуацій при обслуговуванні даного механізму за визначений проміжок часу, а 
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другий – тяжкість травм, отриманих працівниками внаслідок настання цих 

ситуацій.  

Рівень потенційної травмонебезпеки механізму пропонується обчислювати 

за формулою: 
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, (3.3) 

 

де ijR  – показник кількості небезпечних ситуацій за встановлений інтервал часу 

при обслуговуванні i-го механізму j-м робітником; ijK  – умовний показник 

тяжкості травми, отриманої j-м робітником внаслідок травмування його i-м 

механізмом, n – кількість механізмів у виробничій системі. 

Ризик потенційної травмонебезпеки всієї виробничої системи визначається 

на основі теореми додавання імовірностей сумісних подій: 
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де m – кількість робітників, які працюють у виробничій системі. 

 

Для оцінки соціального ефекту від впровадження заходів з охорони праці 

можуть бути використані наступні соціально-економічні показники. 

Скорочення числа робочих місць, що не відповідають вимогам санітарно-

гігієнічних умов праці: 

 

  ....... / мрмгсгс ЧЕK , (3.5) 

 

де Ес.г.м. – соціальний ефект від покращення санітарно-гігієнічних умов праці, 

який визначається як приріст числа робочих місць, на котрих умови праці в 

комплексі відповідають санітарно-гігієнічним вимогам після впровадження 

заходів; Чр.м. – загальне число робочих місць. 

Скорочення чисельності робітників, що знаходяться в умовах, що не 

відповідають санітарно-гігієнічним нормативам: 

 

  ...... / рргсгс ЧЕЧ , (3.6) 

 

де Ес.г.р. – соціальний ефект від покращення санітарно-гігієнічних умов праці, що 

визначається як приріст числа робітників, у котрих умови праці відповідають 

нормативам після впровадження заходів; Чр – загальна чисельність робітників. 

Збільшення числа машин, механізмів та виробничих приміщень, приведених 

до відповідності з вимогами НПАОП та іншими нормативно-технічними 

документами: 
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  ...... / пмпмпм ЧEK , (3.7) 

 

де Ем.п. – соціальний ефект від збільшення кількості та питомої ваги машин, 

механізмів, виробничих приміщень, приведених до відповідності з нормативними 

вимогами; Чм.п. – загальне число машин, механізмів, приміщень. 

Скорочення числа випадків виходу на інвалідність внаслідок травм або 

захворювань: 

 

  рii ЧEЧ / , (3.8) 

 

де Чі – число осіб, що отримали інвалідність; Чр – загальне число працівників; Еі 

– соціальний ефект, досягнутий за рахунок скорочення інвалідності (різниця 

відповідного числа робітників, що отримали інвалідність до та після 

впровадження заходів). 

Скорочення плинності кадрів через несприятливі умови праці: 

 

  рплпл ЧЕK / , (3.9) 

 

де Епл – соціальний ефект, що проявляється в скороченні числа випадків 

звільнення за власним бажанням в зв’язку з несприятливими умовами праці. 

Економія робочого часу в зв’язку зі зниженням плинності кадрів у 

розрахунку на одного працівника: 

 

  рекспр ЧЕК /.... , (3.10) 

 

де Ес.ек. – соціально-економічний ефект від скорочення витрат робочого часу в 

зв’язку з плинністю кадрів. 

Економічна оцінка соціальних результатів від впровадження заходів з 

охорони праці здійснюється тільки для сфери матеріального виробництва за 

наступними формулами. 

Приріст обсягу нормативної чистої продукції, зумовлений скороченням 

соціальних втрат суспільства в зв’язку із захворюваністю, травматизмом, 

плинністю кадрів через несприятливі умови праці: 
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де Вт – приріст m-го виду продукції; НЧПт – норматив чистої продукції m-го 

виду, грн./натуральна одиниця; т - вид продукції, i - 1,2,3,..., п; 

 

  рm VДДB )( 21 , (3.12) 
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де Д1, Д2 – відповідно загальна кількість днів, втрачених у зв’язку з 

захворюваністю, травматизмом та плинністю кадрів через несприятливі умови 

праці до та після проведення заходів, люд. дні; Vр – середній виробіток на одного 

працівника в натуральних одиницях. 

Зниження собівартості та зростання прибутку за рахунок економії на 

підготовку та перепідготовку робітничих кадрів у зв’язку з заміною робітників, 

що отримали травми, захворіли та вибули через плинність кадрів: 

 

  002 Q×Q×E ïëïë
m , (3.13) 

 

де Чпл – скорочення числа працівників, що потребують перекваліфікації внаслідок 

захворюваності, травм у зв’язку з умовами праці, люд./год; Qпл – середні затрати 

на перекваліфікацію робітника, грн./люд.; Ч0 – скорочення числа працівників, що 

приймаються замість тих, що вибули і потребують навчання, чол./рік; Q0 – середні 

по галузі видатки на навчання одного прийнятого робітника, грн. 

Сумарна оцінка соціально-економічного ефекту заходів із поліпшення умов 

та охорони праці в матеріальному виробництві дорівнює сумі часткових ефектів: 
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де Еij - економічна оцінка і-го показника j-го виду соціального результату 

покращання умов праці в матеріальному виробництві. 

Розрахунок та аналіз показників травмонедезпеки та соціально-економічних 

повинен здійснюватись в підсистемі ІСОПП «Організація робіт з охорони праці» 

(див. табл. 3.3). 

Отже, розроблені інформаційні системи з охорони праці для 

Держгірпромнагляду та підприємств забезпечують виконання всіх операцій з 

обробки та зберігання даних про наглядову діяльність та охорону праці, 

формування звітних та довідкових документів, а також забезпечують взаємодію 

між інформаційними системами Держгірпромнагляду та підприємств.  

 

 

3.4. Методика розроблення та оцінки ефективності управлінських 

рішень з використанням ІАСОП 

 

 

Вирішення поставленого завдання управління охороною праці полягає у 

розробленні управлінського рішення та його прийнятті і реалізації, а також у 

оцінюванні результатів його реалізації. План реалізації прийнятого 

управлінського рішення формується керівником, виходячи з поставлених строків, 
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наявних ресурсів, обставин та інших чинників, що характеризують ситуацію 

прийняття рішення.  

Аналіз таблиці 3.1 свідчить, що відповідно до завдань, які вирішуються на 

різних рівнях, управлінські рішення можна систематизувати за такими 

чинниками: зміст та очікувані наслідки управлінського рішення, рівень прийняття 

рішення (посада особи, що його приймає), дані, що використовуються при його 

прийнятті, та засоби їх обробки. Вирішення поставлених завдань досягається 

шляхом прийняття та реалізації відповідних управлінських рішень, розроблення 

яких спирається на узагальнені звітні та аналітичні дані про травматизм та 

наглядову діяльність.  

Як свідчить практика, при прийнятті управлінських рішень завжди 

використовується прогнозна оцінка результатів його реалізації. В простіших 

випадках така оцінка формується безпосередньо ОПР як результат її розумової 

діяльності, з використанням власного досвіду та інтуїції. В більш складних 

випадках до підготовки управлінського рішення та оцінки наслідків його 

реалізації залучаються експерти. Якщо в розпорядженні ОПР є також масиви 

статистичних даних про об’єкт управління, комплексне застосування експертних 

методів та методів прогнозування, заснованих на обробленні статистичних даних, 

дозволить підвищити наукову обґрунтованість управлінського рішення. 

Створено методику розроблення та оцінки ефективності управлінських 

рішень в сфері охорони праці, яка враховує переваги існуючих напрацювань та 

особливості управління в цій сфері. Оцінка управлінського рішення повинна 

проводитись як на етапі його розроблення, так і за результатами його реалізації. 

Слід відзначити, що у випадках, коли така оцінка здійснюється на етапі 

розроблення, використовується поняття «якість управлінського рішення», коли 

така оцінка здійснюється за результатами його реалізації, використовується 

поняття «ефективність управлінського рішення» [44, 181].  

Методика призначена для застосування у тих випадках, коли прийняття 

управлінського рішення, що спрямовано на виконання поставленого завдання, не 

може бути розроблено одноосібно керівником, а потребує інформаційно-

аналітичної та експертної підтримки.  

Для застосування розробленої методики повинні виконуватись такі умови. 

По-перше, управлінське рішення повинно мати можливість його формалізації, а 

змістом його виконання має бути мінімізація (максимізація) деякого визначеного 

показника. По-друге, передбачено, що показники, які характеризують стан 

охорони праці та наглядової діяльності, залежать від рівня чинників, що на них 

впливають. По-третє, рівень чинників, в свою чергу, залежить від виконання 

заходів з охорони праці. По-четверте, наявні статистичні дані повинні дозволяти 

побудувати математичну модель для розрахунку прогнозних оцінок 

модельованого показника припустимої точності. Крім того, необхідною умовою 

застосування методики оцінки ефективності управлінських рішень є наявність 

групи експертів – осіб, компетентних у проблематиці поставленого завдання 

управління охороною праці. 

Передбачається, що між показником Y  та множиною чинників 

},...,{ 1 nXXX , що впливають на цей показник, існує функціональна залежність. 
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В кожен момент часу t стан охорони праці (наглядової діяльності) визначається як 

результат реалізації управлінського рішення ( Qqq ii   , ), яке було прийнято та 

реалізовано у попередній момент t-1:  

 

  tnt
q

ntt XXXX i ,...,,..., 1,11,1 .  (3.15) 

 

Для об’єктивної оцінки управлінської діяльності на різних етапах 

підготовки та реалізації управлінських рішень запропоновано використовувати 

такі показники:  

показник виконавської дисципліни ( ÂÄV ), який характеризує потенційну 

спроможність виконавця (групи виконавців) досягти поставлених результатів;  

показник якості управлінських рішень ( ßÐV ), який розраховується 

експертно-аналітичним шляхом на основі очікуваних результатів реалізації 

прийнятого рішення;  

показник ефективності управлінських рішень ( ÅÐV ), який характеризує 

ступінь досягнення поставленої мети в результаті реалізації управлінського 

рішення.  

Алгоритм розроблення, прийняття та оцінки ефективності управлінських 

рішень з використанням ІАСОП представлений на рис. 3.13.  

Етап 1. Постановка завдання управління.  

 

На цьому етапі керівник визначає зміст управлінського рішення, мету його 

виконання, необхідні ресурси, строк виконання. Крім того, керівником 

визначається показник, а також встановлюється граничне значення, якого повинен 

досягти цей показник в результаті виконання завдання управління. 

Етап 2. Підготовка даних для інформаційної підтримки вирішення завдання 

управління.  

В залежності від змісту поставленого завдання управління здійснюється 

формування інформаційних матеріалів потрібних обсягів та номенклатури. При 

цьому, зокрема, використовуються інформаційні системи та накопичені бази 

даних, а також, в разі необхідності, додаткові джерела інформації. Для сфери 

охорони праці основними джерелами інформації для підготовки та прийняття 

управлінського рішення є бази даних про травматизм, наглядову діяльність та 

інші. Як додаткові джерела можуть використовуватись спеціалізовані тематичні 

бази даних, що містять інформацію з питань, які становлять інтерес в залежності 

від змісту задачі, що вирішується (наприклад, правова бібліотека «Ліга», база 

даних організацій – розробників та самої науково-технічної продукції з охорони 

праці, база даних засобів захисту тощо). 
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Рис. 3.13. Алгоритм розроблення, прийняття та оцінки ефективності 

управлінських рішень з використанням ІАСОП 

 

Можливість і результативність використання інформації обумовлюються 

такими основними її споживчими показниками якості, як адекватність, точність, 

репрезентативність, достатність, доступність, актуальність, своєчасність, 
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вірогідність. Загальновідомо, що використання недостовірної або неповної 

інформація призводить до помилкових і недостатньо обґрунтованих рішень. Слід 

відзначити, що до баз даних з питань охорони праці заносяться лише ті дані, які 

оформлені належним чином та відповідають вимогам чинних документів 

розпорядницького характеру.  

Етап 3. Перевірка та попередня обробка введених даних.  

Етап виконується з використанням семантичних, синтаксичних і логічних 

методів контролю. Крім того, для перевірки даних також застосовується 

оперативне проведення допоміжних розрахунків з метою виявлення 

недостовірних (помилково введених) даних.  

Етап 4. Виявлено недостовірні дані? 

Здійснюється перевірка – чи виявлено недостовірні (помилково введені) 

дані. Якщо виявлено – перехід до етапу 5; в іншому випадку – до етапу 6. 

Етап 5. Коригування введених даних.  

В разі виявлення недостовірних даних або будь-яких помилок відбувається 

коригування цих даних. Скореговані дані заносяться до відповідних БД, а 

підготовка даних (етап 2) виконується знову повністю або частково. 

Етап 6. Формування та дослідження інформаційно-аналітичних 

матеріалів. 

На цьому етапі в автоматизованому режимі проводяться розрахунки з 

використанням наявних початкових даних з проблематики вирішуваного завдання 

управління (підготовлені на етапі 2). За результатами обробки даних виконується 

формування інформаційно-аналітичних матеріалів у вигляді, придатному для 

подальшого дослідження експертами (у графічному, табличному). Крім того, 

здійснюється формування масивів даних для подальшої обробки, зокрема, для 

моделювання та прогнозування.  

Етап 7. Формування множини управлінських рішень та їх експертна 

оцінка.  

На цьому етапі залучаються кваліфіковані експерти, які формують множину 

управлінських рішень. Експерти використовують інформаційні матеріали, 

отримані в результаті обробки даних в умовах функціонування підсистем ІАСОП.  

За строками підготовки та прийняття рішення з управління охороною праці 

поділяються на планові та оперативні. Планові управлінські рішення 

виробляються в результаті статистичної обробки звітної інформації і реалізуються 

в терміни, встановлені нормативними (керівними, розпорядчими або іншими) 

документами. Оперативні рішення виробляються на підставі аналізу оперативної 

інформації і вимагають оперативних заходів для їхньої реалізації. На підставі 

планових рішень відбувається розроблення, наприклад, планів роботи 

структурних підрозділів Держгірпромнагляду всіх рівнів. Оперативні рішення 

вносять корективи в плани, дозволяють врахувати реальні умови виконання 

планів. Після того як сформовано множину альтернативних варіантів 

управлінських рішень для кожного елемента цієї множини вказується його 

формалізована назва; визначаються чинники, на які передбачається здійснити 

вплив; визначаються строки виконання, необхідні ресурси, потенційних 

виконавців (з урахуванням стану виконавської дисципліни) та очікувані 
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результати виконання. Для сформованої множини альтернативних варіантів 

управлінських рішень розраховується їх експертна оцінка (див. підрозділ 2.6).  

Етап 8. Побудова математичних моделей та розрахунок прогнозних оцінок 

результатів реалізації рішень.  

Стан охорони праці в кожний момент часу t характеризується значенням, 

визначеним у завданні управління показником. Цей показник залежить від 

значень множини чинників стану охорони праці в попередній момент часу (t-1), та 

від очікуваних результатів реалізації прийнятого управлінського рішення. 

Побудова математичної моделі (див. підрозділ 2.3) виконується з 

використанням інформаційно-аналітичних матеріалів та масивів даних, 

підготовлених на етапі 6. Для кожного управлінського рішення з множини Q  

розраховується очікуване значення показника, за яким оцінюється ефективність 

управлінського рішення, в результатів прийняття i-го управлінського рішення:  

 

  itit qXFYY ),(,1 ,  (3.16) 

де )( tXF  – математична модель, що встановлює залежність між показником, за 

яким оцінюється ефективність управлінського рішення, та множиною чинників; 

tX  – масив статистичних даних про множину чинників, що впливають на 

показник, станом на момент часу t; iq  – управлінське рішення, Qqi . 

Етап 9. Експертно-аналітична оцінка управлінських рішень.  

Така оцінка здійснюється через розрахунок показника якості множини 

управлінських рішень, який враховує результати експертного опитування та 

прогнозні значення показника, за яким оцінюється ефективність управлінського 

рішення. 

Показник якості i-го управлінського рішення для моменту часу t 

пропонується розраховувати за формулою:  
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де ),( iqER  - експертна оцінка i-го управлінського рішення (див. підрозділ 2.6); 

itY ,  - нормоване значення розрахункового показника itY , , яке розраховується за 

формулою: 
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де 
max

tY , 
min

tY  – відповідно максимальне та мінімальне розрахункове значення 

показника tY  (визначаються за результатами статистичної обробки даних).  

 

Найкращій якості i-ї альтернативи відповідає найбільше значення показника 

якості управлінського рішення, це відповідає ситуації, коли для i-ї альтернативи 
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експертна оцінка має максимальне значення, а розрахункове значення показника 

itY ,  є мінімальним.  

Етап 10. Оцінка потенційної спроможності виконавця виконати 

поставлене завдання.  

Для кількісної оцінки потенційної спроможності виконавця виконати 

поставлене завдання використовується показник виконавської дисципліни.  

Показник виконавської дисципліни розраховується за формулою: 
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V , (3.19) 

де Â
tK – кількість фактично виконаних заходів на момент часу t; , за умови, що 

дата їх виконання в цей момент вже настала; Ï
tK – кількість запланованих заходів, 

які повинні бути виконані на момент часу t. 

За умови, що ситуація, коли кількість запланованих фактично виконаних 

заходів перевищує кількість ( Ï
t

Â
t KK ), не розглядається, значення показника 

ВД
tV  лежить в межах 0...1. Найкращий стан виконавської дисципліни відповідає 

ситуації, коли всі заплановані заходи виконані ( 1ВД
tV ). У випадку, коли жоден 

із запланованих заходів не виконано, 0ВД
tV , що відповідає найгіршому стану 

виконавської дисципліни. 

Етап 11. Вибір та реалізація варіанту управлінського рішення.  

Вибір остаточного варіанту рішення залишається прерогативою керівника, 

який здійснює свій вибір, виходячи з власного досвіду вирішення аналогічних 

завдань. В разі, якщо такий вибір здійснюється на основі експертно-аналітичної 

підтримки, оптимальне рішення визначається в такий спосіб. Насамперед, 

множину Q  необхідно сортирувати за зростанням розрахункового значення itY , . З 

подальшого розгляду із множини Q  вилучаються ті управлінські рішення 

множини iq , які мають розрахункове значення показника itY , , яке перевищує 

визначене в умовах завдання граничне значення ( Ã
tY ). Крім того, з множини Q  

виключаються такі рішення, виконання яких на момент його прийняття (t) 

неможливо через нестачу будь-яких ресурсів (людських, фінансових), недостатній 

рівень виконавської дисципліни, нестача часу тощо. Рекомендованим для вибору 

буде рішення, яке має мінімальне значення показника якості управлінського 

рішення у сформованій множині Q . 

Етап 12. Звітування про виконання та оцінка ефективності управлінських 

рішень.  

Сформований звіт про виконання поставленого завдання подається ОПР 

вищому керівництву.  

Ефективність i-го управлінського рішення оцінюється за результатами 

виконання управлінського рішення. На відміну від розрахункового значення 

показника 
0

tY , для фактичного значення показника (
Ф
tY ), як результату реалізації 
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i-го управлінського рішення, не обов’язково повинна виконуватись умова 

потрапляння в інтервал ];[ maxmin
tt YY .  

Показник ефективності i-го управлінського рішення розраховується в такий 

спосіб: 
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Таким чином, показник ефективності управлінських рішень, що 

використовується на заключному етапі його реалізації, визначає міру досягнення 

результату вирішення поставленого завдання.  

Використання показників якості та ефективності управлінських рішень 

дозволяє провести поглиблений аналіз результатів вирішення поставленого 

завдання, виявити переваги та недоліки кожної з пропонованих альтернатив, 

оцінити рівень експертів, що залучались до роботи, оцінити точність 

прогнозування тощо. 

Як видно з представленого алгоритму, перехід до нової технології 

розроблення, прийняття та оцінки управлінських рішень передбачає реалізацію 

функцій наукової підтримки управлінської діяльності шляхом комплексного 

використанням сучасних інформаційних технологій, методів математичного 

моделювання, прогнозування та експертних. Разом з тим, слід відзначити, що 

прийняття рішень при традиційній та при новій технології управління 

залишається прерогативою керівника, відповідного за вирішення поставленої 

задачі.  

Реалізація управлінського рішення в сфері охорони праці має ряд аспектів. 

Економічний аспект полягає в тому, що на розроблення і реалізацію будь-якого 

управлінського рішення потрібні ресурси. Організаційний аспект полягає в тому, 

що для ефективної роботи з прийняття і реалізації рішень необхідно призначити 

одного або декількох виконавців, які наділяються правами, обов’язками і 

відповідальністю, а також виділити необхідні (фінансові, матеріальні, людські) 

ресурси. Соціальний аспект передбачає наявність ефективного механізму 

управління виконавцями, заснований на мотивації. Правовий аспект складається в 

точному дотриманні вимог чинних нормативно-правових та законодавчих актів, а 

також інших документів, що повинні враховуватись в процесі виконання рішення.  

Економічна і технічна стратегія визначається організаційними формами 

управління, правовою захищеністю (наявністю пакета нормативних актів, які 

регламентують управлінську діяльність), кадровим та фінансовим забезпеченням 

тощо. Сучасні методи реалізації цієї стратегії умовно поділяються на чотири 

групи: економічні, адміністративні, організаційно-правові і соціально-

психологічні. 
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Економічні методи базуються на створенні діючої системи матеріального 

стимулювання, механізмів позитивної та негативної мотивації. Для оцінки 

ефективності функціонування системи управління застосовуються показники, які 

комплексно характеризують стан об’єкта управління.  

Адміністративні методи зводяться до розпорядницьких способів управління 

з метою досягнення необхідного результату. Адміністративні методи управління 

повинні однозначно визначати обсяги і терміни виконання робіт, методи 

вирішення конкретних задач, розподіл ресурсів тощо.  

Організаційно-правові методи управління є сукупністю заходів впливу і 

застосовуються у взаємодії з адміністративними, економічними і соціально-

психологічними методами. Вони містять у собі формування структури 

управління, підбір і розміщення кадрів, контроль виконання. 

До соціально-психологічних аспектів управління відносяться соціальна 

структура колективу, міжособистісні відносини, лідерство, соціально-

психологічний клімат у колективі, мотивація поводження, індивідуальна 

соціальна (колективна) психологія тощо. Соціально-психологічні методи 

управління базуються на обліку індивідуальних і професійних якостей 

працівників - фізичних, психофізичних, психічних, інтелектуальних і емоційних 

особливостей. Соціологічні аспекти управління враховуються шляхом розгляду 

соціального середовища виробничого колективу, його формальної, 

напівформальної і неформальної структур. При цьому особливі вимоги 

висуваються до керівників усіх ланок управління. 

У найбільш загальному випадку рішення є вибором альтернативи з 

множини можливих. Управлінське рішення — це вибір альтернативи, здійснений 

ОПР у межах його посадових повноважень (компетенції) і спрямований на 

досягнення цілей організації.  

У процесі управління організаційними системами приймається велика 

кількість різноманітних рішень, які мають різні характеристики. Управлінське 

рішення є розгорнутий у часі логіко-розумовий, емоційно-психологічний і 

організаційно-правовий акт, якій виконує керівник у межах наданих йому 

повноважень чи одноосібно із залученням інших осіб, тобто колегіально. 

Виступаючи як керуючий вплив на об’єкт управління, воно визначає весь 

подальший хід виробничого процесу. 

Розглянемо кілька класифікаційних ознак, які характеризують управлінські 

рішення, які приймаються при реалізації стратегії управління охороною праці. 

У залежності від повторюваності проблеми, що вимагає вирішення, усі 

управлінські рішення можна поділити на традиційні, що неодноразово 

зустрічалися раніше в практиці управління, коли необхідно лише зробити вибір із 

уже наявних альтернатив, і нетипові, нестандартні рішення, коли їхній пошук 

пов’язаний насамперед з генерацією нових альтернатив. 

Прийняття рішення може переслідувати власну, особисту мету або бути 

засобом для досягнення мети більш високого порядку. Відповідно до цього 

рішення можуть бути стратегічними чи тактичними. Реалізація рішення може 

вимагати декількох годин, днів, місяців, тобто між прийняттям рішення і 

завершенням його реалізації пройде порівняно короткий термін — рішення буде 
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короткостроковим. У той же час усе більш зростають кількість і значення 

довгострокових, перспективних рішень. 

Більшість управлінських рішень у процесі їхньої реалізації піддаються 

коректуванню з метою усунення яких-небудь чи відхилень обліку нових 

факторів. Разом з тим існують рішення, коректуванню яких у процесі реалізації  

неможливе через причини об’єктивного характеру, а наслідки їх реалізації 

незворотні. 

Основне завдання ОПР складається в керуванні процесом функціонування і 

розвитку виробничої системи в цілому. У своїй діяльності керівник зосереджує 

увагу на вирішенні таких принципових питань, як: визначення цілей усієї системи 

і цілей її основних елементів, постійне удосконалювання структури виробництва 

й органів управління, підбір і розміщення кадрів, активізація їхньої праці тощо. 

Слід враховувати зростаючу роль правового фактора, який виявляється не 

тільки в правовому закріпленні методичних рекомендацій з вироблення і 

реалізації рішень, у регламентуванні загальних питань документування і 

діловодства, але й у підготовці нових юридичних актів - процедур, правил 

підготовки, прийняття і виконання рішень, класифікації задач, які підлягають 

вирішенню, програм (алгоритмів) управління, методик оцінки ефективності 

рішень для різних ланок управління. 

Рішення, які використовуються в механізмі соціально-економічного 

управління, різноманітні. Різні ланки управління створюють множину рішень. 

Для них є багато різних причин і основ, вони поширюються на всілякі об’єкти і 

регулюють різні суспільні відносини і взаємозв’язки, які виникають у всіх сферах 

економіки і громадського життя. 

Питання класифікації управлінських рішень висвітлюються в науковій 

літературі. Наприклад, відомий підхід, що поділяє рішення в залежності від 

ступеня охоплення і складності регульованих відносин і об’єкта, для якого вони 

призначені; від тривалості часу, у межах якого ці рішення діють; за їх значенням і 

роллю в розвитку суспільства: за обсягом і спрямованістю вказівок, що містяться 

в рішеннях, і рекомендацій і, нарешті, за ступенем обов’язковості виконання 

рішень відповідними особами. 

Розглянемо класифікацію управлінських рішень за об’єктивно-

суб’єктивними ознаками. Провідне місце серед суб’єктів управлінських рішень 

займає держава. Рішення, прийняті державою, охоплюють усе суспільство в 

цілому, усі його сфери і регулюють поводження усіх без винятку класів, 

соціальних прошарків, груп і окремих громадян. 

В ієрархії правових управлінських рішень провідне місце належить актам 

представницьких органів влади й у першу чергу закону. Закони виступають як 

вищу форму права, володіють найвищою юридичною чинністю і регулюють 

найбільш важливі суспільні відносини. Встановлено особливий порядок їхнього 

використання і застосування. Специфічні рішення властиві і місцеві 

представницькі органи. 

Для актів верховних і місцевих виборних органів характерні рішення 

найбільш важливих соціально-економічних, організаційних і інших проблем і 

забезпечення найбільш стабільного регулювання суспільних відносин.  
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Стосовно змісту рішення можуть поділятися за ступенем охоплення і 

регулювання суспільних відносин на загальні, особливі й одиничні рішення, а 

також за ступенем важливості і складності. Для змісту рішень характерний і 

юридичний аспект. З цього погляду можна говорити про рішення, які мають 

директивний, обов’язковий характер, чи про рішення, які мають рекомендаційний 

характер, які містять науково-технічні й інші норми, покликані впливати, 

упроваджувати методи соціального планування, морального й етико-

психологічного впливу тощо. 

Також рішення розрізняються за питомою вазою елементів, які містяться в 

них, і за своєю спрямованістю, тобто в залежності від того, на якій стадії 

управлінського процесу вони виникають і для вирішення якого завдання 

призначаються. Тут можна виділяти рішення постановочні, регулятивні, 

контрольні, організаційні. 

Іншою класифікаційною ознакою рішення є його форма. Переважною 

формою рішень є письмові рішення. Ця форма рішень дозволяє внести той 

елемент стабільності, упорядкованості і фіксування інформації, без якого 

немислиме управління. Проте, важливе місце займають і усні управлінські 

рішення, які у діяльності управлінського і виробничого апарату складають 

найбільш оперативну її частину. Подібні рішення можуть стосуватися важливих 

питань і повинні підкріплюватися відповідальністю за виконання. Ще однією 

формою управлінських рішень є рішення, які застосовуються в автоматизованих 

системах. Це кодовані рішення, які наносяться на спеціальні документи, 

табуляграми, різні магнітні носії тощо. 

Класифікація рішень за формою дозволяє також розмежовувати їх у 

залежності від порядку розробки і прийняття. Це приводить до розподілу рішень 

на індивідуальні, групові, змішані і колективні. 

Класифікаційна ознака рішень за часом дії. Рішення можуть бути тривалої 

дії, середньострокові, а також короткочасні і разові.  

Розрізняють безупинно діючі рішення і рішення для строго визначених 

завдань і на визначений термін.  

Реалізація стратегії управління в СУОП всіх рівнів передбачає три типи 

управлінських рішень: інформаційне, організаційне, технологічне. Розглянемо 

більш детально кожен з типів. 

Оцінка обстановки (зовнішніх умов) звичайно пов’язується з підготовкою 

визначеної дії, але в той же час є самостійним завданням. Насамперед, необхідно 

визнати чи істинність хибність тих чи інших повідомлень, а потім визначити 

достовірність отриманих даних. Оцінити обстановку - значить побудувати її 

модель з визначеною орієнтацією і ступенем деталізації, установити істотні 

ознаки і щодо кожного з них вирішити, чи існує він у даній конкретній ситуації. 

Та сама ситуація може моделюватися й оцінюватися з різних точок зору виходячи 

з різних цільових настанов. 

Оцінити обстановку на підставі суджень, які містяться у вихідній 

інформації, неможливо. Звичайно немає повної гарантії правильного 

розпізнавання справжнього положення справ і обставин. І, отже, необхідне 

втручання вольового фактора. Як не можна припускати єдино можливий спосіб 
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дії і розгортання подій, так не можна і гарантувати абсолютну істину одних подій 

і абсолютну хибність інших у складній непередбаченій обстановці. Суспільна 

практика дає множину позитивних і негативних прикладів впливу особистого 

фактора на оцінку істинності і повноту змісту повідомлень. Однак ніяке знання 

історії не може змінити природу людського відношення до інформації, тому що в 

її основі - необхідність вольового і мотиваційного моментів на вихідному і на 

заключних етапах її сприйняття й оцінки. Оцінка обстановки містить: 

- усвідомлення мети цієї оцінки; 

- уявне відтворення; 

- уявне обговорення основ для вольової дії, пов’язаної з оцінкою; 

- вольовий аспект дії з оцінки обстановки. 

Таким чином, оцінка обстановки сама по собі містить всі основні ознаки 

підготовки й прийняття рішення. Прийняття рішення про те, яку інформацію слід 

вважати достовірною, називають інформаційним рішенням.  

Інформаційне рішення допускає перетворення інформації в таку форму, що 

найбільшою мірою відповідає конкретному завданню управління. Наприклад, до 

ОПР протягом деякого часу надходить різноманітна інформація про стан робіт 

об’єкта управління. В результаті обробки цієї інформації математичними 

методами, опитування експертів та зіставлення її з інформацією ретроспективного 

характеру, ОПР виробляє своє уявлення про характер наявної інформації, тобто 

складає інформаційну модель. Це і є його інформаційне рішення.  

Іншим різновидом управлінських рішень є організаційні рішення. При 

реалізації певної стратегії переслідується визначена мета. Основна вимога до 

організації процесу управління складається у формулюванні та виконанні 

функцій, що формулюються для досягнення мети. Вимоги включають обмеження, 

що накладаються матеріальні та людські ресурси, терміни виконання, способи 

реалізації результатів тощо.  

Організаційне рішення полягає у визначенні структури, розподілі функцій 

між підрозділами і посадовими особами, встановленні підпорядкованості і схеми 

взаємин. Особливість організаційних рішень полягає в їх орієнтації на порівняно 

широкий діапазон ситуацій.  

До найбільш складним і відповідальним відносять технологічні рішення. 

Клас технологічних рішень містить: визначення мети, встановлення 

готовності до виконання певних обсягів робіт, розподілу сил, засобів тощо. 

Найбільш відповідальним у класі технологічних рішень є визначення мети, 

на підставі чого будуються інші елементи рішення і критерій ефективності. Ціль 

при цьому є не зовнішнім фактором стосовно технологічного рішення, а частиною 

його змісту. Слід відзначити, що технологічне рішення завжди задає визначену 

дію, тоді як організаційна дія не пов’язана з конкретною дією, його змістом і 

способом здійснення. 

Сукупність рішень керівників різних рангів, які знаходяться у відносинах 

підпорядкування, складає ієрархію рішень, що визначає структурні зв’язки між 

ними. У процесі утворення ієрархії можуть превалювати різні тенденції: 

- “знизу вверх” (тобто загальні рішення на більш високих рівнях 

приймаються на підставі приватних рішень, прийнятих на нижніх рівнях); така 
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побудова характерна для інформаційних рішень); 

- “зверху вниз” (тобто прийняті рішення з більш високих рівнів 

передаються на нижні рівні для виконання);  

- “назустріч”, (коли рішення на нижніх рівнях розвивають стосовно до 

власних умов) і реалізують рішення верхніх рівнів, а рішення на верхніх рівнях 

приймаються з урахуванням раніше прийнятих рішень на нижніх рівнях. 

В ієрархії управління циркулюють потоки інформації. які забезпечують 

надходження й узгодження вхідних даних. Відповідно до зміни зовнішніх 

обставин змінюється система рішень, яка разом із причинними зв’язками між 

ними утворює логічну основу діяльності системи управління.  

У залежності від типу і класу рішення повинна бути опрацьована 

методологія його підготовки та реалізації. Однак, існують ситуації, коли ОПР 

приймає рішення, які включають інформаційну, організаційну і технологічну 

частини. Тоді класи рішень розглядаються як етапи й елементи загального 

рішення.  

Необхідність прийняття рішень виникає на всіх етапах процесу управління і 

пов’язана з найбільш відповідальними аспектами управлінської діяльності. 

Управлінська діяльність починається з постановки мети і виявлення проблем, 

продовжується розробкою й ухваленням необхідного рішення і закінчується 

організацією і контролем його виконання. Зміст управлінської діяльності 

складається із забезпечення досягнення організацією поставлених цілей, зміст  

управління полягає у виробленні визначених мір, спрямованих на реалізацію цих 

цілей, здійснюваної у формі прийняття і здійснення рішень. Розробка, прийняття і 

реалізація рішень є, таким чином, концентрованим вираженням самої сутності 

управління.  

У залежності від ступеня повноти і вірогідності інформації, що є в 

розпорядженні ОПР, управлінські рішення можуть бути детермінованими 

(прийнятими в умовах визначеності) чи імовірнісними (прийнятими в умовах  

ризику чи невизначеності). Ці умови відіграють надзвичайно важливу роль при 

прийнятті рішень, тому розглянемо їх більш докладно. 

Рішення приймаються в умовах визначеності, коли ОПР має у своєму 

розпорядженні практично повну і достовірну інформацію у відношенні 

розв’язуваної проблеми, яке дозволяє йому точно знати результат кожного з 

альтернативних варіантів вибору. Такий результат тільки один і ймовірність його 

настання близька до одиниці.  

Для СУОП ситуації прийняття рішень в умовах визначеності 

характеризуються наявністю статистичних даних про стан охорони праці в 

такому обсязі, який дозволяє побудувати математичну модель з використанням 

одного з методів статистичного аналізу або іншими для узагальненого показника 

від множини чинників, які впливають на умови та безпеку праці. Прийняте 

рішення має привести до одного і тільки одного результату.  Так, наприклад, для 

умов конкретного підприємства встановлено залежність загальних витрат, 

пов’язаних з охороною праці від обсягів фінансування працеохоронних заходів. З 

використанням цієї залежності ОПР може розробити обґрунтований план заходів 

та розподілити кошти між цих заходів. Результатом реалізації управлінського 
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рішення буде зменшення (мінімізація) загальних витрат, пов’язаних з охороною 

праці.  

Однак лише деякі рішення приймаються в умовах визначеності. Більшість 

управлінських рішень є ймовірними. Такі рішення приймаються в умовах ризику 

чи невизначеності. 

До рішень, що приймаються в умовах ризику, відносяться такі, результати 

яких не є визначеними, але імовірність кожного результату відома. Ймовірність 

визначається як ступінь можливості здійснення даної події і змінюється в межах 

0...1. Сума ймовірностей всіх альтернатив повинна дорівнювати одиниці. 

Ймовірність можна визначити математичними методами на основі статистичного 

аналізу даних.  

У ряді випадків, однак, відсутня інформація для об’єктивної оцінки 

ймовірності можливих подій. У таких ситуаціях ОПР використовує власний 

досвід та знання експертів у вирішенні аналогічних задач. У цих випадках оцінка 

ймовірності є суб’єктивною. 

Рішення приймається в умовах невизначеності, коли через відсутність 

інформації неможливо кількісно оцінити ймовірність можливих результатів 

реалізації прийнятого рішення. Така ситуація характерна при вирішенні нових, 

нетипових, проблем. Невизначеність характерна і для деяких рішень, які 

приймаються у швидко змінюваних ситуаціях. У підсумку ймовірність визначеної 

альтернативи неможливо оцінити з достатнім ступенем вірогідності.  

У СУОП верхнього рівня ситуації прийняття рішень в умовах ризику та 

невизначеності є найбільш розповсюдженими. Так при вирішенні завдань 

стратегічного та оперативного планування вирішальне значення відіграють 

експертні оцінки при аналізі можливих наслідків реалізації прийнятих планів 

заходів.  

Функціональні завдання управління охороною праці на верхньому рівні є, 

як правило, завданнями, які вирішуються в умовах ризику і невизначеності, що 

при існуючій технології управління пов’язано з ймовірністю одержання 

помилкових чи недостатньо обґрунтованих управлінських рішень. 

Важливим елементом у системі прийняття управлінських рішень є ОПР. У 

галузевій СУОП такими можуть бути: заступник керівника галузі (відомства, 

корпорації), начальник служби (управління, відділу) охорони праці, інші посадові 

особи. В окремих випадках у ролі ОПР можуть виступати особи, які мають 

відповідні повноваження щодо вирішення конкретних задач з управління 

охороною праці. 

Найважливішою передумовою впровадження та ефективного 

функціонування автоматизованих систем, які використовують апарат 

математичного моделювання, положення теорії прийняття рішень, а також 

експертні знання, є наявність спеціальних БД на магнітних носіях. Прийняття 

рішень можна розглядати як процес цілеспрямованого перетворення вихідної 

інформації про стан і умови функціонування об’єкта управління в інформацію про 

найбільш раціональний шлях досягнення цим об’єктом необхідного стану в 

майбутньому. При переході до нової технології управління, основою якої є 

інформаційні технології підтримки прийняття рішень, ОПР повинний 
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переконатися, що для цього створені всі необхідні умови.  

На етапі переходу до нової технології управління передбачається: 

- установка засобів обчислювальної техніки; 

- розробка, налагодження і впровадження автоматизованих обліково-

аналітичних задач; 

- навчання персоналу роботі в умовах автоматизації; 

- накопичення інформації з різних питань охорони праці в БД.  

У результаті реалізації зазначених заходів зростає ступінь інформованості 

ОПР, що приводить до підвищення якості прийнятих рішень. Крім того, 

відбувається істотне зниження витрат часу на обробку інформації і підготовку 

звітних документів, з’являється можливість застосування математичних методів 

для вирішення завдань охорони праці. 

Отже, розроблені підсистеми ІАСОП, призначені для обліку, аналізу та 

узагальнення даних про виробничий травматизм та наглядову діяльність, які 

впроваджені в Держгірпромнагляді (в центральному апараті, територіальних 

управліннях та інспекціях), що забезпечило наукову обґрунтованість 

управлінських рішень на державному рівні.  

Запропоновано для використання в сфері охорони праці алгоритм 

розроблення, прийняття та оцінки ефективності оперативних управлінських 

рішень в умовах функціонування системи інформаційно-аналітичного 

обґрунтування, що базується на спільному використанні баз даних про 

виробничий травматизм та наглядову діяльність, а також методів статистичної 

обробки даних, математичного моделювання та прогнозування, експертних оцінок 

та критеріїв прийняття рішень. Розроблено методику комплексної оцінки 

ефективності оперативних управлінських рішень в сфері охорони праці, яка 

передбачає використання показників виконавської дисципліни, якості та 

ефективності реалізації управлінських рішень.  
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4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ЗАСАД ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 

 

4.1. Наукова підтримка управління охороною праці з використанням 

інформаційно-аналітичної системи 
 

 

Впровадження системи інформаційно-аналітичної обґрунтування 

оперативних управлінських рішень зі зниження рівню виробничого травматизму 

потребує принципово нових підходів до управління охороною праці, які 

базуються на використанні інформаційних баз даних, методів математичного 

моделювання, прогнозування та експертних оцінок.  

На відміну від підсистем «Нагляд», «Травматизм» та «Повідомлення», які 

призначені, насамперед для збору та обробки даних про наглядову діяльність та 

травматизм, підсистеми «Моделювання та прогнозування показників» та 

«Експертна підтримка рішень» призначені для наукової підтримки вироблення 

управлінських рішень.  

Як було показано в підрозділі 3.2, в цих підсистемах реалізовано адаптовані 

методи математичного моделювання та експертних оцінок. Разом з тим, слід 

відзначити, що при розробленні вказаних підсистем було враховано можливості, 

які дозволяють додавати в них новітні методи або методики для їх апробації та 

подальшого використання в складі інформаційно-аналітичної підтримки 

управлінських рішень в сфері охорони праці.  

Слід відзначити, що розробка новітніх методів (методик) та їх програмна 

реалізація можуть виконуватись іншими авторами з урахуванням існуючих вимог 

до масивів початкових даних. 

Наукова підтримка управління охороною праці з використанням ІАСОП 

здійснюється шляхом виконання визначеної послідовності дій (рис. 4.1). 

Наукова підтримка управління охороною праці в умовах функціонування 

ІАСОП полягає у послідовному виконанні етапів наукової підтримки управління 

охороною праці, представлених на рис. 4.1, на прикладі розроблення та 

затвердження Методики аналітичного оцінювання наглядової діяльності. 

На першому етапі було розроблено проект Методики аналітичного 

оцінювання наглядової діяльності, яка визначає порядок збору, обробки та 

передачі даних про наглядову діяльність у сфері охорони праці, а також 

використання цих даних для аналітичного оцінювання діяльності територіальних 

органів. Опис Методики наведено в підрозділі 2.2. 

На другому етапі, враховуючи значну кількість операцій вводу даних, 

математичних розрахунків, а також необхідність формування баз даних про 

показники наглядової діяльності було розроблене програмне забезпечення ІС 

«Нагляд», а після її впровадження в Держгірпромнагляді розпочато збір даних 

про наглядову діяльність та формування відповідних баз даних. 
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Рис. 4.1. Етапи наукової підтримки управління охороною праці  

з використанням ІАСОП 

 

На третьому етапі було визначено умови застосування Методики, а саме: 

наявність в усіх структурних підрозділах засобів комп’ютерної техніки, 

конфігурація яких дозволяє вирішувати завдання автоматизованого збору даних 

про наглядову діяльність та формування звітів за встановленими формами, засобів 

комунікації, а також наявність фахівців з навичками та вміннями формування 

аналітичних матеріалів та роботи з цими матеріалами при опрацюванні проектів 

управлінських рішень.  

Практична реалізація Методики (на четвертому етапі) полягала у 

проведенні комплексу наукових досліджень, основою яких є поглиблений аналіз 

наглядової діяльності на основі зібраних даних та формуванні результатів у 

вигляді, придатному для прийняття управлінських рішень. З використанням ІС 

«Нагляд» було зібрано дані про наглядову діяльність за 2008-й рік. Для 

практичного оцінювання наглядової діяльності в сфері охорони праці переважно 

обирають критерії, які визначають співвідношення показників, які 

1. Розроблення проекту методики 

наукової підтримки управління 

охороною праці 

2. Розроблення програмного 

забезпечення та формування 

масивів даних для реалізації 

методики 
 

3. Визначення умов застосування 

розробленої методики та обмежень 
 

4. Практична реалізація методики 

та аналіз отриманих результатів 

5. Затвердження розробленої 

методики 
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характеризують стан охорони праці на піднаглядних підприємствах, до 

показників, які визначають потенційні можливості структурних підрозділів 

Держгірпромнагляду щодо здійснення державного нагляду. Як найбільш 

розповсюджені обрано такі критерії: 
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33
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P
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K ,
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P

P
K ,
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3

P

P
K , 

20

31
4

P

P
K .  (4.1) 

 

За результатами обробки статистичних даних про наглядову діяльність 

розраховано значення критеріїв та інтегральних показників оцінки наглядової 

діяльності (див. табл. 2.1) за визначеними, найбільш травмонебезпечними, видами 

економічної діяльності. Результати розрахунків наведено в табл. 4.1.  

 

Таблиця 4.1  

Розрахункові значення критеріїв та інтегрального показника оцінки наглядової 

діяльності за визначеними видами економічної діяльності 
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K1 = P33/P16 0,17 0,08 -0,18 0,08 -0,04 -0,12 0,08 0,12 -0,15 0,08 

K2 = P37/P20 0,00 0,00 -0,35 0,08 0,00 -0,08 0,00 0,08 -0,35 -0,16 

K3 = P22/P16 0,17 0,08 -0,06 0,00 0,12 0,08 0,08 0,04 0,15 0,00 

K4 = P31/P20 -0,50 0,00 -0,41 0,04 0,04 0,04 -0,16 -0,04 -0,30 -0,08 

Інтегральний 

показник 
-0,16 0,16 -1,0 0,20 0,12 -0,08 0 0,20 -0,65 -0,16 

 

Як видно з табл. 4.1, максимальне та мінімальне розрахункові граничні 

значення інтегрального показника ( minmax  , IBIB ) дорівнюють відповідно 0,20 

(сільське господарство і будівництво та промисловість будматеріалів) та -1,0 

(металургійна промисловість). З урахуванням цих значень, а також беручи до 

уваги, що кількість критеріїв 4 (див. формулу (4.1)), граничне відхилення 

інтегрального показника, розрахованого за формулою (2.16) становить: 

3,0
4

12,0
IB .  

Результати розрахунків у графічному вигляді наведено на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Графічна інтерпретація інтегрального показника  

наглядової діяльності для найбільш травмонебезпечних  

видів економічної діяльності у 2008-му році 

 

Практичне використання отриманих результатів дозволяє зробити висновок 

про те, що ефективність державного нагляду, оціненого за інтегральним 

показником, у таких видах економічної діяльності як металургійна промисловість, 

а також харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів, 

слід визнати незадовільною. Враховуючи зміст обраних критеріїв, слід зазначити, 

що на підприємствах вказаних видів економічної діяльності слід вжити заходів з 

інтенсифікації праці інспекторів та раціонального планування роботи підрозділів, 

але при цьому нема потреби у збільшення чисельності інспекторів або кількості 

оперативних перевірок.  

Отже, в залежності від конкретних умов прийняття оперативного рішення 

здійснюється вибір критеріїв, за якими здійснюється розрахунок інтегральних 

показників оцінки наглядової діяльності. Аналіз отриманих результатів 

розрахунків свідчить про їх максимальну наочність та про можливість 

оперативного використання при прийнятті управлінських рішень зі зниження 

рівню виробничого травматизму. 

На останньому етапі, враховуючи позитивні результати її застосування, 

Методика аналітичного оцінювання наглядової діяльності була затверджена у 

встановленому порядку Держгірпромнаглядом (наказ від 20.02.2006 р. № 28), 

після чого вона стала обов’язковою для використання в усіх підрозділах 

Держгірпромнагляду, що здійснюють наглядову діяльність. 

Слід відзначити, що у випадку виявлення недоліків під час практичної 

експлуатації розробленої методики, їх необхідно було усунути, а також, за 
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потреби, внести зміни до програмного забезпечення. Після цього повторити етап 

затвердження методики. 

Виконання етапів наукової підтримки управління охороною праці з 

використанням ІАСОП (див. рис. 4.1) дозволяє, по-перше, заохотити різні групи 

фахівців та науковців до пошуку нових та до вдосконалення існуючих методик 

управління охороною праці, по-друге, провести експериментальні дослідження 

для практичного підтвердження ефективності теоретичних напрацювань.  
 

 

4.2. Експериментальне дослідження взаємного впливу показників 

наглядової діяльності та виробничого травматизму зі смертельними 

наслідками 
 

 

Для експериментального дослідження взаємного впливу показників 

наглядової діяльності та смертельного травматизму з використанням підсистеми 

ІАСОП «Моделювання та прогнозування показників» (на прикладі вугільної 

промисловості) було виконано такі дії: 

 сформовано масив початкових даних шляхом імпортування з баз даних 

про наглядову діяльність та смертельний виробничий травматизм у вугільній 

промисловості; 

 побудовано множину математичних моделей, що встановлюють 

залежності рівня смертельного виробничого травматизму від стану наглядової 

діяльності; 

 з побудованої множини обрано єдину модель, яка задовольняє вимогам 

точності апроксимації та специфічним особливостям вирішення поставленого 

завдання; 

 кількісно оцінено взаємний вплив показників наглядової діяльності та 

смертельного виробничого травматизму у вугільній промисловості. 

Слід відзначити, що імпорт даних було здійснено з використанням 

спеціальних параметрів настройок у відповідному режимі підсистеми 

«Моделювання та прогнозування показників». Обрано та встановлено такі основні 

параметри: 

 вугільна галузь (позначка у вікні «КВЕД»); 

 показники наглядової діяльності (P16, P18, P20, P22 та інші показники, 

що входять до складу місячної форми звітності, див. табл. 2.1); 

 види нещасних випадків (одинокі та групові). 

В результаті виконання вказаних дій було сформовано масив статистичних 

даних про травматизм та наглядову діяльність у вугільній промисловості за 2008-

й рік. Розраховано коефіцієнти кореляції (див. формулу (2.19) між змінними, що 

апроксимують показники наглядової діяльності ( iP ), та змінною, що апроксимує 

рівень смертельного виробничого травматизму ( SM ). Сформовано масив 

статистичних даних за 2008-й рік, відсортованих за зменшенням значення 
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коефіцієнту парної кореляції, які подано у найменуванні стовпців таблиці 

праворуч від показника (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Масив статистичних даних про травматизм та наглядову діяльність  

у вугільній промисловості, сформований з використанням підсистеми 

«Моделювання та прогнозування показників» 

 

 

В автоматизованому режимі методом регресійно-кореляційного аналізу 

виконується побудова математичних моделей, що встановлюють залежності 

показника виробничого травматизму від множини чинників, що апроксимують 

показники наглядової діяльності. Із множини побудованих моделей відповідно до 

процедури відбору (див. формули (2.22), …, (2.26)) для подальшого використання 

відібрано моделі, які мають точність апроксимації не менш, ніж 90 % та 

задовольняють особливостям моделювання залежностей виробничого 

травматизму від стану наглядової діяльності. Отримана таким чином множина 

моделей представлена в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.2 

Множина математичних моделей, що встановлюють залежність смертельного 

травматизму від показників наглядової діяльності у вугільній галузі 

 
Точність 

апрокси-

мації, % 

Середнє 

відхиле-

ння, Y  

Модель 

99,99 9,37 207,6221+0,4937∙P29-0,0070∙P27-1,0800∙P39-0,3957∙P22- 

-0,0004∙P29∙P27+0,0020∙P29∙P22+0,0001∙P27∙P22+0,0001∙P39∙P39∙P18 

99,90 9,74 171,2885-1,9130∙P29-0,0530∙P40+0,0011∙P29∙P40-0,0012∙P29∙P22- 

-0,0001∙P40∙P22 

98,54 10,73 429,2436-1,5344∙P29-0,0038∙P31-0,0131∙P27-1,0505∙P39- 

- 0,3704∙P22+0,0013∙P29∙P22+0,0001∙P39∙P39∙P18 

97, 82 15,71 -168,4331-1,4356∙P29-0,1765∙P40+0,0116∙P29∙P40- 

- 0,0269∙P29∙P22+0,0012∙P29∙P33+0,0007∙P40∙P22 

96,75 9,84 -179,6719-8,8017∙P29+2,8234∙P39-0,5264∙P22+ 0,0846∙P29∙P39+ 

+0,0136∙P29∙P22-0,0007∙P29∙P33+0,0001∙P22∙P33-0,0002∙P29∙P39∙P39- 

-0,0001∙P29∙P39∙P22 

96,08 16,15 344,5810-3,5843∙P29-0,0766∙P27+0,3756∙P39+0,0006∙P29∙P27+ 

+0,0006∙P29∙P22-0,0002∙P29∙P33+0,0001∙P39∙P39∙P18 

 

Для подальшого використання з табл. 4.2 обирається перша модель, 

оскільки вона має максимальну точність апроксимації та мінімальне значення 

відхилення Y .  

Аналогічно з використанням підсистеми «Моделювання та прогнозування 

показників» побудовано математичні моделі, що встановлюють залежності 

смертельного виробничого травматизму від показників наглядової діяльності для 

підприємств найбільш травмонебезпечних видів економічної діяльності [182].  

Розглянемо приклад розрахунку інтегральних показників оцінки наглядової 

діяльності на підприємствах десяти найбільш травмонебезпечних видів 

економічної діяльності України. Як свідчить аналіз [183], на підприємствах десяти 

найбільш травмонебезпечних ВЕД сталося близько 80 % нещасних випадків зі 

смертельним наслідком (табл. 4.3). 

Слід відзначити, що питома вага нещасних випадків зі смертельним 

наслідком на підприємствах найбільш травмонебезпечних ВЕЛ (див. табл. 4.3), 

становить від 72 до 81 % від загальної кількості нещасних випадків зі 

смертельним наслідком, що трапились на підприємствах України. 

Розрахунковим шляхом отримано математичні моделі, що встановлюють 

аналітичні залежності рівню травматизму зі смертельним наслідком від 

показників наглядової діяльності (для найбільш травмонебезпечних ВЕД), мають 

задовільну точність апроксимації. Вказані математичні моделі представлені в 

табл. 4.4.  
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Таблиця 4.3  

Стан смертельного виробничого травматизму за видами економічної діяльності 

 
Види економічної діяльності (відповідно до системи 

кодування, прийнятої в сфері охорони праці) 

Кількість смертельно 

травмованих у рік, осіб 

Код Вид економічної діяльності 2006 2007 2008 2009 

1 Вугільна промисловість 165 158 142 117 

29 Соціально-культурна сфера та торгівля 163 145 119 89 

6 Будівництво та промисловість будматеріалів 162 156 155 81 

21 Сільське господарство 113 124 95 64 

15 Машинобудування 50 48 49 19 

24 Харчова промисловість та переробка с/г 

продуктів 

51 41 26 29 

18 Автодорожній транспорт 42 51 46 32 

7 Енергетика 40 36 37 29 

5 Металургійна промисловість 38 49 30 21 

2 Гірничорудна і нерудна промисловість 26 37 41 29 

Разом для зазначених ВЕД 850 845 740 510 

Усього в Україні 1048 1064 939 637 

 

Таблиця 4.4 

Залежності травматизму зі смертельним наслідком від показників наглядової 

діяльності (для найбільш травмонебезпечних видів економічної діяльності) 

 

Код 

ВЕД 

Математична модель Точність 

апрокси- 

мації , % 

1 

183939222722292729

22392729

PPP0,0001PP0,0001PP0,0020PP0,0004-

-P0,3957-P1,0800-P0,0070-P0,4937207,6221Y

 

99,99 

29 

2931294027

162931

PP0,0005-PP0,0022P0,3885

P0,2748-P2,4647P0,0746P400,5962--710,0471Y
 

98,0 

6 

27332229

2729223927392939

27332939

PP0,0002PP0,0005

PP0,0014PP0,0033PP0,0022PP0,0141-

P0,4955-P0,5437P6483,2P13,3683816,0357Y

 

99,11 

21 

2229332940

22333129

PP0,0002PP0,0003P0,5304

P0,2954-P0,0874P0,0023-P0,0393737,68-Y
 

99,94 

15 

16332229

3329223329

PP0,0001PP0,0001

PP0,0002-P0,0597P0,0617P0,07805259,25-Y

 

99,96 
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Код 

ВЕД 

Математична модель Точність 

апрокси- 

мації , % 

24 

181829

1833291829291829

3329163329

PPP0052,0

PPP0001,0PPP0,0005PP0,0526

PP0,0004-P0,3489-P0,0252P0,29221576,4-Y

 

99,18 

18 

393329333922

2922293322

PP0,0036PP0,0015PP0,0048-

PP0,0049P0,8671P0,2384P0,15591523,341-Y

 

98,98 

7 

1627

3927222918293129

39312729

PP0002,0

PP0119,0PP0,0001PP0,0015PP0,0001

P6645,71P0,0654P0,0071P0,64576916,66Y

 

99,93 

5 2922272222 PP0,0052PP0,0002-P0,09043759,21Y  99,94 

2 

3327

2739401840291829

27391829

PP001,0

PP0044,0PP0040,0PP0,0013PP0,0405-

P0,1626-P5,7957-P4,6885P0,24220606,214Y

 

99,97 

 

Точність апроксимації моделей, представлених в табл. 4.4, розрахована за 

формулою (2.22), може вважатися задовільною, вона становить 98 … 100 %, що 

дозволяє використовувати результати моделювання для наукової підтримки 

вироблення управлінських рішень. 

Слід відзначити, що для забезпечення потрібної точності обчислень 

довжини дробових частин коефіцієнтів моделей, наведених в табл. 4.4, становлять 

десять знаків, але для спрощення запису вони округлені до четвертого знаку. 

Початкові дані та математичні моделі (дробові частини коефіцієнтів містять 

десять знаків) наведено в Додатку Б. 

Графічне зображення фактичних та розрахункових (див. табл. 4.4) значень 

кількості постраждалих із смертельними наслідками у вугільній (код ВЕД 1), 

гірничорудній та нерудній (код ВЕД 2) промисловості представлено на рис. 4.4. 
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Аналіз побудованих математичних моделей дозволяє зробити такі висновки.  

Насамперед, вперше для сфери охорони праці експериментально 

підтверджено існування функціональних залежностей між показниками 

виробничого травматизму та показниками наглядової діяльності. Точність 

апроксимації отриманих математичних моделей (див. табл. 4.3) є задовільною, 

оскільки для кожної з них виконується умова (2.23) при Г
A  = 0,90. Отже отримані 

розрахунковим шляхом математичні моделі можуть використовуватись при 

вирішенні задач інтерполяції, наприклад, для визначення впливу кожного з 

показників наглядової діяльності на показники травматизму, для оцінки 

достовірності звітних даних тощо.  

Слід відзначити, що проведення такого аналізу неможливо шляхом 

застосування традиційних методів через значну кількість причинно-наслідкових 

зв’язків між показником та чинниками, що впливають. Тут обов’язковим 

елементом дослідження є визначення позитивного чи негативного впливу 

чинників на показник, визначення припустимих діапазонів їхніх зміни. За 

результатами дослідження формуються висновки і пропозиції з поліпшення 
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Рис. 4.4. Графічна інтерпретація фактичних даних та математичних 

моделей кількості потерпілих із смертельними наслідками (Кс) у 

вугільній та гірничорудній і нерудній промисловості у 2008-му році: 
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організації контрольно-наглядової діяльності. 

Для визначення кількісних характеристик впливу показників наглядової 

діяльності множини kPP  ( 40 39, 33, 31, 29, 27, 22,  18, 16,k ) на рівень 

смертельного травматизму запропоновано такий підхід.  

Початкові дані:  

 масив статистичних даних – таблиця, що складається з 1n  стовпців 

(переший стовбець – показник травматизму, інші – показники наглядової 

діяльності) та m  рядків (кожен рядок відповідає інтервалу часу, за які зібрано 

дані);  

 множина математичних моделей, що встановлюють функціональний 

зв’язок між показниками травматизму та наглядової діяльності та відповідають 

умовам (2.23) – (2.26).  

Результати розрахунку оцінок впливу показників наглядової діяльності на 

показники смертельного виробничого травматизму, проведеного за формулою (2.) 

на основі даних за 2008-й рік, подано в табл. 4.5.  

 

Таблиця 4.5 

Розрахункові оцінки впливу показників наглядової діяльності (у відсотках)  

на рівень травматизму зі смертельним наслідком 

 

Код 

ВЕД 

Показники наглядової діяльності за видами економічної діяльності 

P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 0 2,05 3,25 -8,96 3,36 0 0 10,35 0 

29 -1,89 0 0 -0,95 8,96 -2,06 0 0 4,46 

6 0 0 -10,44 -3,47 3,57 0 -5,26 7,39 0 

21 0 0 -6,17 0 2,60 -2,99 4,19 0 0,50 

15 -2,33 0 -0,83 0 1,19 -2,02 -3,13 0 0 

24 -5,81 1,03 0 0 3,37 0 0,27 0 0 

18 0 0 -3,76 0 1,31 0 8,27 0,53 0 

7 -7,78 0,34 1,31 -0,54 0,18 -13,99 0 6,55 0 

5 0 0 -9,62 -1,76 2,78 0 1,48 0 8,88 

2 0 3,97 -0,84 -14,92 7,41 0 -22,20 13,07 3,58 

 

Аналіз отриманих розрахунковим шляхом результатів, які представлені в 

табл. 4.5, дозволяє зробити такі висновки. Вплив показників наглядової діяльності 

P16, P27 та P31 на рівень смертельного виробничого травматизму для 

розглянутих видів економічної діяльності є від’ємним або нульовим. Такий стан 

справ можна пояснити тим, що збільшення кількості інспекторів, що здійснюють 

нагляд, та кількості відпрацьованих ними людино-днів (показники P16 та P27), та, 

як наслідок, збільшення кількості виявлених порушень НПАОП (показник P31) 

зумовлює в результаті зменшення рівню смертельного виробничого травматизму. 

Разом з тим позитивні значення показників P18, P29, P39 та P40 свідчать 

про те, що ці показники є своєрідними індикаторами, які відображають стан 

охорони праці на піднаглядних підприємствах. При цьому не викликає сумніву 
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той факт, що збільшення рівню смертельного виробничого травматизму 

призводить до збільшення часу, що витрачається інспекторами на розслідування 

нещасних випадків (показник P29). В цьому випадку цілком виправданим є 

збільшення кількості комплексних перевірок (показники P18). Погіршення стану 

охорони праці на підприємствах призводить до збільшення сум штрафів, що 

накладаються та стягуються з працівників (показники P39 та P40). Значення 

решти показників впливу залежать від конкретного виду економічної діяльності 

та стану охорони праці на підприємствах.  

Отже, отримані експериментальним шляхом результати підтверджують 

теоретично обґрунтовані положення про наявність загальних для підприємств всіх 

видів економічної діяльності тенденцій впливу показників наглядової діяльності 

на рівень виробничого травматизму. Практичне використання розрахункових 

оцінок впливу показників наглядової діяльності на рівень смертельного 

травматизму дозволяє раціонально планувати наглядову діяльність відповідно до 

конкретних умов виробництва, що складаються на підприємствах різних видів 

економічної діяльності. 

Розрахункові дані (див. табл. 4.5) свідчать, що для зменшення рівню 

смертельного виробничого травматизму у вугільній галузі протягом 2008 року 

необхідно було збільшити кількість відпрацьованих інспекторами людино-днів 

(показник P27) у цій галузі.  

При цьому слід відзначити, що враховуючи реалії сьогодення (див. 

підрозділ 2.3), неможливо забезпечити збільшення кількісних значень показників 

наглядової діяльності 2913 ,..., PP , які визначають потенційні можливості 

структурних підрозділів Держгірпромнагляду без втрати якості цієї діяльності. Як 

свідчить практичний досвід, можна досягти збільшення відпрацьованих 

інспекторами людино-днів на 1 … 2 % без внесення змін до штатного розкладу. 

Але при цьому не повинна виникати ситуація, коли до роботи залучаються особи, 

які не мають достатньої підготовки.  

З використанням математичної моделі, що встановлює залежність 

смертельного травматизму від показників наглядової діяльності (див. табл. 4.4) 

проведено дослідження ситуації для випадку збільшення та зменшення (у 

порівнянні з фактичними) відпрацьованих інспекторами людино-днів (показник 

P27) на основі даних про смертельний виробничий травматизм та наглядову 

діяльність у вугільній промисловості. Встановлено, що збільшення значень 

вказаного показника наглядової діяльності у вугільній промисловості на 1 % у 

2008-му році дозволяє зменшити середньомісячний рівень смертельного 

виробничого травматизму з 12 до 11 постраждалих (на 9 %). Разом з тим 

зменшення кількості відпрацьованих інспекторами людино-днів на 1 % може 

призвести до зростання середньомісячного рівню смертельного виробничого 

травматизму до 13 постраждалих. Результати моделювання рівню виробничого 

травматизму зі смертельним наслідком у вугільній промисловості к графічному 

вигляді представлено на рис. 4.5.  

Рис. 4.5. Моделювання кількості потерпілих зі смертельними наслідками 

(Кс) у вугільній промисловості у 2008-му році: 1 – фактичні дані; 2, 3 – 
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розрахункова кількість смертельного постраждалих відповідно при збільшенні та 

зменшенні кількості відпрацьованих інспекторами людино-днів на 1 %. 

Як видно з рис. 4.5, потенційні можливості впливу державного нагляду в 

сфері охорони праці на рівень смертельного виробничого травматизму у вугільній 

промисловості на початку 2008-го року були значно більшими, ніж наприкінці 

цього ж року. Якщо у першому місяці різниця між розрахунковими рівнями 

виробничого травматизму (за умови збільшення та зменшення на 1 % кількості 

відпрацьованих інспекторами людино-днів) становила приблизно 6, то у 

дванадцятому місяці – лише 2 особи.  

Разом з тим слід відзначити, що дієвість впливу державного нагляду на 

рівень смертельного виробничого травматизму у вугільній промисловості 

наприкінці 2008-го року виявилась значно нижчою у порівнянні з початком року. 

 Динаміку впливу показників наглядової діяльності «Загальна чисельність 

державних інспекторів», «Кількість відпрацьованих інспекторами людино-днів», 

«Кількість виявлених порушень НПАОП» на рівень виробничого травматизму зі 

смертельним наслідком у вугільній промисловості у 2006 ... 2009 роках наведено 

на рис. 4.6. 

 

Як видно з рис. 4.6, реальний вплив державного нагляду на рівень 

виробничого травматизму у 2009-му році з позицій Держгірпромнагляду став 

мінімальним. Разом з тим кількість виявлених інспекторами порушень вимог 

НПАОП (показник P31) у 2009-му році стає чинником, який характеризує реальну 

загрозу життю працівників вугільної промисловості. 

Отже, державний нагляд слід розглядати як складну динамічну 

організаційну систему, в якій закладено потужні механізми впливу на стан 
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Рис. 4.6. Вплив на рівень виробничого травматизму зі смертельним наслідком у 

вугільній промисловості (ВНД) показників наглядової діяльності: 
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охорони праці, ефективність якого може бути досягнуто шляхом використання 

інформаційно-аналітичної підтримки вироблення управлінських рішень. Але 

ефективність використання такої підтримки була істотно знижена наприкінці 

2008-го року, що можна пояснити негативним впливом як світової економічної 

кризи, а також економічною та політичною нестабільністю в Україні протягом 

2009-го року. Використання результатів моделювання для раціональної 

організації державного нагляду в сфері охорони праці дозволяє знизити рівень 

смертельного виробничого травматизму у провідних галузях економіки України.  

 

 

4.3. Оцінка результатів наглядової діяльності у вугільній 

промисловості з використанням прогнозних оцінок виробничого 

травматизму зі смертельними наслідками 

 

 

Для ефективного планування та подальшого аналізу результатів 

управлінської діяльності необхідно мати планові значення показників, яких 

необхідно досягти в результаті виконання запланованих заходів. На відміну від 

інших галузей економіки, для охорони праці виявлення планових значень 

показників є достатньо складною проблемою. Отже, практичне використання 

прогнозних оцінок для обґрунтування планових значень показників дозволило 

вдосконалити оцінку результатів управлінської та контрольно-наглядової 

діяльності в сфері охорони праці. В цьому випадку оцінка результатів реалізації 

управлінських рішень зводиться до порівняння фактичного та планового значення 

показника.  
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В процесі функціонування підсистем ІАСОП, встановлених в підрозділах 

Держгірпромнагляду, оперативно використовуються БД, в яких зберігається та 

постійно обновлюється систематизована за різними ознаками інформація про стан 

наглядової діяльності та виробничий травматизм з тяжкими наслідками. Це 

дозволяє оперативно відслідковувати стан справ на місцях, опрацьовувати 

управлінські рішення. 

Внаслідок своїх унікальних властивостей інформація не підпорядковується 

таким самим законам, що й матеріальні ресурси та продукти. Особливістю 

інформації в сфері охорони праці є те, що її раціональне використання дозволяє 

виявляти основні чинники, що впливають на рівень виробничого травматизму, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки нещасних випадків на виробництві та 

чинників, що впливають, прогнозувати рівень виробничого травматизму. Аналіз 

результатів такої обробки дозволяє раціонально використовувати обмежені 

ресурси на працеохоронні заходи, а також сприятиме пошуку невикористаних 

резервів зі зниження рівню виробничого травматизму, розробляти та 

реалізовувати обґрунтовані працеохоронні заходи і на цій основі забезпечувати 

зниження рівню виробничого травматизму. 

Розроблено «Методичні рекомендації щодо застосування алгоритму 

прогнозування показників наглядової діяльності» (далі – Методичні 

рекомендації), затверджені наказом Держгірпромнагляду від 01.12.2006 р. № 181. 

У Методичних рекомендаціях визначено порядок розрахунку прогнозних оцінок 

показників наглядової діяльності та виробничого травматизму. Апробація 

Методичних рекомендацій проводилась з використанням пакету MS Excel [184], 

для практичного використання було розроблено спеціалізоване програмне 

забезпечення підсистеми ІАСОП «Моделювання та прогнозування показників» 

[185]. Результати прогнозування використовуються для завчасного оцінювання 

змін основних показників наглядової діяльності і травматизму, та опрацювання, в 

разі необхідності, відповідних заходів із запобігання розвитку негативних 

тенденцій.  

Використання результатів прогнозування рекомендовано для підвищення 

ефективності при вирішенні таких завдань: 

 планування та оцінка результатів наглядової діяльності; 

 методичне керівництво та контроль розслідування й обліку нещасних 

випадків і аварій виробничого характеру; 

 удосконалення форм звітності про виробничий травматизм і наглядову 

діяльність; 

 удосконалення нормативно-правової бази розслідування й обліку 

нещасних випадків і аварій виробничого характеру; 

 узагальнення та аналіз даних про аварії, нещасні випадки та наглядову 

діяльність;  

 підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для засідань колегій, 

нарад, а також для інформування керівників і фахівців структурних підрозділів. 

Початкові дані для прогнозування показника травматизму: масив даних 

ретроспективного характеру у вигляді таблиці. Перший стовбець – прогнозований 
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показник (Y), інші стовбці – чинники, що мають вплив на прогнозований показник 

( ),...,1 nPP . Дані для прогнозування підготовлені відповідно до етапів 1, …, 3 

алгоритму, опис якого наведено в підрозділі 2.4. 

Для документування результатів прогнозування необхідно створити 

таблицю, до якої слід заносити такі дані: прогнозоване значення показника, дата 

його розрахунку, фактичне значення показника, дата його занесення (відповідно 

до звітних даних), модуль відхилення розрахункового значення від фактичного. 

Рекомендована форма документування результатів прогнозування показника 

повинна містити розрахункове та фактичне значення прогнозованого показника 

(табл. 4.6). 

 

 

Таблиця 4.6  

Форма документування результатів прогнозування 

Підрозділ: Управління організації нагляду у вугільній промисловості 

Показник: рівень смертельного 

виробничого травматизму 

Рік ______ 

1 місяць i-й місяць 12 місяць 

Розрахункове (прогнозне) 

значення, осіб 

Ðy1  Ð
iy  Ðy12  

Фактичне значення, осіб Ôy1  Ô
iy  Ôy12  

Нормований критерій Íy1  Í
iy  Í

iy 2  

Оцінка результату роботи 

підрозділу 
1O  iO  12O  

 

Розрахунок та занесення до таблиці прогнозного значення показника Ð
iy  та 

точності прогнозування проводиться у поточному місяці одразу після завершення 

формування звітів про наглядову діяльність та виробничий травматизм за 

минулий місяць. Розрахунок прогнозного значення показника та оцінка точності 

прогнозування виконується відповідно до етапів 4, …, 9 алгоритму прогнозування 

(див. підрозділі 2.4). 

Для практичного використання прогнозних значень показника пропонується 

використання нормованого критерію, який визначає співвідношення фактичного 

та прогнозованого значень показника. Розрахунок нормованого критерію 

здійснюється за формулою:  

 

  
Ð
i

Ô
iÍ

i
y

y
y , (4.2) 

 

де 
Í
iy  – нормований критерій оцінки показника у i-му місяці; 

Ô
iy , 

Ð
iy  – 

відповідно, фактичне та розрахункове (прогнозне) значення показника.  

В результаті проведення експериментального дослідження на основі 

прогнозування смертельного виробничого травматизму у вугільній промисловості 
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оцінено ефективність державного нагляду в сфері охорони праці протягом 2010-

го року. Результати прогнозування та фактичні значення смертельного 

виробничого травматизму у вугільній промисловості у 2010-му році представлено 

на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Прогноз смертельного виробничого травматизму за місяцями  

2010-го року: 1 – фактичні дані; 2 – прогнозні значення 

 

Оцінку результатів роботи підрозділу з урахуванням результатів 

прогнозуванням пропонується здійснювати в такий спосіб: 

 оцінка «добре», якщо 90,0Í
iy  (це означає, що фактичний рівень 

виробничого травматизму виявився меншим за його прогнозне значення з 

урахуванням точності прогнозування); 

 оцінка «задовільно», якщо 10,190,0 Í
iy  (це означає, що фактичний 

рівень виробничого травматизму знаходиться в межах очікуваного діапазону); 

 оцінка «незадовільно», якщо 10,1Í
iy  (це означає, що фактичний 

рівень виробничого травматизму виявився вище очікуваного рівню). 

 

Похибку прогнозування у кожному місяці розраховано за формулою (2.34). 

Середнє значення модулю похибки пронозу становить 8,50 %, отже точність 

прогнозу дорівнює 91,50 %, що відповідає задовільній точності прогнозування. 

Проведено розрахунок нормованого критерію прогнозування кількості 

смертельних нещасних випадків у вугільній промисловості у 2009-му році (рис. 

4.8). 
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Рис. 4.8. Динаміка нормованого критерію прогнозування кількості  

смертельно постраждалих у вугільній промисловості ( НY ) у 2010-му році 

 

 

Використання розрахункових значень нормованого критерію дозволяє 

визначити оцінку результатів роботи управління організації нагляду у вугільній 

промисловості Держгірпромнагляду у 2009-му році. Як видно з рис. 4.8, оцінка 

«добре» ( 90,0Í
iy ) може бути виставлена підрозділу у четвертому кварталі. У 

першому та третьому кварталах оцінка діяльності підрозділу – «задовільно» 

( 10,190,0 Í
iy ). Оцінка «незадовільно» може бути виставлена підрозділу у 

другому кварталі. 

Отже, практичне використання прогнозних оцінок показників виробничого 

травматизму дозволило підвищити ефективність планування працеохоронних 

заходів шляхом завчасного виявлення можливих негативних тенденцій та 

чинників, що зумовлюють подальший розвиток подій. Крім того, використання 

прогнозних оцінок показників виробничого травматизму дозволило оцінити 

фактичні результати контрольно-наглядової діяльності як міру досягнення 

поставленої мети. 
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4.4. Вирішення завдань управління охороною праці на підприємствах 

вугільної промисловості  
 

 

4.4.1. Формування управлінських рішень зі зменшення рівню 

коефіцієнту важкості травматизму 
 

 

Для вирішенні завдань оперативного планування як найбільш актуальні 

показники, що характеризують стан охорони праці на підприємствах, обрано такі: 

коефіцієнти важкості та сума витрат підприємств, зумовлені нещасними 

випадками. Для моделювання вказаних показників було проведено збір та 

дослідження даних про виробничий травматизм за формою Н-1 та 

повідомленнями про наслідки нещасного випадку за формою Н-2, а також за 

приписами територіальних органів Держгірпромнагляд. Було зібрано дані про 230 

випадків виробничого травматизму, що сталися у 2007 … 2008 роках на трьох 

вугільних шахтах Донецького вугільного басейну з використання розробленої 

підсистеми ІСОПП «Облік та аналіз травматизму» (див. підрозділ 3.3).  

Проведений аналіз зібраних даних дозволив визначити деякі особливості 

виробничого травматизму на шахтах. Встановлено, що протягом кварталу на 

шахтах відбувається від 10 до 25 нещасних випадків із втратою працездатності на 

один або більше днів. При цьому значна кількість нещасних випадків відбувалася 

в підземних виробках вугільних шахт, на головних ділянках виробництва – в 

очисних та підготовчих виробках, де травмувалися переважно робітники 

провідних шахтних професій – гірники очисних та підготовчих виробок, 

робітники, що обслуговують гірниче устаткування, електромеханіки та 

електромонтажники (табл. 4.7). 

Для побудови математичної моделі, що встановлює залежність коефіцієнту 

важкості виробничого травматизму (див. формулу (1.2)) від чинників, що 

впливають, запропоновано побудувати математичні моделі, що встановлюють 

залежності кількості днів непрацездатності для випадків із втратою 

працездатності на 1 і більше днів, та кількість нещасних випадків від множини 

чинників, що впливають. При цьому зроблено припущення, що на кількість днів 

непрацездатності впливають такі чинники, як види подій та причин нещасних 

випадків, а також вік та загальний стаж роботи потерпілих в результаті нещасних 

випадків. Кількість нещасних випадків залежить від кількості усунених порушень 

вимог НПАОП та обсягів фінансування заходів з охорони праці.  
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Таблиця 4.7 

Розподіл потерпілих вугільних шахт за професіями 

Код та найменування професій потерпілих  

(згідно з ДК 003-2005) 

Питома вага 

професії, % 

7111.2 Гірники та кар’єрні робітники (на роботах середньої 

кваліфікації) 

42,17 

7111.1 Гірники (на роботах високої кваліфікації) 18,70 

8111.1 Робітники, що обслуговують гірниче устаткування (на 

роботах високої кваліфікації) 

8,26 

7241.1 Електромеханіки та електромонтажники (на роботах 

високої кваліфікації) 

7,83 

1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих 

дільниць (підрозділів) у промисловості 

5,22 

8333.2 Машиністи кранів та подібних установок (на роботах 

середньої кваліфікації) 

4,35 

7241.2 Електромеханіки та електромонтажники (на роботах 

середньої кваліфікації) 

2,17 

8311.1 Машиністи локомотивів та спеціальних машин на 

залізничному ходу (на роботах високої кваліфікації) 

2,17 

 Інші професії 9,13 

 

З урахуванням викладеного, математична модель коефіцієнту важкості 

виробничого травматизму має такий вигляд: 

 

  
НВНВ

ДН
В

К

STVKVPPRF

К

К
K

) ,  , ,(1 , (4.3) 

 

де ДНK  – кількість днів непрацездатності для випадків із втратою працездатності 

на 1 і більше днів; НВK  – кількість нещасних випадків; 1F  – математична модель, 

що встановлює аналітичну залежність кількості днів непрацездатності від 

множини чинників, що впливають; PR , VP  – відповідно, питома вага причин 

нещасних випадків та виду подій; VK , ST  – змінні, що апроксимують, 

відповідно, питому вагу виду віку та загального стажу роботи потерпілих в 

результаті нещасних випадків; УПK  – кількість усунених порушень вимог 

НПАОП; ЗФ  – обсяги фінансування заходів з охорони праці, тис. грн. 

Кількість днів непрацездатності в результаті нещасних випадків за 

визначений період часу визначається за формулою: 

 

  
НВK

i

i
ДНДН KK

1

, (4.4) 

де i
ДНK – кількість днів непрацездатності в результаті i-го нещасного випадку. 
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Для кількісної оцінки чинників, що впливають на кількість днів 

непрацездатності в результаті статистичної обробки даних про нещасні випадки 

було визначено їх питому вагу. Результати розрахунків зведено до табл. 4.8. 

Як свідчить аналіз зібраних статистичних даних про виробничий 

травматизм, мінімальне та максимальне значення кількості днів непрацездатності 

становлять, відповідно, 4 та 53 дні.  

З використанням накопичених даних про нещасні випадки та з урахуванням 

розрахункових значень питомої ваги чинників, розраховано коефіцієнти парної 

кореляції (див. формулу (2.19)) між кількістю днів непрацездатності в результаті 

нещасних випадків та чинників, що впливають на цей показник. Результати 

розрахунків зведено до табл. 4.9. 

 

Таблиця 4.9 

Розрахункові значення коефіцієнтів парної кореляції між кількістю днів 

непрацездатності в результаті нещасних випадків та чинників, що впливають 

 

Найменування Причина 

нещасного 

випадку 

Подія, що 

призвела до 

нещасного 

випадку 

Вік 

потерпілого 

Стаж 

потерпілого 

 

Коефіцієнт парної 

кореляції 

0,75 0,66 0,11 0,04 
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Таблиця 4.8 

Питома вага чинників, що впливають на коефіцієнт важкості виробничого травматизму 
Причина нещасного випадку Подія, що призвела до нещасного випадку Вік 

потерпі-

лого, 

років 

Питома 

вага, % 

Стаж 

потерпі-

лого, 

років 

Питома 

вага, % Код Найменування Питома 

вага, % 

Код Найменування Питома 

вага, % 

24 Порушення трудової і виробничої 

дисципліни 

82,17 3 Падіння, обрушення, 

обвалення предметів, 

матеріалів, породи, ґрунту 

тощо 

36,96 41 … 50 39,13 Понад 

21 

57,82 

18 Порушення технологічного 

процесу 

6,09 18 Інші види подій 29,13 31 … 40 20,87 16 … 20 14,34 

15 Невикористання засобів 

індивідуального захисту через 

незабезпеченість ними 

3,48 2 Падіння потерпілого 22,61 51 … 55 13,48 11 .. 15 10,42 

22 Незастосування засобів 

індивідуального захисту (за їх 

наявності) 

2,61 4 Дія предметів та деталей, 

що рухаються, 

розлітаються, обертаються 

9,13 26 … 30 9,57 4 … 5 6,52 

8 Інші технічні причини 2,17 14 Навмисне вбивство або 

травма, заподіяна іншою 

особою 

1,3 21 … 25 5,65 6 .. 10 5,63 

19 Порушення вимог безпеки під час 

експлуатації обладнання, 

устаткування, машин, механізмів 

тощо 

1,3 1 Дорожньо-транспортна 

пригода 

0,43 56 … 60 5,65 1 … 3 3,47 

6 Незадовільний технічний стан 0,87 6 Дія підвищених температур 0,43 понад 61 3,04 До 1 1,73 

5 Недосконалість технологічного 

процесу, його невідповідність 

вимогам безпеки 

0,43    до 21 2,61   

25 Інші організаційні причини 0,43        

28 Незадовільні фізичні дані або 

стан здоров’я 

0,43        
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Аналіз даних табл. 4.9 дає підстави стверджувати, що найбільший 

вплив на кількість днів непрацездатності мають такі чинники як причина та 

подія, що призвели до нещасного випадку мають і найбільший вплив на 

досліджуваний показник (найбільші коефіцієнти парної кореляції). А такі 

чинники, як вік та стаж роботи потерпілого, не мають значного впливу на 

кількість днів непрацездатності в результаті нещасних випадків. 

З використанням регресійно-кореляційного аналізу (див. підрозділ 2.3) 

на основі обробки отримано математичну модель, що встановлює залежність 

кількості днів непрацездатності в результаті i-го нещасного випадку від 

множини чинників, що впливають. Отримана модель має вигляд: 

   

iiii
i
ДН VPPR,+VP,PR,,K 01670016500156088643 ,            (4.5) 

 

де iPR , iVP  – змінні, що апроксимують, відповідно, питому вагу виду 

причини i-го нещасного випадку та виду події.  

 

Аналіз моделі (4.5), має вигляд поліному другого порядку, дозволяє 

зробити такі висновки про те, що вік та загальний стаж роботи потерпілого 

не мають істотного впливу на кількість днів непрацездатності, а значення 

цього показника визначається комбінованим впливом причин та видів подій, 

що призвели до нещасного випадку. 

Розрахунковим шляхом встановлено, що максимальні значення 

кількості днів непрацездатності досягаються при тих нещасних випадках, які 

характеризуються причинами «Порушення трудової і виробничої 

дисципліни» (ці причини мають максимальну питому вагу) та одночасно 

видами подій, що мають питому вагу більшу за 1,3 % («Падіння, обрушення, 

обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо», «Інші види подій», 

«Падіння потерпілого», «Дія предметів та деталей, що рухаються, 

розлітаються, обертаються»). Такі нещасні випадки характеризують 

порівняно великою кількістю днів непрацездатності (13 … 53). Решта 

комбінацій питомої ваги причин та видів подій, що призвели до нещасного 

випадку, призводять до порівняно легких травм, що характеризуються 

незначною кількістю днів непрацездатності (до 10). 

 

Графічна інтерпретація отриманої залежності представлено на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Залежність кількості днів непрацездатності в результаті нещасних 

випадків (КДН) з причини «Порушення трудової і виробничої дисципліни» від 

питомої ваги видів подій: 1 – «Падіння, обрушення, обвалення предметів, 

матеріалів, породи, ґрунту тощо»; 2 – «Інші види подій»; 3 – «Падіння 

потерпілого»; 4 – «Дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, 

обертаються»; 5 – «Навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою»; 

6 – «Дорожньо-транспортна пригода»; 7 – «Дія підвищених температур» 

 

 За результатами експериментального дослідження залежності кількості 

днів непрацездатності від комбінованої дії причин та видів подій, що 

призвели до нещасного випадку, встановлено, що значення досліджуваного 

показника залежить від можливих комбінацій значень питомої ваги причин 

та видів подій, що призвели до нещасного випадку, оскільки постійний 

коефіцієнт при добутку відповідної змінної має додатне значення (див. 

формулу (4.5)).  

Як видно з рис. 4.9, до нещасних випадків з кількістю днів 

непрацездатності понад тридцять призводять комбінації причини 

«Порушення трудової і виробничої дисципліни» та видів подій, що мають 

питому вагу більшу за 1,3 % (див. табл.. 4.8).  

В результаті статистичної оброки даних розраховано питому вагу для 

комбінацій причин та видів подій, що призвели до нещасного випадку. 

Результати розрахунків зведено в табл. 4.10 (комбінації причини та видів 

подій, що мають найбільшу питому вагу, виділено підкресленням).  
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Таблиця 4.10 

Питома вага комбінацій причин та видів подій, що призвели до нещасного 

випадку 

 

 

Встановлено, що до нещасних випадків з кількістю днів 

непрацездатності понад тридцять призводять визначені комбінації причин та 

видів подій (див. рис. 4.9). Як видно з табл. 4.10, питома вага причини 

«Порушення трудової і виробничої дисципліни» становить 82,17 %, а 

сумарна питома вага подій «Падіння, обрушення, обвалення предметів, 

Подія, що призвела до 

нещасного випадку 
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Порушення трудової і 

виробничої дисципліни 
31,3 23,48 21,3 4,78 0,43 0,43 0,43 82,17 

Порушення 

технологічного процесу 

3,04 1,74 0 1,3 0 0 0 6,09 

Невикористання засобів 

індивідуального захисту 

через незабезпеченість 

ними 

0,87 1,74 0 0,87 0 0 0 3,48 

Незастосування засобів 

індивідуального захисту 

(за їх наявності) 

0,87 0,87 0,43 0,43 0 0 0 2,61 

Інші технічні причини 0 0,43 0 0,87 0,87 0 0 2,17 

Порушення вимог 

безпеки під час 

експлуатації обладнання, 

устаткування, машин, 

механізмів тощо 

0,43 0 0 0,87 0 0 0 1,3 

Незадовільний технічний 

стан 

0 0,43 0,43 0 0 0 0 0,87 

Недосконалість 

технологічного процесу, 

його невідповідність 

вимогам безпеки 

0,43 0 0 0 0 0 0 0,43 

Інші організаційні 

причини 

0 0,43 0 0 0 0 0 0,43 

Незадовільні фізичні дані 

або стан здоров’я 

0 0 0,43 0 0 0 0 0,43 

Питома вага події, % 36,96 29,13 22,61 9,13 1,3 0,43 0,43 100 
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матеріалів, породи, ґрунту тощо», «Інші види подій» та «Падіння 

потерпілого» становить 76,08 %, можна зробити висновок, що питома вага 

нещасних випадків, зумовлених комбінацією вказаних причини та видів 

подій становить 62,51 % від загальної кількості нещасних випадків. 

Підставивши залежність кількості днів непрацездатності потерпілих від 

множини чинників (див. формулу (4.5)) у формулу (4.3), отримано 

математичну модель коефіцієнта важкості: 

 

НВK

i
iiii

НВ
В VPPR,+VP,PR,,

К
K

1

)01680016800182089463(
1

. (4.6) 

 

Використання результатів статистичної обробки даних та 

математичного моделювання дозволяє підвищити ефективність планування 

оперативних профілактичних заходів зі зниження рівню кількості днів 

непрацездатності. Практичне застосування отриманих результатів полягає в 

наступному. Мінімізація коефіцієнта важкості травматизму ВК  досягається в 

результаті мінімізації кількості днів непрацездатності (див. формулу (4.5), 

чисельник ДНK ). Це твердження зумовлено особливостями сфери охорони 

праці, коли збільшення кількості нещасних випадків (знаменник НВK ) не 

може бути виправданим.  

Так, в результаті інформаційно-аналітичної підтримки було досягнуто 

зниження кількості нещасних випадків у 2008-му році у порівнянні із 2007-м 

на 10 % (див. табл. 4.10). Разом з тим, було знижено рівень коефіцієнту 

важкості травматизму, оскільки у 2008-му році вдалося знизити кількість 

нещасних випадків, що призводили до втрати понад 40 днів 

непрацездатності. Разом з тим, як свідчать результати розрахунків за 

формулою (4.5), в разі, якщо кількість нещасних випадків була б зниженою 

на 10 %, але при цьому все ж таки стались нещасні випадки, які призвели до 

втрати днів непрацездатності понад 40, рівень коефіцієнту важкості 

травматизму було б підвищено. Графічну інтерпретацію динаміки 

фактичного та розрахункового значень коефіцієнту важкості травматизму 

представлено на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Динаміка коефіцієнту важкості виробничого травматизму (КВ)  

на підприємствах вугільної промисловості: 1 – при традиційній  

технології управління; 2 - в умовах функціонування ІСОПП 

 

При плануванні заходів зі зменшення рівня коефіцієнта важкості 

травматизму на підприємствах вугільної промисловості використано 

результати статистичної обробки даних та математичного моделювання. 

Встановлено, що нещасні випадки, які призводять до найбільшої кількості 

днів непрацездатності (див. рис. 4.9, 4.10 та табл. 4.9), зумовлені причиною 

«Порушення трудової і виробничої дисципліни» та подіями «Падіння, 

обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо», «Інші 

види подій» та «Падіння потерпілого». Вказані випадки сталися внаслідок 

неналежного стану робочих місць (недостатньо закріплений забій, неякісно 

зроблена обробка навислих шматків породи крівлі, недостатньо надійно 

закріплена рама арочного кріплення тощо). Разом з тим практично у всіх 

вказаних випадках у діях самих потерпілих спостерігались неуважність, 

необачність, необережність або недбалість. Тобто, вказані нещасні випадки 

трапились через збіг обставин, а саме – неналежний стан робочих місць та 

неуважне ставлення працівника. Викладене дає підстави стверджувати, що 

цих нещасних випадків можна було б уникнути, якби було більш дієво 

організовано профілактичну роботу. Отже, основним змістом заходів, 

спрямованих на усунення причин нещасних випадків з метою недопущення 

їх у майбутньому повинно бути: 

 забезпечення належного стану робочих місць;  

 доведення до відома працюючих причин і обставин нещасних 

випадків, що сталися; 

 проведення позапланових інструктажів, перевірок знань з охорони 

праці.  

30

32

34

36

1 2 3 4

2

1

Квартал

КВ



 

 

162 

Реалізація заходів із запобігання нещасним випадкам на шахтах, що 

зумовлені причиною «Порушення трудової і виробничої дисципліни», не 

потребує значних обсягів фінансування. Разом з тим слід відзначити, що 

дієвість вжитих заходів може бути суттєво підвищена, якщо на шахтах буде 

організовано на належному рівні процес навчання з охорони праці з 

обов’язковими рекомендаціями щодо безпечного ведення робіт. Як 

перспективний напрямок вдосконалення системи навчання та перевірки 

знань працівників шахт слід визначити створення та використання сучасних 

інформаційних систем комп’ютерного трьохвимірного моделювання. 

Таким чином, запропонований підхід до планування заходів із 

зменшення рівня коефіцієнту важкості травматизму передбачає використання 

результатів статистичної обробки даних про виробничий травматизм та 

математичного моделювання. Насамперед, визначаються ті чинники, що 

мають вплив на коефіцієнт важкості травматизму, кількісно оцінюється 

ступінь цього впливу. Далі виконується поглиблений аналіз та 

опрацьовуються працеохоронні заходи. 

 

4.4.2. Формування управлінських рішень зі зменшення збитків 

підприємства від виробничого травматизму  

Дослідження, проведені на підприємствах вугільної промисловості, 

показали, що протягом кварталу, в середньому, трапляється 10 … 25 

нещасних випадків. Обсяги виконаних заходів, спрямованих на усунення 

порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, становлять 90 

… 100 % від запланованої кількості. 

Підготовлені статистичні дані, необхідні для моделювання збитків 

підприємства вів виробничого травматизму (див. формулу (1.3)), наведено в 

табл. 4.11. 

Таблиця 4.11 

Статистичні дані для моделювання збитків підприємства від виробничого 

травматизму 

Збитки підприємства від 

виробничого 

травматизму, тис. грн. 

Кількість нещасних 

випадків 

Обсяги виконання заходів, 

спрямованих на усунення 

вимог НПАОП, % 

7,82 10 96 

11,51 11 97 

16,59 12 96 

19,76 13 97 

25,13 14 95 

27,78 15 96 

32,62 16 94 

37,18 17 92 

41,47 18 90 

42,30 19 92 

45,26 20 91 
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За результатами обробки статистичних даних, поданих у табл. 4.11, 

отримано математичну модель, що встановлює закономірність зміни збитків 

від виробничого травматизму протягом кварталу ( ЗВТY ) на підприємствах 

вугільної промисловості від кількості нещасних випадків ( ÍÂK ) та обсягів 

виконаних заходів, спрямованих на усунення порушень вимог нормативно-

правових актів з охорони праці, взятого у відсотках, ( ÂÇP ). Модель має такий 

математичний вираз: 

 

 22 0020,04264,01305,01135,8 ÂÇÂÇÍÂÍÂÇÂÒ PPKKY . (4.7) 

 

Областю визначення моделі залежності (4.7) є інтервал НВК  ]25 ;10[ , 

див. табл. 4.11.  

 

Графічну інтерпретацію закономірності зміни збитків від виробничого 

травматизму на підприємствах вугільної промисловості від кількості 

нещасних випадків для різних обсягів виконання заходів, наведено на рис. 

4.11. 

 

 

Рис. 4.11. Закономірність зміни збитків від виробничого травматизму 

( ЗВТY ) на підприємствах вугільної промисловості від кількості нещасних 

випадків ( НВК ) для фіксованих обсягів виконання заходів, спрямованих на 

усунення порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці ( ÂÇP ) 
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Використання отриманої закономірності дозволяє економічно 

обґрунтувати управлінське рішення щодо планування та організації 

виконання працеохоронних заходів. Як видно з рис. 4.11, збільшення обсягів 

виконаних заходів на 5 % дозволяє зменшити збитки підприємства від 

виробничого травматизму, в середньому, на 9 %. 

В результаті дослідження, встановлено, що величина збитків 

підприємства від виробничого травматизму може бути виражена через 

кількість виявлених порушень НПАОП та обсягів фінансування 

працеохоронних заходів у попередні періоди [186]. 

Проведені на декількох підприємствах вугільної промисловості 

полягали у тім, що на цих підприємствах як обов’язкові елементи СУОП 

використовувалися економічні методи управління.  

Для забезпечення можливості співставлення збитків від виробничого 

травматизму, запропоновано використання відносного показника, взятого у 

відсотках, що розраховується за формулою: 

 

  %100
maxy

y
y i

i , (4.8) 

 

де iy  – відносне значення показника збитків підприємства від виробничого 

травматизму, %; iy , maxy  – відповідно фактичне та максимальне значення 

показника збитків підприємства від виробничого травматизму, визначене за 

результатами обробки статистичних даних; ]100 ;0[iy .  

Як показали результати обробки даних, фактичний відсоток (від 

загального числа запланованих) виконання заходів складає 30…70 % [187]. 

Слід відзначити окремо, що заходи спрямованих на усунення вимог НПАОП, 

підставою для виконання яких є приписів інспекторів Держгірпромнагляду, 

завжди виконуються на 90 ... 100 % (див. табл. 4.11) та у встановлені терміни. 

Побудована на підставі отриманих даних залежність збитків підприємства від 

виробничого травматизму від відсотка виконання запланованих заходів (за 

умови, що у всіх випадках було освоєно не менш 75 % виділених фінансових 

коштів), має вигляд: 

 

  32 0,0002 -0,03472,4557-,6051147 XXXYЗВТ , (4.9) 

 

де ÇÂÒY  – показник збитків підприємств від виробничого травматизму, %; X  

–відсоток виконання запланованих заходів з охорони праці.  
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На рис. 4.12 представлена графічна інтерпретація залежності (4.9).  

Рис. 4.12. Залежність відносного показника збитків від виробничого 

травматизму ( ÇÂÒY ) на підприємствах вугільної промисловості від відсотка 

виконання плану заходів з охорони праці (X)  

 

Розрахункова залежність отримана для інтервалу 0…100 % шляхом 

підстановки у формулу (4.9) відповідних значень змінної X , у результаті 

отримані відповідні значення змінної ÇÂÒY . 

Точність апроксимації математичних моделей (4.7) та (4.9), оцінена за 

формулою (2.22), складає понад 98 %, що свідчить про можливість 

подальшого використання отриманих моделей.  

Використання результатів проведеного експериментального 

дослідження залежності збитків підприємства від виробничого травматизму 

від кількості виявлених порушень НПАОП та обсягів фінансування 

працеохоронних заходів дозволяє підвищити обґрунтованість 

працеохоронних заходів, що розробляються. Встановлено, що збільшення 

обсягів фінансування працеохоронних заходів дозволяє зменшити збитків 

підприємства від виробничого травматизму. Крім того встановлено, що 

збільшення відсотку виконання запланованих працеохоронних заходів також 

приводить до зменшення збитків від виробничого травматизму. Разом з тим, 

збільшення кількості виявлених порушень НПАОП призводить до 

збільшення збитків підприємства від виробничого травматизму. 
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Отже, основою оперативного планування працеохоронних заходів на 

підприємствах в сучасних умовах господарювання є об’єктивна оцінка 

конкретної виробничої ситуації та урахування чинників, що впливають на 

показники травматизму.  

На відміну від традиційних підходів, заснованих на використанні 

інтуїції та досвіду керівників та фахівців, що здійснюють управління 

охороною праці, запропонований підхід ґрунтується на поглибленому аналізі 

даних про стан охорони праці, а також на результатах статистичної обробки 

даних та математичного моделювання. Експериментальні дослідження з 

застосуванням математичних моделей дозволяють виявити залежності, які не 

є очевидними, кількісно оцінити вплив кожного з чинників на показники. 

Використання отриманих результатів дозволяє підвищити обґрунтованість 

планування працеохоронних заходів.  

 

 

4.5. Оцінка ефективності рішень з управління наглядовою 

діяльністю (на прикладі вугільної галузі) 

 
 

Загальновідомо, що стан охорони праці на підприємствах визначається 

множиною чинників (стан умов праці, стан безпека виробничого обладнання 

та технологічних процесів, рівень загального та смертельного виробничого 

травматизму тощо), а управління станом охорони праці здійснюється через 

розроблення та реалізацію працеохоронних заходів. Разом з тим, з позицій 

державного нагляду, стан охорони праці на підприємствах характеризується 

показниками наглядової діяльності, отже управління станом охорони праці 

також можливе через наглядову діяльність, що здійснюють державні 

інспектори. 

З метою практичної апробації методики розроблення та оцінки 

ефективності управлінських рішень (див. підрозділ 3.4) було проведено 

експериментальне дослідження, яке полягало у здійсненні інформаційно-

аналітичної підтримки вирішення поставленого завдання управління з 

позицій Держгірпромнагляду зі зменшення рівня смертельного виробничого 

травматизму (на прикладі вугільної промисловості). Постановка завдання 

управління з боку вищого керівництва полягає у підготовці та реалізації 

заходу зі зменшенні рівня смертельного виробничого травматизму у 

вугільній галузі.  

Очікуваний результат – зниження величини коефіцієнту частоти (див. 

формулу (1.1)) у вугільній галузі у ІII кварталі 2009-го року не менш, ніж на 

10 % у порівнянні з аналогічним періодом 2008-го року (0,1053), тобто не 

повинно перевищувати значення 0,0947.  

Рівень прийняття рішення – центральний апарат Держгірпромнагляду 

(управління організації державного нагляду та обліку травматизму). 

Виконавці – інспектори Держгірпромнагляду, що здійснюють 

державний нагляд на підприємствах вугільної галузі,  
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Час прийняття рішення – ІI квартал 2009 р. 

До вирішення поставленої задачі залучено кваліфікованих експертів – 

осіб, компетентних у питаннях організації наглядової діяльності у вугільній 

промисловості. Для обробки даних експертного опитування використано 

підсистему ІАСОП «Експертна підтримка рішень», для побудови моделей 

залежностей від множини показників наглядової діяльності використано 

підсистему ІАСОП «Моделювання та прогнозування показників» (див. 

підрозділ 3.2). Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами обробки 

згрупованих поквартально даних про наглядову діяльність та смертельний 

виробничий травматизм у вугільній промисловості за 2006 … 2009 роки, у 

табличному вигляді були підготовлені з використанням ІС «Нагляд», 

«Травматизм» та «Повідомлення», представлені у табл. 4.12. 

 

Таблиця 4.12 

Дані про смертельний виробничий травматизм та наглядову діяльність у 

вугільній промисловості за 2006 … 2009 роки 
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І 2006 0,1079 357 303 13724 17781 11741 4354 

ІІ 2006 0,0904 366 308 13001 16095 11707 4582 

ІІІ.2006 0,1433 324 304 13107 16378 11598 4518 

ІV.2006 0,0857 304 298 13708 17559 12085 4492 

І.2007 0,0909 338 332 14061 17370 12769 4986 

ІІ.2007 0,0912 335 326 12503 15647 11477 5035 

ІІІ.2007 0,1189 338 325 13773 17045 9825 5993 

ІV.2007 0,0945 317 332 14059 18111 9429 6008 

І.2008 0,0959 345 331 12872 18059 5866 5204 

ІІ.2008 0,0909 329 338 12222 16842 4799 5415 

ІІІ.2008 0,1053 348 337 12674 17365 5445 5575 

ІV.2008 0,0902 377 373 14641 20606 6689 6349 

І.2009 0,0867 355 359 14698 19495 7571 6817 

ІІ.2009 0,0863 351 344 13314 17567 6779 6211 

Середні 
значення 

0,0984 341,71 329,19 13454,07 17565,71 9127,14 5395,64 

 

Методи підтримки рішень – використовуються методи статистичного 

аналізу, математичного моделювання та експертних оцінок. 

Практична апробація методики полягало у послідовному виконанні дій 

відповідно до її етапів [188]. 

Дані, наведені в табл. 4.12, згруповані поквартально. Ці дані 

характеризують стан смертельного виробничого травматизму та наглядової 

діяльності у вугільній промисловості за 2006 … 2009 роки. Аналіз даних, 
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представлених у табл. 4.12, дозволяє зробити висновок про те, що періодичне 

зростання рівня смертельного виробничого травматизму у вугільній галузі 

(оцінене через Кчс) спостерігається у III кварталі протягом аналізованих 

років.  

Для вирішення поставленого завдання управління було виявлено 

причини такого зростання та обґрунтуванні заходи впливу з позицій 

державного нагляду зі зменшення рівня Кчс. При цьому основним важелем 

управління наглядовою діяльністю була раціональна організація роботи 

державних інспекторів, що здійснюють нагляд у вугільній галузі.  

Для підвищення ефективності використання інформаційних матеріалів 

сформовано спільні графіки коефіцієнта частоти смертельного виробничого 

травматизму та одного з показників наглядової діяльності (рис. 4.13).  

Такий підхід дозволив виявити певні закономірності, які 

використовувались для обґрунтування рекомендації щодо формування 

множини управлінських рішень. Проведений аналіз даних про показники 

наглядової діяльності у вугільної промисловості за 2006 – 2009 роки, 

зокрема, свідчить, що на другий квартал 2006 – 2008 років припадає 

мінімальне (за відповідний рік) значення показника «Кількість 

відпрацьованих інспекторами днів».  

Рис. 4.13. Динаміка коефіцієнта частоти смертельного виробничого 

травматизму (1) та кількості відпрацьованих інспекторами людино-днів за 

квартал (2) у вугільній галузі 

 

На рис. 4.14 представлено динаміку коефіцієнта частоти смертельного 

виробничого травматизму та суми штрафів на одну перевірку по кварталах 
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2006 - 2009 років. Візуальний аналіз представлених графіків дозволяє 

зробити висновок про те, що суми штрафів, що накладаються за 

результатами перевірок підприємств, суттєвого впливу на рівень 

смертельного травматизму, оціненого за коефіцієнтом частоти, не мають. 

Якщо протягом розглянутого періоду часу спостерігається тенденція до 

збільшення суми штрафів (див рис. 4.14, графік 2), то динаміка коефіцієнта 

частоти смертельного виробничого травматизму (графік 1) характеризується 

певною циклічністю, локальні максимуми припадають на третій квартал 

протягом 2006 – 2008 років. 

 

Рис. 4.14. Динаміка коефіцієнта частоти смертельного виробничого 

травматизму (1) та суми штрафів на одну перевірку (2) у вугільній галузі 

 

Динаміка коефіцієнта частоти смертельного виробничого травматизму 

та кількість проведених оперативних перевірок на одного інспектора у 

вугільній галузі представлені на рис. 4.15.  

Аналіз наведених графіків дозволяє зробити висновок про те, що 

кількість проведених оперативних перевірок на одного інспектора має 

циклічний характер та досягає свого мінімуму у другому кварталі кожного з 

розглянутих років. Разом з тим, коефіцієнт частоти смертельного 

виробничого травматизму, як було відзначено раніше, протягом розглянутих 

років досягає локальних максимумів у третьому кварталі протягом 2006 – 

2008 років (див. рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Динаміка коефіцієнта частоти смертельного виробничого 

травматизму (1) та кількість проведених оперативних перевірок на одного 

інспектора (2) у вугільній галузі 

 

Це спостереження дозволяє зробити висновок про наявність залежності 

між розглянутим показником наглядової діяльності та коефіцієнта частоти 

смертельного виробничого травматизму у вугільній галузі. 

Як видно з рис. 4.15, найбільша кількість перевірок на одного 

державного інспектора зафіксована у четвертому кварталі 2006 року і 

дорівнює 48 перевіркам. Найменшу кількість перевірок зафіксовано у 

другому кварталі 2008 року, дорівнює 36 перевіркам.  

В результаті можна дійти висновку про те, що рівень виробничого 

травматизму зі смертельним наслідком, оцінений коефіцієнтом Кчс, залежить 

від ритмічності роботи інспекторів, що здійснюють державний нагляд у 

вугільній галузі. 

За результатами дослідження інформаційно-аналітичних матеріалів 

підготовлено рекомендації щодо змісту розроблюваних управлінських 

рішень. Встановлено, що найбільший вплив на коефіцієнт тяжкості 

смертельного виробничого травматизму мають такі показники «Кількість 

відпрацьованих інспекторами людино-днів» та «Кількість перевірок на 

одного інспектора». Отже, змістом управлінських рішень було встановлення 

значень вказаних показників на плановий період. 
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В результаті проведеного експертного опитування для кожного з 

управлінських рішень (альтернатив) сформованої множини 51,..., qqQ  із 

застосуванням модифікованого критерію Лапласа (див. формулу (2.49)) 

розраховано очікуваний результат його реалізації. Оцінка альтернатив 

здійснювалась за шкалою [0…1], при цьому більшій корисності альтернативи 

відповідає більше значення оцінки.  

Розрахунки проведено з використанням підсистеми ІАС «Експертна 

підтримка рішень» (див. підрозділ 3.2), результати обробки даних 

експертного опитування представлено на рис. 4.16. 

При цьому слід зауважити, що з початку 2008 року відбулись зміни в 

організації державного нагляду внаслідок прийняття Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V [6]. У відповідності до статті 5 

цього Закону, планові заходи здійснюються відповідно до річних або 

квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду до 1 

грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця 

кварталу, що передує плановому. Це зумовлює необхідність використання 

спеціалізованих інформаційних систем для оперативного збору та 

аналітичної обробки даних про виробничий травматизм та наглядову 

діяльність, оскільки при традиційній технології формування інформаційно-

аналітичних матеріалів, необхідних для оперативного планування наглядової 

діяльності, потребувало значних витрат часу після закінчення поточного 

періоду. 

 

Рис. 4.16. Результати обробки даних експертного опитування 
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Змістом управлінських рішень, підготовлених з використанням 

результатів експертного опитування, було встановлення кількісних значень 

показників наглядової діяльності «Кількість відпрацьованих інспекторами 

людино-днів» та «Кількість перевірок на одного інспектора», оскільки ці 

показники, як показали результати аналізу інформаційно-аналітичних 

матеріалів, мають найбільший вплив на коефіцієнт частоти смертельного 

виробничого травматизму у вугільній галузі. При цьому було враховано, що 

показник «Кількість перевірок на одного інспектора» розраховується як 

відношення показника «Кількість проведених оперативних перевірок» (Р20) 

до показника «Чисельність державних інспекторів» (Р16). В результаті 

сформовано множину управлінських рішень 51,..., qqQ  та отримано 

розрахунковим шляхом експертні оцінки наслідків їх реалізації ),( iqER , що 

представлено в табл. 4.13 

 

Таблиця 4.13  

Множина управлінських рішень зі зменшення рівня смертельного 

виробничого травматизму у вугільній галузі 

Номер 

рішення  

Чисельність 

державних 

інспекторів 

(Р16) 

 

Проведено 

оперативних 

перевірок 

(Р20) 

 Р20/ Р16 Відпрацьо-

вано 

інспектора-

ми людино-

днів (Р27) 

Оцінка 

очікуваного 

результату 

реалізації 

рішення 

1 344 13175 38,3 16845 0,50 

2 347 13360 38,5 17565 0,62 

3 351 13585 38,7 17565 0,67 

4 347 13360 38,5 17150 0,60 

5 344 13175 38,3 17150 0,53 

 

Для побудови математичної моделі залежності коефіцієнта тяжкості 

смертельного виробничого травматизму від показників наглядової діяльності 

«Кількість відпрацьованих інспекторами днів» (Р27) та «Кількість перевірок 

на одного інспектора» (Р20/Р16) використано алгоритм прогнозування, 

наведений в підрозділі 2.5. Для забезпечення достатньої точності прогнозу 

підготовлені дані розподіленого лагу з часовою затримкою у один (перший 

лаг) та два (другий лаг) квартали. Початкові дані для моделювання наведено 

в табл. 4.14. 
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Таблиця 4.14  

Початкові дані для моделювання коефіцієнту частоти травматизму у 

вугільній галузі (з використанням методу розподіленого лагу) 

 
Період 

(квартал, 

рік 

Коефіцієнт 

частоти 

(Y) 

Нульовий лаг Перший лаг Другий лаг 

Р27  

(X1) 

Р20/Р16 

(X2) 

Р27  

(X3) 

Р20/Р16 

(X4) 

Р27  

(X5) 

Р20/Р16 

(X6) 

І 2006 0,1079 17781 45,27     

ІІ 2006 0,0904 16095 42,27 17781 45,27   

ІІІ.2006 0,1433 16378 43.16 16095 42.27 17781 45.27 

ІV.2006 0,0857 17559 45.92 16378 43.16 16095 42.27 

І.2007 0,0909 17370 42.35 17559 45.92 16378 43.16 

ІІ.2007 0,0912 15647 38.35 17370 42.35 17559 45.92 

ІІІ.2007 0,1189 17045 42,38 15647 38,35 17370 42,35 

ІV.2007 0,0945 18111 42,35 17045 42,38 15647 38,35 

І.2008 0,0959 18059 38,95 18111 42,35 17045 42,38 

ІІ.2008 0,0909 16842 36,20 18059 38,95 18111 42,35 

ІІІ.2008 0,1053 17365 37,63 16842 36,20 18059 38,95 

ІV.2008 0,0902 20606 39,26 17365 37,63 16842 36,20 

І.2009 0,0867 19495 40,94 20606 39,26 17365 37,63 

ІІ.2009 0,0863 17567 38,70 19495 40,94 20606 39,26 

 

В подальшому з використанням методу математичного моделювання 

розраховуються кількісні характеристики такого впливу, що дозволить 

оцінити наслідки реалізації прийнятого управлінського рішення. В результаті 

отримано математичну модель залежності коефіцієнта смертельного 

виробничого травматизму у вугільній галузі (Y ) від вибраних показників 

наглядової діяльності: 

 

626463

23436

243

XX790,00014656XX210,00051278-XX230,00000181

XX980,00000145XX880,00000212X250,01374281-

X110,02649572-X820,02065933-X220,00021515-703,10586505  Y

(4.10

) 

 

Значення змінних 61,..., XX , що присутні в моделі (4.10), наведено в 

табл. 4.14. 

З використанням побудованої математичної моделі (4.10) розраховано 

прогнозні значення показника частоти смертельного виробничого 

травматизму у вугільній промисловості (за квартал) itY ,  при визначених 

значеннях показників наглядової Р27 та Р20/16, що відповідають 

сформованим управлінським рішенням множини Q. Встановлено, що 

мінімальне та максимальне розрахункові значення показника itY ,  дорівнюють 

відповідно 0895,0min
tY , 0957,0max

tY .  
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Для множини управлінських рішень за формулою (3.17) проведено 

розрахунок показників якості управлінських рішень ЯР
itV , :  

ßÐ
tV 1, = 0,4563; ßÐ

tV 2, =0,5687; ßÐ
tV 3, = 0,6150; ßÐ

tV 4, =0,5491; ßÐ
tV 5, =0,4845.  

Встановлено, що рішенню 3q  відповідає максимальне розрахункове 

значення цього показника 6150,03,
ßÐ

tV . 

Графічна інтерпретація розрахункових значень itY , , ЕР
itV , та ЯР

itV ,  від 

можливих результатів реалізації управлінських рішень представлена на рис. 

4.17. 

 

Рис. 4.17. Залежності коефіцієнта частоти смертельного травматизму 

(1), показників якості (2) та ефективності (3) управлінських рішень від 

можливих результатів їх реалізації (на прикладі вугільній галузі) 

 

Як було відзначено, відповідно до наказу Держгірпромнагляду від 

30.06.2006 р. № 109 рекомендована щомісячна кількість планових 

оперативних перевірок у вугільній галузі становить 13 перевірок на одного 

інспектора. Отже, у квартал значення цього показника повинно лежати в 

межах 38 ... 39. За результатами розрахунку відношення Р20/Р16 з 

використанням статистичних даних за 14 кварталів (див. табл. 4.12), 

встановлено, що це відношення було меншим за 38 протягом двох кварталів.  
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Розрахункове значення показника виконавської дисципліни (див. 

формулу 3.5) становить %71,85%100
14

12
. Це визначає потенційну 

спроможність виконавців виконати поставлене завдання. 

Враховуючи, що максимальне розрахункове значення показника 

0957,05,tY  перевищує задане граничне значення 0948,0ГY , управлінське 

рішення 5q  виключається з подальшого розгляду. 

Рішення 3q  обрано ОПР для реалізації, оскільки розрахункове значення 

показника якості управлінського рішення, для нього є максимальним: ßÐ
tV 3, = 

0,6150. 

Реалізація обраного рішення полягає у такій організації роботи 

державних інспекторів на плановий період, при якій досягається виконання 

встановлених управлінським рішенням 3q  значень показників наглядової 

діяльності. 

Результати розрахунків коефіцієнту частоти смертельного виробничого 

травматизму у вугільній галузі за формулою (4.10), показників якості та 

ефективності управлінських рішень (див. формули (3.17) та (3.20)) для 

множини Q, сортованої за зменшенням розрахункового значення ЕР
itV , , 

подано в табл. 4.15. 

Таблиця 4.15 

Оцінка якості та ефективності управлінських рішень  

Шифр 

управлінськог

о рішення  

Розрахункове значення 

коефіцієнту частоти 

смертельного виробничого 

травматизму у вугільній 

галузі (за квартал) itY ,  

Показник якості 

управлінського 

рішення, ЯР
itV ,  

Показник 

ефективності 

управлінсько

го рішення, 
ЕР
itV ,  

3q  0,0895 0,6150 1,0 

2q  0,0903 0,5687 0,8710 

4q  0,0927 0,5491 0,4839 

5q  0,0938 0,4845 0,3065 

1q  0,0957 0,4563 0 

 

За результатами проведеного експериментального дослідження, яке 

полягало у вирішенні завдання управління наглядовою діяльністю шляхом 

обґрунтуванні заходу з позицій Держгірпромнагляду зі зменшення рівня 

смертельного виробничого травматизму у вугільній галузі, можна 

сформулювати такі висновки. 

В результаті прийняття обґрунтованого рішення щодо раціонального 

планування наглядової діяльності у другому кварталі 2009-го року було 

виконано поставлене завдання управління: досягнуто зменшення коефіцієнта 
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частоти смертельного травматизму у вугільній галузі на 15 % у третьому 

кварталі (у порівнянні з третім кварталом 2008-го року). 

Після того, як обране управлінське рішення ( 3q ) було реалізовано, по 

завершенні III кварталу 2009 р., встановлено, що фактичне значення 

показника itY ,  становить 0897,0Ф
tY . Розрахункове значення вказаного 

показника дорівнює 0,0895 (див. табл. 4.15), отже точність прогнозування 

(розрахована за формулою (2.34)) становить 99 %, що можна визначити як 

задовільну точність.  

Крім того, можна сформулювати рекомендації з управління 

наглядовою діяльністю в подальшому:  

  необхідно вдосконалити систему планування наглядової діяльності 

з урахуванням особливостей найбільш травмонебезпечних галузей економіки 

та виявлених тенденцій виробничого травматизму; 

 необхідно забезпечити виконання планів роботи підрозділів 

Держгірпромнагляду з урахуванням оперативних коректив, що вносяться до 

цих планів, відповідно до виявлених прогнозних оцінок рівню виробничого 

травматизму зі смертельним наслідком. 

 

 

4.6. Приклад побудови математичної моделі показника наглядової 

діяльності з використанням вагових коефіцієнтів  
 

 

Визначення вагових коефіцієнтів, що використовуються при 

розробленні математичних моделей показників наглядової діяльності, може 

здійснюватись з використанням експертних методів або методів 

статистичного аналізу. 

У випадку застосування експертних методів формується перелік 

оцінюваних показників, які  пропонується оцінити групі експертів, залучених 

для цієї роботи. В групу залучаються фахівці, що мають досвід наглядової 

діяльності, вміють творчо мислити та обґрунтовувати свої думки.  

Для проведення оцінки доцільно використовувати один з експертних 

методів. Слід відзначити, що експертні методи знайшли широке застосування 

в сфері охорони праці, що знайшло відображення у відповідних публікаціях. 

Розглянемо як приклад алгоритм методу безпосередньої оцінки (інакше – 

метод завдання вагових коефіцієнтів). Алгоритм містить такі етапи: 

Етап 1. Визначення кожним експертом відносної вагомості кожного 

показника (критерію), при цьому повинно виконуватися умова, щоб сума 

відносних вагових коефіцієнтів  ij  дорівнювала одиниці: 

 

  1
1

m

i
ij , (4.11) 

 



 

 

177 

де i = 1,…,m - порядковий номер розглянутого показника, j = 1,…,n - 

порядковий номер експерта в групі. 

Етап 2. Визначення балів, які відповідають кожному можливому 

значенню того чи іншого показника, у залежності: 

 

  ijij , (4.12) 

 

де  – максимальна оцінка бальної шкали (рекомендується приймати 

рівну 1, 10, 100). 

Етап 3. Визначення суми балів 
n

j
ij

1

 для кожного показника, які 

оцінені всіма експертами. 

Етап 4. Визначення вагових коефіцієнтів показників, які узагальнюють 

думки експертів, за формулою: 
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Значення iv  визначають вагомість і-го показника і дозволяють 

ранжувати ці показники за величино убування, або використовувати вагові 

коефіцієнти при побудові математичних моделей: 

 

  EXFY , ,  (4.14) 

 

де Y - математична модель узагальненого показника; X  - масив вхідних 

чинників (в термінах наглядової діяльності – показників), що 

використовуються при моделюванні узагальненого показника; E  - масив 

вагових коефіцієнтів, отриманих експертним шляхом. 

Незважаючи на безперечні переваги застосування експертних методів 

до визначення вагових коефіцієнтів, слід відзначити суттєвий недолік, який 

не дозволяє рекомендувати ці методи для застосування у випадках, коли є 

змога застосувати методи статистичного аналізу. Отже, недолік – це значна 

залежність результатів експертних опитувань від компетентності експертів. 

Крім того, слід зважувати на те, що навіть в разі залучення до групи 

кваліфікованих експертів, можливою є ситуація непогодженості їх думок, 

неодноразове проведення опитування, зміна множини показників, що 

розглядаються тощо. 

Математична модель узагальненого показника, що ґрунтується на 

використанні вагових коефіцієнтів, отриманих експертним методом, має 

такий вигляд: 
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, (4.15) 

 

де n  - кількість показників, що використовуються при моделюванні Y ; 

Eei ; Xxi . 

Математична модель (4.15) може використовуватись для будь-яких 

показників наглядової діяльності, вона має такі переваги: 

простота та наочність розрахунків; 

можливість вилучати показники, що не мають істотного впливу на 

узагальнений показник, шляхом завдання значень нуль відповідним ваговим 

коефіцієнтам без зміни початкової множини показників; 

можливість отримувати нормовані значення розрахункового 

узагальненого показника. 

Іншим підходом до визначення вагових коефіцієнтів є застосування 

методів математичного моделювання та статистичного аналізу. Слід 

відзначити, що ці методи також застосовуються в сфері охорони праці для 

вирішення широкого кола задач. 

З урахуванням викладеного можна запропонувати підхід визначення 

вагових коефіцієнтів, який ґрунтується на комплексному використанні 

експертних методів та методів статистичного аналізу.  

Етап 1. Формування множини чинників для моделювання 

узагальненого показника.  

Етап 2. Проведення експертного опитування з метою визначення 

вагових коефіцієнтів показників в діапазоні 0...1. Якщо при проведенні 

експертного опитування була застосована інша шкала (наприклад 1...10, 

1...100),  слід провести процедуру нормування значень отриманих вагових 

коефіцієнтів в діапазоні -1...1 за формулою: 

  

  
minmax ee

ee
e i

i , (4.16) 

 

де ie  - нормоване значення вагового коефіцієнту i-го показника; ie  - 

значення вагового коефіцієнту i-го показника, отримане в результаті 

опитування; ie - середнє значення отриманих вагових коефіцієнтів; minmax ,ee - 

відповідно максимальне та мінімальне значення з множини отриманих 

вагових коефіцієнтів. 

Етап 3. Сортування множина показників в порядку убування значень 

отриманих вагових коефіцієнтів. 

Етап 4. Побудова множини математичних моделей першого порядку з 

використанням регресійного аналізу:  
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Етап 5. Вибір з отриманої множини моделей підмножини, яка 

задовольняє таким умовам: точність моделей, розрахована за коефіцієнтом 

множинної детермінації повинна бути не меншою 0,95. 

Етап 6. Розрахунок для кожної моделі з вибраної підмножини значення 

коефіцієнту, який характеризує ступінь відповідності результатів 

експертного опитування та моделювання за формулою: 
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де ia  - нормоване значення коефіцієнту i-го показника в математичної 

моделі Y , розраховується аналогічно (4.16); n  - кількість моделей вибраної 

на етапі 5 підмножини. 

Етап 7. Встановлення мінімального значення коефіцієнту, який 

характеризує ступінь відповідності результатів експертного опитування та 

моделювання: 

 

  nkk ...1),min(min . (4.19) 

 

Етап 4.1 З використанням математичної моделі узагальненого 

показника, яка має мінімальне значення коефіцієнту, визначене на етапі 8, 

розраховуються узагальнені вагові коефіцієнти за формулою: 
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ii
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v . (4.20) 

 

Значення отриманих вагових коефіцієнтів iv  лежать в діапазоні 0...1, 

оскільки в цьому ж діапазоні також лежать значення ii ae , . Слід відзначити, 

що іншим можливим способом нормування є спосіб, при якому значення 

нормованих коефіцієнтів (показників) лежать в діапазоні 0...1. В цьому 

випадку замість (4.16) слід скористатись формулою: 
minmax

min

ee

ee
e i

i  

 

Інша математична модель дозволяє врахувати заздалегідь визначені 

пріоритетні напрямки наглядової діяльності. Крім того, вона може бути 

використана для врахування впливу таких видів економічної діяльності, які 
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вимагають нерегулярного (наприклад, сезонного) нагляду. Математичний 

вираз моделі такий: 

 

  
n

i
i

n

i
ii

v

xv

Y

1

1 . (4.21) 

 

Математичні моделі, яки описують поводження СМО, можуть 

ефективно застосовуватись в сфері охорони праці для вирішення задач 

планування, задач, пов’язаних з розрахунком навантажень на фахівців, що 

здійснюють управлінську та наглядову діяльність (інспектори державних 

інспекцій, фахівці та керівники служб та відділів охорони праці підприємств) 

та інших. Використовуючи узагальнену схему (3.7) можна побудувати 

математичні моделі для конкретних виробничих умов. 

Для побудови математичної моделі, що імітує діяльність фахівця 

відділу охорони праці, насамперед виділимо найбільш вагомі параметри та 

визначимо їх терміни відповідно до теорії масового обслуговування: 

прилад обслуговування (X1) – фахівець відділу охорони праці; 

параметри приладу – кваліфікація фахівця, досвід роботи тощо;  

потік заявок (X2) – перелік робіт, визначених посадовою інструкцією 

фахівця та іншими документами; кожна заявка має свій пріоритет, який 

визначається важливістю конкретної роботи; 

параметри накопичувачів (X3) – передбачено, що всі заявки стають в 

чергу на виконання з урахуванням їх пріоритетів; 

алгоритм поводження заявок (X4) – результати виконання робіт 

фахівцями. 

Отже, математична модель має такий вигляд:  

 

  Q = <X1, X2, X3, X4 >.  (4.22) 

 

Кожен з параметрів, що використовуються у моделі (4.22) X1...X4  може 

бути представлений у вигляді функціональної залежності від множини 

чинників, що впливають: 4...1,...),,( 21 iXXXX iiii . 

Як результат роботи системи Q з використанням побудованої 

математичної моделі буде статистичний матеріал щодо одного або декількох 

вихідних параметрів, що характеризують ефективність функціонування 

відділу охорони праці. 

Введемо деякі припущення. Виділимо один з напрямків 

працеохоронної діяльності, що спрямований на планування та реалізацію 

заходів по зниженню рівня небезпеки (шкідливості) виробничих чинників, а 

також профілактичних заходів. Інші види діяльності, які виконують 
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працівники відділу охорони праці в даному дослідженні не розглядаються 

(наприклад, формування звітності, участь у роботі семінарів тощо). 

При цьому можна стверджувати, що невиконання працеохоронних 

заходів призводить до зростання з часом імовірності негативної події 

(нещасного випадку, аварійної ситуації, аварії тощо), яка може спричинити 

людські та матеріальні втрати. 

Функціонування моделі приладу обслуговування (фахівець відділу 

охорони праці) здійснюється за таким алгоритмом. На вхід приладу 

подається заявка. Якщо прилад вільний (не обслуговує іншу заявку, яка 

надійшла раніше), прилад розпочинає обслуговування заявки, що надійшла. 

В залежності від параметрів приладу результат обслуговування заявки: 

виконано повністю (виконано частково), час витрачений на виконання заявки 

визначається в залежності від виду заявки та параметрів приладу. Ступінь 

виконання заявки (взята як відсоток) характеризує ступінь зменшення ризику 

нещасного випадку, якщо заявка виконана повністю у встановлений строк – 

ризик не перевищує рівню, визначеного для умов, коли даний чинник не діє 

взагалі. 

Формування потоку заявок. Інтенсивність потоку (кількість заявок за 

одиницю модельного часу) визначається особливостями конкретного 

виробництва, ритмічністю або неритмічністю роботи, зношеністю основних 

фондів, безпекою виробничого обладнання та технологічних процесів тощо. 

З урахуванням цього, при формуванні потоку заявок може 

використовуватись рівномірний або нормальний закон розподілу. Крім того, 

інтенсивність може визначатись як математична модель, отримана за 

результатами обробки наявних статистичних даних.  

Вид заявки визначає кількість одиниць модельного час, необхідних для 

її виконання. Як свідчить практика найбільш часто постають завдання, які 

вимагають незначних витрат часу для їх виконання, а завдання, які 

вимагають значних витрат часу виникають відносно рідко. Отже, можна 

прийняти зворотно пропорційний взаємозв’язок між інтенсивністю потоку 

заявок та витратами часу на їх виконання. 

Розглянемо теоретично залежності імовірності настання негативних 

подій від невиконання різних видів працеохоронних  заходів (наведені на 

рис. 4.18).  
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Рис. 4.18. Імовірності настання негативної події як результат невиконання 

працеохоронних заходів. 

 

Залежність 1 характеризує випадок, коли невиконання необхідних 

працеохоронних заходів призводить до поступового погіршення стану 

виробничого чинника, що, в свою чергу, призводить до зростання рівню його 

небезпеки. Цей випадок може характеризувати також відсутність або 

неякісне проведення інструктажів з охорони праці. 

Залежність 2 характеризує випадок, коли невиконання необхідних 

працеохоронних заходів призводить до раптового погіршення стану 

виробничого чинника. Цей випадок може характеризувати широке коло 

заходів, що забезпечують безпеку виробничого обладнання, технологічних 

процесів, будівель та споруд. Наприклад, не виконання ремонту блоку 

живлення металообробного станка зумовлює протікання електричного 

струму на корпусі, доторкання до корпусу призводить до електротравми.  

Якщо працівник навіть своєчасно попереджений про несправність 

обладнання, імовірність нещасного випадку зумовлена зниженою увагою 

через втому наприкінці робочої зміни, необхідністю переналагодження 

обладнання та множиною інших причин. До моменту проведення ремонту 

нема жодних передумов щодо зниження імовірності настання нещасного 

випадку. Для випадків 1 та 2 існує деяка гранична імовірність P*, 

перевищення якої можна вважати настанням нещасного випадку.  Як 

свідчить практика, значення цієї імовірності лежить в межах 0,90...0,95. 
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Залежність 3 характеризує випадок, коли невиконання необхідних 

працеохоронних заходів впливає на імовірність настання нещасного випадку 

несуттєво.  

Для всіх розглянутих випадків існує деяка гранична імовірність P0 (див. 

рис. 4.11) настання нещасного випадку, зумовлена дією об’єктивних причин 

або обставин, яки передбачити неможливо. Значення цієї імовірності 

визначається конкретним видом економічної діяльності а також 

особливостями організації виробничого процесу та множиною інших 

чинників. 

Формування множини видів робіт, які підлягають вирішенню фахівцем 

з охорони праці. В залежності від конкретних умов пріоритетність роботи 

визначається як велична, пропорційна ступеню можливої небезпеки 

(шкідливості, економічних збитків тощо) в разі невиконання цієї роботи. Як 

приклади таких робіт можна навести: обстеження виробничого устаткування 

та приведення його у відповідність до вимог нормативних актів про охорону 

праці, а в необхідних випадках - заміну новим безпечним устаткуванням; 

проведення планово-попереджувальних ремонтів устаткування та інші. 

Результати обробки заявок прибором обслуговування можна 

інтерпретувати в такий спосіб: 

 

  к
i

п
ii PPP , (4.23) 

 

де iP  - показник, що визначає імовірність настання нещасного 

випадку через невідповідність i–го чинника вимогам нормативних актів з 

охорони праці; к
i

п
i PP ,  - імовірність настання нещасного випадку в результаті 

дії i–го чинника до та після виконання працеохоронних заходів відповідно. 

В загальному випадку (якщо до уваги береться комплексна дія 

множини чинників) розраховується показник, який визначає імовірність 

настання нещасного випадку для конкретного робочого місця (групи робочих 

місць, підрозділу або всього підприємства): 

 

  ),...,( 1 nPPFP , (4.24) 

 

де n  - кількість чинників, що діють на працівника в умовах 

конкретного робочого місця. 

 

Реалізація запропонованої моделі (4.22) з використанням однієї із 

спеціалізованих мов моделювання дозволить дослідити динаміку основних 

показників, що характеризують роботу відділу охорони праці, виявити 

проблемні місця та забезпечити належний рівень планування 

працеохоронних заходів. 

 

Отже, розроблений алгоритм наукової підтримки оперативного 

управління охороною праці апробовано на прикладі аналітичного оцінювання 
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наглядової діяльності десяти найбільш травмонебезпечних видів економічної 

діяльності, що дозволило об’єктивно оцінити ефективність державного 

нагляду за інтегральним показником. З використанням підсистеми ІАСОП 

«Моделювання та прогнозування показників» отримано кількісні 

характеристики впливу найбільш значимих показників наглядової діяльності 

(фактична чисельність державних інспекторів, кількість відпрацьованих 

інспекторами людино-днів та кількість виявлених порушень нормативно-

правових актів про охорону праці) на рівень смертельного травматизму для 

найбільш травмонебезпечних видів економічної діяльності.  

Визначено математичні залежності кількісної оцінки спільного впливу 

показників наглядової діяльності на рівень смертельного виробничого 

травматизму у вугільній промисловості, використання яких свідчить, що 

збільшення відпрацьованих інспекторами людино-днів на 1 відсоток дозволяє 

зменшити середньомісячний рівень смертельного виробничого травматизму 

на 9 відсотків. 

Використання прогнозних оцінок дозволило підвищити наукову 

обґрунтованість оперативного планування наглядової діяльності, а також 

вдосконалити оцінку результатів управлінської та контрольно-наглядової 

діяльності в сфері охорони праці. 
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5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 
 

5.1. Ефективність впровадження підсистем ІАСОП  

 

 

Впровадження ІАСОП в підрозділах Держгірпромнагляду, що 

здійснюють облік та аналіз наглядової діяльності та виробничого 

травматизму, зумовило не тільки автоматизацію процедур формування, 

передачі та обробки даних, а також сприяло становленню нових підходів до 

вирішення завдань управління фахівцями та керівниками. Слід відзначити, 

що принциповою відмінністю підходу до розроблення та впровадження 

ІАСОП було прагнення вдосконалити не тільки технологію збору та обробки 

даних шляхом використання сучасного програмного забезпечення та 

потужних засобів комп’ютерної техніки, а, насамперед, створити умови для 

реалізації творчого потенціалу фахівців та керівників, які беруть участь у 

підготовці та реалізації управлінських рішень у сфері охорони праці.  

Слід відзначити, що донедавна (при традиційній технології 

формування звітності) від фахівців, відповідальних за внесення та передачу 

звітних даних, вимагалось якомога точніше виконувати визначені 

технологічні операції, які напрацьовувались роками. Такий підхід об’єктивно 

спонукав до зниження рівня компетентності фахівців, оскільки постійне 

виконання одних і тих самих рутинних операцій зумовлює звикання, а будь-

які новації, навіть такі, що дозволять інтенсифікувати виконувану роботу, 

викликали незадоволення. Все це призвело до того, що перехід до нової 

системи збору та обробки даних, структурною основою якої є використання 

кодів економічної діяльності, загострило кадрове питання. Саме цей аспект 

змусив на початковому етапі впровадження ІАСОП окремих користувачів 

докласти певних зусиль, аби здобути необхідні знання та досвід, 

ознайомитись з експлуатаційною документацією, при необхідності – 

отримати консультацію розробників. В результаті було досягнуто скорочення 

часу, що витрачався на підготовку та формування звітності в усіх 

структурних підрозділах Держгірпромнагляду. Так, наприклад, якщо до 

впровадження ІАСОП на формування щомісячних звітів про наглядову 

діяльність теруправління витрачали десять (в окремих випадках більше) днів, 

то після проведеного всебічного аналізу справ, керівництвом 

Держгірпромнагляду було прийнято рішення щодо скорочення цього терміну 

до п’яти днів (лист від 18.01.2006р. № 03/162). Такий крок виявився 

виправданим, оскільки протягом 2006 року всі без винятку теруправління 

надсилали електронні форми звітності не пізніше 5-го числа місяця, 

наступного за звітним. Починаючи з другого півріччя 2006-го року, більшість 

теруправлінь Держгірпромнагляду надсилали сформовані звіти навіть 3-4 

числа, що свідчить, по-перше, про здобуття користувачами певного досвіду 
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використання ІАСОП, а по-друге, про переваги сучасного підходу до збору 

та обробки даних. 

Отже, використання ІАСОП дозволило підвищити рівень 

інформаційного забезпечення керівників та фахівців, звільнити їх від 

виконання складних і трудомістких операцій з обробки даних, а також, як 

свідчить практика, скоротити час, необхідний для виконання всіх операцій, 

пов’язаних з формуванням звітних документів.  

Слід відзначити також, що однією з нових можливостей, реалізованих в 

ІАСОП, є формування аналітичних матеріалів про стан наглядової діяльності 

та травматизму, призначені для різних структурних підрозділів 

Держгірпромнагляду та для підприємств в залежності від їх видів 

економічної діяльності. Реалізація нової схеми збору, обробки, передачі та 

аналізу інформації про наглядову діяльність та травматизм (рис. 5.1) 

передбачає використання ІАСОП. 
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Рис. 5.1. Схема збору, обробки, передачі та аналізу інформації про наглядову 

діяльність та виробничий травматизм 
 

Науково-методичну підтримку функціонування ІАСОП здійснює 

ННДІПБОП, яка полягає у розробленні новітніх методик обробки даних, 

вдосконаленні форм звітності територіальних органів Держгірпромнагляду 

про травматизм та наглядову діяльність, розробленні методів інформаційно-

аналітичної підтримки прийняття рішень, вдосконалення програмного 

забезпечення підсистем ІАСОП, консультування користувачів. Крім того, з 

використанням накопичених даних проводиться узагальнений аналіз стану 

Департамент організації державного 

нагляду Держгірпромнагляду 

- збір та обробка даних про наглядову 

діяльність та виробничий травматизм; 

- формування та аналіз узагальнених даних 

про стан наглядової діяльності та 

виробничого травматизму в Україні;  

- розробка пропозиції щодо вдосконалення 

ІАСОП 

Галузеві управління 

Держгірпромнагляду 

аналіз даних про стан 

наглядової діяльності 

та виробничого 

травматизму за видами 

економічної діяльності, 

видами нагляду та по 

галузях економіки. 

ННДІПБОП 
- науково-методична 

підтримка функціонування 

ІАСОП в системі Комітету; 

- аналіз стану наглядової 

діяльності та виробничого 

травматизму в Україні. 

Територіальні управління 
- узагальнення даних, що надійшли з інспекцій; 

формування звітів по ТУ та передача їх до 

Комітету; 

- аналіз стану наглядової діяльності в 

теруправлінні та виробничого травматизму на 

підприємствах області. 

 

Державні інспекції 
- облік та аналіз даних про стан охорони праці, 

виробничого травматизму і аварійності на 

підконтрольних підприємствах,  

- формування звітів по інспекції та передача їх 

до теруправлінь. 

 

Підприємства 
надання даних про нещасні випадки, про 

виконання приписів та інші дані про стан 

охорони праці 

Центральний апарат Держгірпромнагляду 

 
Керівництво Держгірпромнагляду 
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наглядової діяльності та виробничого травматизму в Україні, результати 

якого передаються до Держгірпромнагляду для подальшого використання. 

В умовах сьогодення впровадження інформаційних технологій для 

вирішення завдань управління в сфері охорони праці необхідно розглядати як 

складову частину програми працеохоронних заходів. Розроблення сучасних 

інформаційно-аналітичних систем державного рівню вимагає значних обсягів 

фінансування, залучення постановників завдань, розробників математичного 

та програмного забезпечення, а також придбання та встановлення засобів 

комп’ютерної техніки та комунікації.  

Слід виділити організаційну та соціальну складові ефективності від 

впровадження ІАСОП у Держгірпромнагляді.  

Оцінку організаційної ефективності проведено на прикладі аналізу 

результатів впровадження ІС «Нагляд» та «Повідомлення» в 

Держгірпромнагляді. Вона полягає у зменшенні (у порівнянні із існуючою 

системою) витрат робочого часу державних інспекторів на занесення та 

обробки даних, а також формування звітних та довідкових документів. Крім 

того, підвищено точність розрахунків, а також наочність звітних та 

довідкових документів. Все це дозволило підвищити ефективність наглядової 

діяльності в сфері охорони праці, що, в свою чергу, сприяло зменшенню 

рівню виробничого травматизму. 

З метою забезпечення переходу до нової технології збору та обробки 

даних про наглядову діяльність, які щомісячно формуються в усіх 

територіальних підрозділах Держгірпромнагляду, було розроблено методичні 

засади, а в подальшому й саму інформаційну система формування звітності 

про наглядову діяльність (ІС «Нагляд»), яка докорінним чином відрізнялась 

від підсистеми обліку наглядової діяльності, що входила до складу 

функціонуючої на той час в Держгірпромнагляді інформаційної системи 

«Егіда». 

На першому етапі створення ІС «Нагляд» (2004 – 2005 роки) 

розробниками було здійснено наступне. По-перше, запропоновано 

технологію децентралізованої обробки даних. Для цього було необхідно 

перейти до використання спеціалізованих типових програмних комплексів на 

різних рівнях управління (ІС різних категорій користувачів ієрархічній 

структурі Держгірпромнагляду) та уніфікованих форм звітності. По-друге, 

було забезпечено технологічну синхронізацію процесів збору, передачі та 

обробки даних на всіх рівнях ієрархічної структури Держгірпромнагляду. 

При цьому було забезпечено максимальний просторовий і часовий збіг фаз 

занесення та обробки даних з фазами формування звітів та прийняття рішень. 

По-третє, в системі було реалізовано програмні засоби контролю даних, що 

заносяться та передаються. Організація розподільної обробки та 

розподільного зберігання інформації спрощує вимоги до інформації, 

використовуваної на різних рівнях. 

Перехід до використання ІС «Нагляд» у підрозділах 

Держгірпромнагляді проведено протягом другого кварталу 2004-го року 

[189]. На рис. 5.2 представлено динаміку основних показників, що 
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характеризували витрати робочого часу інспекторів при формуванні звітів у 

2004-му році: 

 підготовка (на паперових носіях) та попередня перевірка 

заповнених форм звітності інспекторами, в разі необхідності – усунення 

виявлених помилок (показник П1); 

 занесення даних до баз даних ІС «Нагляд» (показник П2); 

 формування та друк звітів, узагальнених в межах інспекції, та 

передача їх до теруправлінь (показник П3). 

Рис. 5.2. Динаміка витрат часу (у годинах) на формування узагальнених 

звітів про наглядову діяльність у 2004 році (ВЧ): П1 - час підготовки та 

попередньої перевірки даних; П2 - час занесення даних, П3 - час формування 

звітів, ПС - сумарні витрати часу. 

 

Виходячи з аналізу цих даних, можна зробити такі висновки. По-перше, 

з впровадженням ІС «Нагляд» (починаючи з 3-го місяця 2004-го року) 

кількість помилок та невірно занесених даних інспекторами почала суттєво 

скорочуватись (показник П1). По-друге, розробниками ІС «Нагляд» 

регулярно надавалась методична допомога інспекторам, що формували 

звітність. По-третє, зменшення витрат часу при формуванні звітів протягом 

2004 року (показник П2) зумовлено реалізацією в ІС «Нагляд» форм вводу 

даних, які потребували значно меншої кількості операцій у порівнянні з 

існуючою системою. В результаті підготовка та видача на друк узагальнених 

звітів (показник П3) наприкінці 2004-го року не перевищувала 1,5 години, а 
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сумарні витрати часу на підготовку звітності про наглядову діяльність за 

місяць становили в інспекціях приблизно 9,5 годин (див. рис. 5.2).  

В подальшому з урахуванням вимог Держгірпромнагляду було істотно 

вдосконалено програмне забезпечення ІС «Нагляд» та структура баз даних. 

Враховуючи особливості обліку та аналізу показників наглядової 

діяльності, слід відзначити один принциповий аспект, який дозволив 

підвищити достовірність звітних даних. На відміну від раніш 

використовуваної підсистеми «Егіди», в ІС «Нагляд» реалізовано ієрархічну 

модель зберігання даних, а занесення даних дозволено лише на нижньому 

рівні ієрархії. Такий підхід забезпечив, з одного боку, відповідальність 

інспекторів та керівників інспекцій за достовірність поданих даних перед 

вищим керівництвом, а з іншого боку –практично унеможливлює ситуацію 

коригування звітних даних будь-якими фахівцями теруправлінь або 

центрального апарату Держгірпромнагляду. 

ІС «Нагляд» реалізовано можливість автоматизованої передачі за 

підпорядкуванням звітів про наглядову діяльність з використанням Інтернет-

технологій, формування на кожному рівні ієрархічної структури 

Держгірпромнагляду узагальнених та оперативних звітів, а також можливість 

їх експорту до пакетів Excel або Word та видачі сформованих звітів на друк. 

Ефективне збереження даних, накопичених ІС «Нагляд», і зручний 

доступ до них для застосування апарата математичного моделювання 

вимагає створення та актуалізації спеціалізованих баз даних. При наявності 

таких баз даних та інструментальних засобів обробки даних, що 

зберігаються, дається можливість оцінити ступінь впливу множини вхідних 

чинників на величину вихідних показників, та підготувати оптимальні 

рішення щодо усунення впливу шкідливих та небезпечних виробничих 

чинників [190]. Крім того, при розробленні нових версій ІС «Нагляд» 

вдосконалено інтерфейс, що дозволило підвищити ефективність її 

використання на всіх рівнях Держгірпромнагляду. 

В результаті (у 2006 … 2010 роках) було розроблено нові версії ІС 

«Нагляд», організаційну ефективність від їх впровадження наведено в табл. 

5.1.  
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Таблиця 5.1 

Організаційна ефективність від впровадження версій ІС «Нагляд» в 

Держгірпромнагляді 

 
Характеристика 

версій ІС «Нагляд 
ІС 

«Нагляд»  

версія 1, 

2004 р. 

ІС «Нагляд» 

версія 2, 2006 р. 

Введено в дію 

наказом 

Держгірпром-

нагляду 

від 20.02.2006 р. 

№ 28 

ІС «Нагляд» 

версія 3, 2007 р. 

Введено в дію 

наказом 

Держгірпром-

нагляду 

від 22.05.2007 р. 

№ 109 

ІС «Нагляд» 

версія 4, 2010 р. 

Введено в дію 

наказом 

Держгірпром-

нагляду  

від 30.01.2010 р. 

№ 14 

Кількість 

показників у 

місячній/річній 

формі  

20 / 50 23 / 50 23 / 55 64 / 64 

Кількість кодів ВЕД 30 31 31 31 

Кількість розділів 

звіту 

1 5 6 6 

Кількість типових 

форм звітів 

2 4 6 6 

Відсоток 

автоматизованих 

операцій з обробки 

та передачі даних, 

% 

60 80 90 90 

Загальні витрати 

часу на формування 

звітів, год.: 

    

рівень інспектора (у 

т.ч. – початкова 

підготовка даних на 

паперових носіях) 

9,5 (2,5) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 

рівень інспекції 3,5  2,5 2 2 

рівень 

теруправління 

3  2 1,5 1,5 

рівень центрального 

апарату 

3,5  2 1,5 1,5 

Термін формування 

узагальненого звіту 

про наглядову 

діяльність у 

центральному 

апараті, днів 

10…15 5 5 5 

 

Як видно з табл. 5.1, перехід до нових версій характеризувався 

збільшенням кількості показників та розділів звіту, що дозволило 

вдосконалити інформаційне забезпечення державного нагляду. Крім того, 

істотно розширено функціональні можливості системи, що дозволило 

збільшити відсоток операцій, які виконуються автоматично. В результаті час 
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на підготовку звітів про наглядову діяльність становить порядку трьох годин 

на рівні інспектора, з яких дві години витрачається на систематизацію та 

аналіз актів перевірок та формування початкових даних для занесення в 

комп’ютер.  

Економія часу при переході від версії 2 до версії 3 ІС «Нагляд» 

становила приблизно 20 % на всіх рівнях (див. табл. 5.1). Слід відзначити, що 

подальше зменшення витрат часу при існуючий технології здійснення 

державного нагляду, як свідчить практичний досвід, неможливо.  

Оцінку організаційної ефективності від провадження ІС 

«Повідомлення» в Держгірпромнагляді шляхом співставлення витрат часу 

фахівців на облік та аналіз даних про виробничий травматизм виконано для 

двох варіантів:  

 варіант 1 (існуюча технологія) – дані про нещасні випадки 

подаються інспектору на паперових носіях, їх введення та всі процедури з їх 

обробки здійснюються з використанням пакету MS Excel; 

 варіант 2 (нова технологія) – дані про нещасні випадки подаються 

інспектору на паперових носіях, їх введення та всі технологічні операції з їх 

обробки здійснюються з використанням ІС «Повідомлення». 

Основні фактори, що впливають на економію часу при переході від 

існуючої до нової технології, такі: 

 багаторазове використання введеної інформації (класифікатори); 

 автоматизація процедур проведення розрахунків та формування 

звітів. 

Економія витрат часу (у відсотках) на занесення даних та формування 

звітності [191] складає:  

 

  % 100
1

21

T

ÒT
T , (5.1) 

 

де T  - економія часу при переході до нової технології обробки даних; 1T , 
2T  - витрати часу на облік та аналіз даних про виробничий травматизм при 

існуючій технології (варіант 1) та новій технології (варіант 2) відповідно. 
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де 
1
iT , 

2
iT  - витрати часу на виконання i-го виду роботи для варіантів 1 та 2 

відповідно; ik  - кількість виконань i-го виду роботи за визначений період 

часу; N  - кількість видів робот з обробки даних, що виконується. 

Розрахунок економії витрат часу проведено на основі аналізу 

результатів обробки даних про випадки смертельного виробничого 

травматизму у вугільній галузі, що сталися у 2009-му році та підлягали 
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спеціальному розслідуванню та реєстрації в територіальному управлінні 

Держгірпромнагляду по Донецькій області. Таких випадків виявилось 135, 

про кожен з них було складено акт за формою Н-1 та заведено відповідні дані 

в комп’ютер. Облік нещасних випадків вели п’ять інспекторів, тобто кожен з 

інспекторів в середньому за рік заніс дані про 27 нещасних випадків.  

Оцінку скорочення часу було проведено за результатами виконання 

таких робіт:  

 занесення даних про нещасні випадки; 

 оперативний пошук даних; 

 формування вибірок даних;  

 формування звітів про стан травматизму у вугільній галузі 

відповідно до встановленого в Держгірпромнагляді порядку: щоденний, 

тижневий, місячний, річний. 

Витрати часу на занесення даних про один нещасний випадок для двох 

варіантів обробки даних слід обрахувати через кількість символів, які 

необхідно занести (представлені в табл. 5.2). Крім того, слід враховувати 

середню швидкість вводу даних інспектором.  

Час, що витрачається при занесенні даних, може бути обчислений за 

формулою: 

 

  
S

V
T 11

1 , 
S

V
T 22

1 , (5.3) 

 

де 1V , 2V  - обсяги даних (кількість символів), що заносяться в процесі 

введення одного повідомлення про нещасний випадок при першому та 

другому варіанті відповідно (наведено в табл. 5.2); S  - швидкість занесення 

даних інспектором (символів за хвилину) вважається рівною для обох 

оцінюваних варіантів. 

 

Таблиця 5.2  

Дані, що заносяться при обліку смертельних нещасних випадків у 

підрозділах Держгірпромнагляду 

Інформаційні поля, що 

заносяться при 

формуванні 

повідомлення про 

нещасний випадок 

Використання 

MS Excel, 

символів 

Використання 

ІС «Повідомлення» 

Занесення даних з 

використанням 

«миші», символів 

Занесення даних 

з клавіатури, 

символів 

1 2 3 4 
Номер НВ 3  2 

Дата НВ 6  2 

Час НВ 5  4 

Редакція 12  2 

Ступінь ризику 8  2 

Тип повідомлення 16  2 
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Інформаційні поля, що 

заносяться при 

формуванні 

повідомлення про 

нещасний випадок 

Використання 

MS Excel, 

символів 

Використання 

ІС «Повідомлення» 

Занесення даних з 

використанням 

«миші», символів 

Занесення даних 

з клавіатури, 

символів 
Вид події 30  2 

Назва ТУ 30  2 

Назва інспекції 50  4 

Код інспекції 5  2 

Назва підприємства 40  5 

ЄДРПОУ 10   

Адреса підприємства 50   

Унікальний код 

підприємства  

26   

Код виду економічної 

діяльності 

20  2 

Інспектор 15  3 

Передав 30  3 

Прийняв 30  3 

Погодив 30  3 

Передав у Комітет 30  3 

Голова комісії 30 30  

Причина зняття з обліку 40 40  

Причина несвоєчасної 

передачі 

40 40  

Причина зміни строку 

розслідування 

40 40  

Область 15  3 

Код теруправління  2  3 

Місце події 40 40  

Опис обставин 50 50  

Код події 4  4 

Причини НВ 50  4 

Облік  9  2 

ПІБ потерпілого 30 30  

Характер травм 30 30  

Місце роботи 30 30  

Професія потерпілого 

(ДК-003) 

25  7 

Рік народження 4 4  

Стать 3  2 

Стаж загальний 2 2  

Стаж за фахом 2 2  

Кількість дітей 1 1  

Сімейний стан 9  2 

Вид акту 3  2 

Дата складання акту Н-1 8  4 
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Інформаційні поля, що 

заносяться при 

формуванні 

повідомлення про 

нещасний випадок 

Використання 

MS Excel, 

символів 

Використання 

ІС «Повідомлення» 

Занесення даних з 

використанням 

«миші», символів 

Занесення даних 

з клавіатури, 

символів 
Номер наказу 10 10  

Дата наказу 8  4 

Номер наказу 10 10  

Дата наказу 8  4 

Подовження терміну 

розслідування 

25  2 

Дата складання акту Н-5 8  4 

Усього  982 359 93 

Таким чином, кількість символів, що заноситься при внесенні одного 

повідомлення про нещасний випадок при традиційній технології ( 1V ), 

становить 982 символи. Вважаємо, що одне натискання лівої клавіші «миші» 

приблизно дорівнює часу вводу одного символу з клавіатури, загальна 

кількість введених символів при новій технології ( 2V ) становить 359+93=452 

символи. 

Середня швидкість вводу даних інспекторами ( S ) становить 25 

символів за хвилину. 

За формулою (5.3) розраховано витрати часу на занесення даних про 

один нещасний випадок: 

 

  3,39
25

9821
1T  хв., 1,18

25

4522
1T  хв.  (5.4) 

  

Витрати часу на виконання операцій обробки даних та кількість їх 

вирішення на рік наведено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3  

Витрати часу на операції з обробки даних про виробничий травматизм у 

територіальних управліннях Держгірпромнагляду 

Найменування операції Кількість 

виконань 

у рік, 

одиниць 

Витрати часу на 

одну операцію,хв. 

Загальні витрати 

часу, хв.  

Варіант 

1 

Варіант 

2 

Варіант 

1 

Варіант 

2 

Занесення даних про  

нещасні випадки 

27 39,3 18,1 1061,1 488,7 

Оперативний пошук даних 225 20 8 4500 1800 

Формування звітів за 

запитом 

180 25 12 4500 2160 

Формування звітів  

про стан травматизму:  

     

місячний 12 50 20 600 240 
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Найменування операції Кількість 

виконань 

у рік, 

одиниць 

Витрати часу на 

одну операцію,хв. 

Загальні витрати 

часу, хв.  

Варіант 

1 

Варіант 

2 

Варіант 

1 

Варіант 

2 

квартальний  4 80 35 320 140 

річний 1 100 50 100 50 

Усього    11081,1 4878,7 

 

Встановлено, що витрати часу на обробку даних про смертельний 

виробничий травматизм у вугільній галузі при традиційній та новій 

технології становлять, відповідно, 11081,1 та 4878,7 хв./рік (або, відповідно, 

15,4 та 6,8 год./місяць). Отже, економія витрат часу, розрахована за 

формулою (5.1), становить:  

 

  % 0,56% 100
11081,1

7,487811081,1
T . (5.5) 

 

Отже, в результаті впровадження ІС «Нагляд» було вивільнено 

приблизно 56 % часу, який інспектор витрачав на обробку даних та 

підготовку звітів про нещасні випадки, що сталися у вугільній галузі та 

підлягали спеціальному розслідуванню. Враховуючи те, що при традиційній 

технології на виконання цих робіт інспектор витрачав приблизно 11 % 

робочого часу (15,4 з 144 годин), то перехід до автоматизованої технології 

дозволить йому витрачати лише 5 % (6,8 з 144 годин). 

Організаційний ефект від впровадження інформаційної системи з 

охорони праці підприємства також полягає у суттєвому скороченні часу, що 

витрачається фахівцями з охорони праці на виконання всіх операцій, 

пов’язаних із занесенням та обробкою даних. Розрахунки свідчать, що 

економія часу становить порядку 15 … 25 % у порівнянні з традиційною 

технологією. 

Як було показано в підрозділі 4.2 (див. рис. 4.5), збільшення (у 

порівнянні з фактичними) кількості відпрацьованих інспекторами людино-

днів у вугільній промисловості на 1 % у 2008-му році дозволяє зменшити 

середньомісячний рівень смертельного виробничого травматизму з 12 до 11 

постраждалих (на  

9 %).  

Таким чином, як свідчать проведені розрахунки, збільшення кількості 

відпрацьованих інспекторами людино-днів можна досягти не за рахунок 

збільшення фактичної кількості інспекторів (при цьому слід враховувати 

необхідність коригування штатного розкладу, збільшення фонду заробітної 

плати, проведення навчання інспекторів, прийнятих на роботу тощо), а за 

рахунок раціональної організації їх праці. Впровадження засобів 

автоматизації, та вдосконалення на цій основі організації роботи інспекторів 

дозволяє скоротити витрати робочого часу на обробку даних та формування 
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звітності, а вивільнений час використовувати на проведення перевірок 

підприємств та інші заходи оперативного характеру. 

Впровадження ІАСОП дозволило (у порівнянні із традиційною 

технологією) підвищити точності розрахунків, наочності візуалізації 

результатів а також забезпечило можливість вирішувати принципово нові 

завдання, пов’язані з обробкою даних, насамперед, моделювання та 

прогнозування показників виробничого травматизму та інші. Слід 

відзначити, що бази даних, які формуються в процесі функціонування 

підсистем ІАСОП, дозволяють здійснити однократне введення та 

багатократне та багатоцільове використання накопичених даних. Завдяки 

цьому отримані інформаційно-аналітичні матеріали використовувались 

керівниками для підтримки вироблення управлінських рішень. Тобто, 

накопичені дані використовуються не тільки для формування звітних та 

довідкових документів за встановленими формами, а також для підготовки 

різноманітних інформаційно-аналітичних матеріалів, призначених для 

підтримки вироблення управлінських рішень. 

Соціально-економічний ефект від впровадження інформаційних систем 

в сфері охорони праці сприяє зменшенню кількості постраждалих в 

результаті нещасних випадків та у зменшенні виплат, що сплачуються 

постраждалим або членам їх родин. 

Як перспективні напрямки вдосконалення інформаційно-аналітично 

підтримки державного нагляду в сфері охорони праці необхідно відзначити 

такі. 

Для кожного з інспекторів, що здійснюють державний нагляд, 

необхідно створити уніфіковану інформаційно-пошукову систему для 

забезпечення нормативно-правовою інформацією та автоматизованого 

занесення до баз даних всіх документів, що оперативно формуються за 

результатами проведення обстежень підконтрольних підприємств. 

Сформовані документи повинні оперативно передаватись через 

комунікаційні канали до інспекції, теруправління та Департаменту 

організації державного нагляду Держгірпромнагляду.  

На рівні інспекції, теруправлінь та Департаменту організації 

державного нагляду Держгірпромнагляду необхідно створити інформаційно-

аналітичну систему, призначену для узагальнення отриманих з різних рівнів 

даних, автоматизації процесу планування та контролю виконання планів 

роботи як структурних підрозділів, так і окремих інспекторів, автоматизації 

формування звітних документів та інформаційно-аналітичних матеріалів про 

наглядову діяльність. 

Відмінною особливістю пропонованого підходу є те, що дані про 

наглядову діяльність буде надходити безпосередньо від інспектора на всі без 

винятку рівні ієрархічної структури управління Держгірпромнагляду. Такий 

підхід дозволить істотно підвищити рівень поінформованості вищого 

керівництва, зменшить кількість недостовірних даних, забезпечить дієвий 

контроль за виконанням планів робіт.  
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5.2. Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень 

при розробленні програм з охорони праці 

 

 

Як відзначалося раніше, унікальні властивості інформації, які істотно 

відрізняють її від матеріальних та фінансових ресурсів, роблять її 

використання своєрідним додатковим резервом, що впливає на підвищення 

ефективності управлінської діяльності. Не викликає сумніву той факт, що 

накопичена значна кількість інформації, занесена в відповідні бази, ще не 

гарантує її раціонального використання при вирішенні поставлених завдань. 

Тут слід відзначити, що крім самої інформації необхідні засоби її обробки. 

Традиційно, в умовах, коли, засоби комп’ютерної техніки ще не були 

настільки поширені, як в умовах сьогодення, обробка інформації 

виконувалась безпосередньо людиною в процесі вирішення поставлених 

завдань [192]. Саме тому, однієї з ознак, за якими оцінювався рівень 

кваліфікації керівника або експерта було саме вміння «працювати з 

інформаційними матеріалами», тобто вміння аналізувати, систематизувати та 

групувати наявну інформацію, застосовувати до неї певні математичні та 

логічні операції, як результат – перетворювати інформацію в рекомендації по 

вирішенню поставленої задачі, крім того вміння використовувати отриманий 

досвід у роботі з інформаційними матеріалами при вирішенні подібних 

завдань у майбутньому.  

Результатом зростання довіри до засобів інформатизації стало 

використання їх для зберігання інформації замість паперових носіїв. Але 

подальше використання цієї інформації залишається недостатньо 

ефективним. Як свідчить досвід, найбільшого поширення дістали саме 

математичні методи обробки, призначені для автоматизації трудомістких 

рутинних математичних операцій, що використовуються, переважно, при 

формуванні звітних та довідкових документів. Результати, як правило, 

підлягають вибірковому контролю, але, точність розрахунків та наочність 

представлення дозволяє позитивно оцінювати перспективи такого способу 

обробки даних.  

Ситуація принципово відрізняється, коли мова йде про використання 

інформації, яка має якісних характер, а її обробка потребує застосування 

складних алгоритмів та спеціальних методів. Слід відзначити, що на 

сьогоднішній день при вирішенні завдань в умовах повної або часткової 

невизначеності, що характеризуються неповним або недостатньо 

достовірним набором даних, інформація використовується, переважно, як 

довідкова.  

Така ситуація призвела до того, що вирішення завдань, які важко 

формалізуються, відбувається в традиційний спосіб, тобто тут переважає 

суб’єктивізм осіб, що залучаються до їх вирішення. При цьому наукова 

підтримка процесів вироблення рішень залишається проблематичною, 
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оскільки відсутні методики або інші документи, що містять опис порядку 

виконання дій при вирішенні завдань планування. 

Слід відзначити принципові відмінності планування (розроблення) 

працеохоронних заходів на рівні підприємств та на рівні міністерств 

(регіонів). Насамперед, слід відзначити масштабність заходів. Якщо на рівні 

підприємств заходи мають, переважно, оперативний характер, а їх виконання 

передбачено протягом кількох днів, значно рідше – місяців, то на рівні 

міністерств (регіонів) виконання заходів планується на рік або декілька років. 

Відповідно до цього відрізняються обсяги фінансування, а також міра 

відповідальності перед суспільством за ефективність витрачених коштів та 

отримані результати. Враховуючи масштабність заходів на рівні міністерств, 

їх виконання передбачає проведення на першому (або підготовчому) етапі 

наукових досліджень, за результатами яких виконуються подальші етапи з їх 

впровадження. 

На державному рівні розроблюються та виконуються 

загальнодержавні, цільові галузеві та регіональні програм поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (далі – Програми).  

Програми розробляються відповідно до законодавства України з 

урахуванням напрямів економічної та соціальної політики, міжнародного 

досвіду, соціального діалогу заінтересованих сторін. 

Слід відзначити, що в залежності від того, яка саме Програма 

формується, Замовником можуть виступати центральні (галузеві 

міністерства) або місцеві органи державної виконавчої влади. Органом, що 

затверджує Програму може виступати: Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України, центральні або місцеві органи державної виконавчої 

влади. 

Розробці Програми повинна передувати розробка, оприлюднення та 

затвердження у встановленому порядку Концепції Програми.  

Не зважаючи на ряд відмінностей, притаманних кожній з вказаних 

Програм, слід відзначити (при формалізованому підході) деякі подібні риси. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 

106 «Порядок розроблення та виконання державних цільових програм» 

Програми повинні містити наступне: 

 паспорт Програми (визначається назва Програми, державний 

замовник, відповідальні виконавці, джерела та обсяги фінансування); 

 загальну частину (формулюється проблема, яку необхідно 

вирішити, обґрунтовується її актуальність); 

 мету Програми (визначається мета Програми, яка пов’язана з 

проблемою, на розв’язання якої спрямована Програми); 

 шляхи і способи розв’язання проблеми (визначаються шляхи і 

засоби вирішення проблеми з урахуванням переваг та недоліків 

альтернативних варіантів); 

 завдання і заходи, спрямовані на розв’язання проблеми (наводиться 

перелік заходів, кожен з яких характеризується назвою, відповідальним 
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виконавцем, терміном виконання та вартістю робіт з визначеним обсягом 

фінансування за джерелами та роками); 

 очікувані результати, ефективність Програми (вказуються 

результати, на досягнення яких орієнтовано виконання Програми, подаються 

кількісні та якісні показники, що визначають її ефективність). 

Для забезпечення контролю виконання Програми визначаються 

установи, які повинні здійснювати контроль виконання заходів і завдань, 

передбачених Програмою, а також визначається форма та термін звітування. 

Окремо може визначатись організація, на яку покладено наукове (методичне) 

супроводження робіт, передбачених заходами з реалізації Програми. 

Надзвичайно важливим є етап формування Програми. Початковими 

даними для формування державних цільових програм є такі: 

 рівень: державний, регіональний, галузевий (корпоративний); 

 регламентуючий документ для збору вхідних даних: Наказ 

Держгірпромнагляд від 31 березня 1994 р. «Про єдину державну систему 

показників обліку умов і безпеки праці»; 

 джерела інформації: форми статистичної звітності 1-УБ, 1-ПВ, Н1, 

4П, оперативні дані Держгірпромнагляду, дані Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань 

України, результати атестації робочих місць на підприємствах. 

Алгоритм формування програми в умовах інформаційно-аналітичної 

підтримки передбачає: 

 визначення показників: безпеки праці (технологічні процеси і 

обладнання, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів; 

обладнання, що вичерпує свій ресурс, знаходиться в аварійному стані тощо); 

умов праці (чисельність осіб, які працюють в умовах, що не відповідають 

нормам санітарної гігієни тощо); забезпеченості ЗІЗ; санітарно-побутових 

умов; стану охорони праці (травматизм, профзахворювання); 

 вибірка статистичних даних за період, що передує плановому (3-5 

років); 

 узагальнення інформації на рівні галузі, регіону, держави; 

 обробка статистичних даних за показниками: визначається ваговий 

внесок кожного показника в загальний стан безпеки; аналізується динаміка 

змін (тенденцій) вагових внесків показників за роками; визначаються 

показники, які відображають найбільший вклад в погіршення стану безпеки, 

гігієни праці; визначаються (формулюються) проблемні питання; 

 обробка статистичних даних з травматизму (у т.ч. й смертельного): 

аналізується динаміка змін по роках; виявляються причини; встановлюється 

причинно-наслідковий зв’язок; визначаються напрямки вирішення проблем; 

 обробка статистичних даних з профзахворюваності: аналізується 

динаміка змін за роками; виявляються причини; встановлюється причинно-

наслідковий зв’язок;  

 визначаються напрямки вирішення проблем; 
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 порівняльний аналіз результатів виконаної статистичної обробки і 

визначення індикаторів (показників) програми, що розробляється; 

 формування заходів з вирішення «визначених» проблем; 

 прогнозування змін індикаторів програми за роками на період, що 

планується; 

розрахунок затрат на реалізацію запланованих заходів і розподіл їх за 

роками (в відповідності із змінами індикаторів). Запропоновано схему 

формування Програми в умовах інформаційно-аналітичної підтримки, яка 

представлена на рис. 5.3. 
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При підготовці пропозицій, які передбачається включити до Програми, 

використовуються інформаційні бази даних: 

 база даних про науково-технічні розробки в сфері охорони праці, 

яка повинна мати такі відомості: дані про розробників (країна, організація, 

автори), коротка характеристика предмету розробки, галузь застосування, 

джерело інформації про розробку, дата введення чи відновлення інформації; 

 база даних про розробників продукції, яка повинна мати такі 

відомості: назва організації (повна і скорочена), поштово-юридичні 

реквізити, галузева підпорядкованість і форма власності, основні напрямки 

науково-технічної і виробничої діяльності, дані про наявні розробки в сфері 

охорони праці, дані про науково-технічний потенціал і матеріальну базу 

організації (підприємства), дані про посадових осіб і провідних розробників 

продукції (посада, прізвище, номер телефону); 

 база даних статистичного характеру про умови праці на робочих 

місцях, професійні захворювання та нещасні випадки.  

Крім того, при вирішенні конкретних завдань планування, можуть 

активно використовуватись спеціалізовані бази даних, наприклад, база даних 

про засоби індивідуального та колективного захисту [193, 194, 195], 

комп’ютеризована правова бібліотека «Ліга» тощо.  

Роботи зі складання Програми здійснюються призначеним Замовником 

Розробником (робочою групою або комісією), який виконує аналіз та 

узагальнення пропозицій, що подаються до плану заходів, а також оцінку 

потреб держави (галузі) у розробленні науково-технічної або іншої продукції. 

Після затвердження Програми в установленому порядку вона стає 

обов’язковою для виконання. Тобто на цьому етапі відбувається пошук 

виконавців, проведення тендерних процедур, укладання договорів та 

здійснюється контроль їх виконання. 

Схема вироблення управлінського рішення на прикладі розроблення 

програми з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища в умовах інформаційно-аналітичної підтримки представлена на 

рис. 5.4.  

Як видно з наведеної схеми, дані з питань охорони праці 

використовуються для інформаційно-аналітичне забезпечення в процесі 

вироблення Замовником управлінських рішень, у том числі – розроблення 

Програми. 
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Рис. 5.4. Схема вироблення управлінського рішення на прикладі 

розроблення Програми в умовах інформаційно-аналітичної підтримки 

 

Питання прийняття та реалізації управлінських рішень, розроблення 

яких спирається на узагальнені звітні та аналітичні дані, ефективно 

вирішуються за допомогою інформаційно-аналітичної підтримки та з 

використанням баз даних з питань охорони праці. Для сфери охорони праці 

при вирішенні завдань планування можна виділити такі групи управлінських 

рішень: 

 проведення атестації робочих місць та перевірок підприємств; 

 моніторинг промислової безпеки обладнання та об’єктів 

підвищеної небезпеки; 

 профілактика нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій за результатами аналізу статистичних даних; 
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 науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 

загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях;  

 вдосконалювання нормативно-правової бази в сфері охорони праці 

та соціального страхування; 

 вдосконалення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці. 

 

 

5.3. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичної підтримки 

управління в сфері охорони праці  
 

Для сфери охорони праці, як і для інших сфер людської діяльності, є 

важливим її інформаційне забезпечення. Його пріоритетність відповідає 

сучасним тенденціям світової практики. В Україні протягом останніх 

десятиліть при переході від індустріального простору до інформаційного 

накопичено великий досвід в створенні інформаційних баз даних. Проте, у 

сфері охорони праці подібні бази даних на державному рівні практично 

відсутні. І це при тому, що одним з визначальних чинників ефективності 

державного управління, у тому числі і в цій сфері, є високоякісне 

багатопланове інформаційно-аналітичне забезпечення під час опрацювання, 

прийняття і виконання рішень, які пов’язані зі здоров’ям та життям людини. 

Слід відзначити, що, на превеликий жаль, в державі триває практика 

розроблення різними розробниками окремих інформаційних систем з 

охорони праці, які використовуються в межах окремих підприємств. Такий 

підхід призводить до нераціонального ведення розробок та витрачання 

фінансових коштів, оскільки замість однієї розробленої на високому 

професійному рівні уніфікованої інформаційної системи в державі 

використовується множина подібних одна до одної систем, призначених для 

автоматизації однакових операцій. Такий стан справ, крім нераціонального 

використання фінансових коштів, призводить також до невиправданого 

дублювання інформації. В результаті спостерігаються непоодинокі випадки, 

коли різні державні структури (Держгірпромнагляд, Держкомстат, Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України) оприлюднюють неузгоджені між собою 

дані, наприклад, про рівень виробничого травматизму.  

В зв’язку з цим Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України було 

започатковано розроблення та впровадження Єдиного міжгалузевого банку 

даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях травмонебезпечних 

підприємств і підприємств зі шкідливими умовами праці (далі - ЄМБД ОП). 

ЄМБД ОП створюється як глобальна організаційно-технічна система, 

побудована за галузевим та функціональним принципами. Робота 

здійснюється з метою реалізації вимог Законів України «Про охорону праці», 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
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випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності», «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» тощо. 

На ЄМБД ОП буде покладено функції упорядкування та автоматизації 

процесів отримання, збирання, оброблення, збереження, аналізу та 

розповсюдження інформації про стан умов та безпеки праці на робочих 

місцях у галузях промислового виробництва України, підвищення рівня 

забезпечення інформаційних потреб у сфері охорони праці органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій для прийняття управлінських рішень по підвищенню рівня 

безпеки праці та профілактики нещасних випадків та професійних 

захворювань на виробничому, регіональному, галузевому та національному 

рівнях. 

ЄМБД ОП призначений для вирішення таких взаємопов’язаних задач: 

 систематичне поповнення та актуалізація інформаційних даних про 

стан умов праці та травматизм у галузях економіки; 

 формування масивів даних для оперативного моніторингу стану 

умов та безпеки праці на робочих місцях у галузях економіки України; 

  інформаційний супровід процесів аналізу умов праці й стану 

здоров’я працюючого населення України, аналізу впливу небезпечних і 

шкідливих факторів на здоров’я працівників. 

Створення та ефективне функціонування ЄМБД ОП дозволяє об’єднати 

окремі інформаційні системи у рамках одної інтегрованої системи, яка б 

охоплювала основні аспекти управління охороною праці на основі загального 

програмно-технічного, інформаційного й організаційного забезпечення. 

Інтеграцію можна визначити як спосіб організації окремих компонентів в 

одну систему, яка забезпечує їх узгоджену і цілеспрямовану взаємодію, 

зумовлює високу ефективність функціонування. Крім того, можливим є 

розроблення нових підсистем. Принципи інтеграції існуючих або 

створюваних інформаційних систем до ЄМБД ОП слід розглядати в таких 

аспектах: функціональному, організаційному, інформаційному, програмному, 

технічному, економічному. 

Функціональна інтеграція забезпечує єдність цілей та узгодженість 

критеріїв, а також процедур виконання технологічних функцій, пов’язаних із 

досягненням поставлених цілей. Організаційна інтеграція полягає в 

забезпеченні раціональної взаємодії управлінського персоналу на різних 

рівнях ієрархії та в різних локальних підсистемах. Інформаційна інтеграція 

полягає в застосуванні комплексного підходу до створення і ведення 

інформаційної бази системи та її компонентів на основі єдиного 

технологічного процесу збору, зберігання, передачі й обробки інформації, 

який забезпечує узгоджену інформаційну взаємодію усіх підсистем. 

Програмна інтеграція означає використання узгодженого і взаємопов’язаного 

комплексу моделей, алгоритмів і програм для забезпечення спільного 

функціонування всіх компонентів системи. Технічна інтеграція полягає у 
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використанні єдиного комплексу технічних засобів. Економічну інтеграцію 

можна розглядати як узагальнений комплексний показник інтеграції системи, 

вона полягає в забезпеченні цілеспрямованого і узгодженого функціонування 

всіх компонентів для досягнення економічного ефекту функціонування всієї 

системи. 

Після введення ЄМБД ОП в експлуатацію ця система має стати 

основою інформаційно-аналітичного центру СУОП, який повинен стати 

технологічною основою для формування міжгалузевого інформаційного 

простору сфери охорони праці та його інтеграції до єдиного інформаційного 

простору держави, істотно розвинути інформаційно-аналітичний потенціал 

сфери охорони праці, сприяти оперативності, достовірності та доступності 

інформації та забезпечити сучасний рівень підтримки управлінської 

діяльності за допомогою системи аналітичної обробки даних та прийняття 

рішень. Інформаційно-аналітичний центр призначений для вирішення таких 

завдань: 

 забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку прийняття рішень 

в сфери охорони праці, оперативність обробки даних та наочність 

представлення результатів цієї обробки.  

 здійснювати аналітичну обробку зібраних даних, з використанням 

методів динамічного програмування, імітаційного моделювання та інших з 

метою виявлення закономірностей, причинно-наслідкових зв’язків, 

відстеження тенденцій тощо [196, 197]; 

 виконувати науково-обґрунтоване планування заходів та 

пропозицій зі зменшення впливу шкідливих та небезпечних чинників [198, 

199, 200]; 

 формувати рекомендації щодо профілактики травматизму та 

професійної захворюваності [201]. 

До складу центрального вузла інформаційно-аналітичного центру 

СУОП повинні входити такі інформаційні бази даних: навчання з питань 

охорони праці; умов та безпеки праці; нормативно-правових актів про 

охорону праці; науково-технічних розробок; виробничого травматизму; 

професійної захворюваності. Занесення інформації на місцях та передачу її 

до центрального вузла здійснюють галузеві та регіональні вузли ЄМБД ОП, а 

також інші інформаційні системи, що функціонують в сфері охорони праці та 

соціального страхування. 

Розроблена та впроваджена в Держгірпромнагляді ІАСОП, в 

подальшому буде функціонувати як одна з підсистем інформаційно-

аналітичного центру СУОП. При цьому підсистема ІАСОП «Повідомлення» 

разом з ІС моніторингу нещасних випадків та профзахворювань дозволять 

отримувати дані про нещасні випадки на виробництві та формувати на цій 

основі єдину базу даних про виробничий травматизм в Україні. При цьому 

інформаційна взаємодія вказаних систем буде забезпечена шляхом 

використання стандартизованого програмного забезпечення, уніфікованих за 

структурою баз даних, а також єдиної системи класифікаторів та довідників. 
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Таким чином, інформацію про стан охорони праці до інформаційно-

аналітичного центру СУОП повинна надходити від підприємств, через 

спеціалізовані системи, та заноситись до відповідних баз даних ЄМБД ОП 

(рис. 5.5).  

 

 

Рис. 5.5. Перспективна схема інформаційно-аналітичного забезпечення 

сфери охорони праці: 
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запитом. При цьому передбачено категорії користувачів, які можуть 

вирізнятися статусом, можливістю доступу до даних тощо. Серед 

користувачів будуть посадові особи та фахівці, які беруть участь в управлінні 

охороною праці на різних рівнях (державний, галузевий, підприємство), 

науковці, викладачі, студенти. 

Крім того, інформаційно-аналітичні матеріали, призначені для 

підприємств, повинні містити результати узагальненого аналізу стану 

охорони праці за видами економічної діяльності, за територіальною або 

галузевою ознакою. Також ці матеріали повинні містити рекомендації щодо 

покращення стану охорони праці, що ґрунтуються на результатах аналітичної 

обробки даних з використанням методів моделювання та прогнозування, 

економічного аналізу, імовірнісних, експертних оцінок тощо.  

Для забезпечення належного рівня наукової підтримки управлінської та 

наглядової діяльності в сфері охорони праці необхідно вести розроблення 

нових інформаційних систем з урахуванням кінцевої мети функціонування 

цих систем. Таким чином, інформаційно-аналітичний центр СУОП буде 

функціонувати як інтегрована система, призначена для централізованого 

збору та зберігання інформації в сфері охорони праці, організації 

інформаційної взаємодії різних за призначенням інформаційних систем, а 

також для забезпечення доступу різних категорій користувачів. Для 

реалізації запропонованого підходу до створення інформаційно-аналітичного 

забезпечення сфери охорони праці необхідно провести комплекс 

взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вдосконалення управління 

охороною праці та підвищення ефективності функціонування існуючих 

інформаційних систем.  

Створення інформаційно-аналітичного центру СУОП дозволяє 

провести інформаційну інтеграцію різних за призначенням автоматизованих 

систем, що використовуються для вирішення завдань забезпечення охорони 

праці та промислової безпеки в різних галузях. Слід відзначити, що 

ННДІПБОП розпочато роботи за такими напрямками.  

Насамперед, слід відзначити, що останнім часом значна увага 

приділяється застосуванню сучасних засобів автоматизації для забезпеченню 

належного рівня безпеки на підприємствах вугільної промисловості. 

Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського 

контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і 

технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах 

передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 р. № 1011. 

Впровадження УТАС на вугледобувних підприємствах країни покладено на 

Держгірпромнагляд. Система УТАС, головним розробником якої є ДП 

«Петровський завод вугільного машинобудування», призначена для 

запобігання аварійним ситуаціям та підвищення рівню виробничої безпеки 

шляхом оперативного контролю усіх технологічних ділянок шахти та 

управління параметрами шахтної атмосфери. 

За замовленням ДП «Петровський завод вугільного машинобудування» 

розроблена інформаційно-аналітична підсистема УТАС (ІАП), яка 
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призначена для аналізу та прогнозування стану гірничошахтного обладнання 

та шахтної атмосфери. Результати аналізу та прогнозування використані в 

процесі здійснення управлінської та наглядової діяльності з промислової 

безпеки та охорони праці на вугільних шахтах.  

Основні функції ІАП:  

 отримання даних про стан гірничошахтного обладнання та шахтної 

атмосфери від пристроїв системи УТАС та їх подальша обробка; 

 формування вихідних документів (звітних, довідкових) і видача її 

на друк та інші носії інформації (відповідно до затвердженої методики 

обробки даних); 

 автоматизований аналіз даних, отриманих від датчиків системи 

УТАС, з точки зору їх недостовірності; 

 моделювання стану шахтної атмосфери з метою прогнозування 

аварійних ситуацій. 

Крім того, в ІАП реалізовано можливості архівування даних та їх 

передачі до інших користувачів через канали комунікації. 

Проведені експериментальні дослідження, засновані на обробці даних, 

отриманих від датчиків системи УТАС, що встановлені на вугільних шахтах, 

дозволяють виявити визначені тенденції за зміною значень показань датчиків 

протягом доби [202].  

На рис. 5.6 наведено приклад математичної моделі залежності показань 

датчика оксиду вуглецю (CO) магістрального конвеєра від змінної – часу, яка 

отримана з використанням ІАП.  

 

Початковими даними для побудови вказаної моделі є дані про рівень 

СО, осереднені за годину. Отримані в результаті розбивки вибірки за три 

доби на годинні інтервали (точки з 1 по 72). Інтервал прогнозування – точки з 

73 по 96 (на добу вперед). Точність прогнозування рівно СО становить понад 

85 %, що можна вважати задовільним результатом, враховуючи, що 

донедавна завдання прогнозування стану шахтної атмосфери методами 

математичного моделювання на ставилось та не вирішувалось.  

Практичне використання прогнозних значень показань датчиків 

дозволить вчасно реагувати на ймовірне перевищення припустимого рівня 

параметру, що моделюється, та оперативно вживати профілактичні заходи. 

Використання результатів роботи дозволяє підвищити об’єктивність оцінки 

стану шахтної атмосфери, реалізувати інформаційно-аналітичну підтримку 

управлінської та наглядової діяльності з охорони праці на підприємствах 

вугільної галузі, а також розширити функціональні можливості системи 

УТАС.  

 

 

 

 



 

 

210 

Рис. 5.6. Моделювання рівню СО на основі даних, отриманих від пристроїв 

УТАС: 1 – фактичні усереднені значення показань датчика CO, 

 2 – модельовані та прогнозовані рівні СО. 

 

Розроблена ІАП впроваджена на таких вугільних підприємствах: шахта 

«Степова» ДП «Львіввугіль»; шахта «Білозірська» ДП «Добропіллявугілля»; 

шахта «Вергелівська» ДП «Луганськвугілля», ш/у «Луганське» ДП 

«Луганськвугілля», ш/у «Южнодонбасське №1»; ВП «Шахта «Шахтарська-

Глибока» ДП «Шахтарськантрацит»»; ВП «Шахта ім. XIX з’їзду КПРС ДП 

«Луганськвугілля»»; ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля»». Слід 

відзначити, що в майбутньому передбачається створення комп’ютерної 

системи моделювання типових та надзвичайних виробничих ситуацій, яка 

буде використовувати апробовані методи моделювання та прогнозування.  

Як перспективний напрямок розширення функціональних можливостей 

системи УТАС пропонується створення інтегрованого банку даних про стан 

шахтної атмосфери, виробничий травматизм та професійну захворюваність 

на підприємствах вугільної промисловості (на основі даних системи УТАС, 

матеріалів розслідування нещасних випадків, професійних захворювань, 

даних про умови праці на робочих місцях).  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6.01.2010 р.  

№ 8 та п. 20.2 наказу Держгірпромнагляду від 8.02.2010 р. № 24 на підставі 

виконаних розробок розпочато створення уніфікованої автоматизованої 

1 2 
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електронно-облікової системи для ведення обліку технологічного транспорту 

(ВОЗТТ). Основні функції ВОЗТТ такі: 

 ведення єдиної бази підприємств та їх технологічного транспорту; 

 контролювання своєчасності проходження технічних оглядів; 

 швидкий пошук даних про технологічний транспорт; 

 формування звітів у любих розрізах (транспорт окремого 

підприємства; транспорт зареєстрований у поточному році; транспорт з 

простроченим терміном реєстрації тощо); 

 заповнення офіційних бланків (талон про проходження технічного 

огляду і свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу); 

 формування актів, угод і рахунків на підставі сформованих 

довідників; 

 формування звітів у любих розрізах (транспорт окремого 

підприємства; транспорт зареєстрований у поточному році; транспорт з 

простроченим терміном реєстрації тощо); 

 формування на підставі запиту довідок про проведені реєстраційні 

дії щодо зареєстрованих технологічних транспортних засобів і їх власників. 

Використання ВОЗТТ дозволить підвищити ефективність робіт з 

реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів структурними підрозділами Держгірпромнагляду та 

оперативної підготовки необхідної інформації на запити уповноважених 

органів.  

Для підвищення ефективності здійснення наглядової та експертної 

діяльності за об’єктами котлонагляду та підіймальних споруд та науково-

технічної підтримки цих видів діяльності було розпочато роботу зі створення 

уніфікованої інформаційної системи обліку об’єктів котлонагляду та 

підіймальних споруд. Вказана система призначена для автоматизації процесу 

обліку та формування баз даних об’єктів котлонагляду та підіймальних 

споруд (ліфти, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та 

гарячої води, підйомники, ескалатори та інші). Впровадження вказаної 

системи планується у центральному апараті та в територіальних органів 

Держгірпромнагляду, а також в експертно-технічних центрах. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р.  

№ 1631 та за дорученням Держгірпромнагляду ННДІПБОП започатковано 

збір та систематизацію інформація про всі видані та анульовані дозволи. Базу 

даних з цих питань розміщено на офіційному сайті ННДІПБОП.  

Отже, реалізація запропонованого нового підходу до побудови 

інформаційно-аналітичного забезпечення сфери охорони праці дозволить: 

 раціонально застосовувати математичні методи при обробці 

інформації і виробленню управлінських рішень на всіх рівнях ієрархічної 

структури Держгірпромнагляду; 

 забезпечити посадові особи Держгірпромнагляду, що беруть участь 

в управлінні наглядовою діяльністю, деталізованими даними про стан справ 

на місцях; 
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 підвищити оперативність обробки і передачі інформації про стан 

охорони праці на підконтрольних підприємствах; 

 підвищити рівень достовірності даних про стан охорони праці на 

підприємствах; 

 вчасно доводити прийняті управлінські рішення до всіх 

структурних підрозділів Держгірпромнагляду та окремих інспекторів; 

 підвищити ефективність контролю виконання прийнятих рішень; 

 підвищити ефективність наглядової діяльності на основі 

застосування методів моделювання, прогнозування, експертних оцінок, 

економічного аналізу та підтримки прийняття рішень на всіх рівнях 

ієрархічної структури Держгірпромнагляду. 

При цьому слід враховувати, що для забезпечення належного рівню 

виконання всіх операцій, пов’язаних із занесенням, передачею, аналізом 

даних та формуванням звітності, користувачі повинні мати достатній рівень 

комп’ютерної підготовки. Для цього слід започаткувати проведення навчання 

фахівців у формі семінарів, курсів або, при необхідності, в індивідуальному 

порядку. В окремих випадках, враховуючи територіальну віддаленість 

фахівців, таке навчання може проводитись дистанційно з використанням 

сучасних засобів комунікації. Крім того, доцільно розробити та видати 

необхідним накладом (у т.ч. – електронну версію) узагальнений довідник по 

роботі з інформаційними системами. В такому довіднику слід навести 

практичні поради, рекомендації з раціональної роботи, акцентувати увагу на 

типових помилках та шляхах їх виправлення, а також подати інформацію про 

перспективи подальших розробок тощо. 

Використання запропонованих наукових засад оперативного 

управління охороною праці передбачено на всіх рівнях ієрархічній структури 

СУОП. В процесі її реалізації будуть накопичені необхідні дані, апробовані 

методи їх обробки та підтверджено ефективність використання результатів в 

процесі вирішення завдань управління. Це дозволить в перспективі 

запровадити систему оцінки виробничого ризику, а планування 

працеохоронних заходів буде вестися з позицій забезпечення допустимого 

рівню ризику.  

Таким чином, вВ умовах сьогодення впровадження інформаційних 

систем для вирішення завдань управління в сфері охорони праці необхідно 

розглядати як складову частину програм працеохоронних заходів. 

Розроблення сучасних інформаційно-аналітичних систем державного рівню 

вимагає значних обсягів фінансування, залучення постановників завдань, 

розробників математичного та програмного забезпечення, а також 

застосування засобів комп’ютерної техніки та комунікації.  

Впровадження розроблених інформаційних систем з охорони праці 

забезпечило організаційний ефект, який полягає у суттєвому скороченні часу, 

що витрачається фахівцями на виконання всіх операцій, пов’язаних із 

занесенням та обробкою даних. Розрахунки свідчать, що економія часу 

становить порядку 15 … 20 % у порівнянні з традиційною технологією. 
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Досягнення соціально-економічного ефекту від впровадження вказаних 

систем полягає у зменшенні кількості постраждалих в результаті нещасних 

випадків.  

Вперше запропоновано схему розроблення програми з поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в умовах 

інформаційно-аналітичної підтримки, впровадження якої дозволить 

підвищити ефективність розроблення та реалізації вказаних програм. 

Розроблена схема інформаційно-аналітичного забезпечення сфери 

охорони праці, реалізація якої передбачає створення інформаційно-

аналітичного центру СУОП та впровадження Єдиного міжгалузевого банку 

даних безпеки та гігієни праці на робочих місцях. Обґрунтовано 

перспективні напрямки розвитку інформаційно-аналітичної підтримки в 

сфері охорони праці. 

Запропоновано методологічні підходи до вдосконалення інформаційно-

аналітичного забезпечення сфери охорони праці дозволять в перспективі 

інтегрувати до нього різні інформаційні системи виробничого середовища та 

обладнання, нещасних випадків та професійних захворювань, інші галузеві та 

корпоративні системи, а також обґрунтовано необхідність створення 

інформаційно-аналітичного центру. 

Розроблено інформаційно-аналітичну підсистему уніфікованої 

телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого 

управління, впровадження якої на дванадцяти вугільних шахтах дозволило 

прогнозувати стан шахтної атмосфери та здійснювати на цій основі 

обґрунтовані профілактичні працеохоронні заходи. 
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6. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА БАЗІ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕВІРОК 

 

 

6.1. Організація державного нагляду за охороною праці в Україні  
 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

(Держгірпромнагляд України) є органом виконавчої влади та забезпечує 

реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, 

державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у 

сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення. 

Впровадження пілотного проекту інформаційно-аналітичної системи 

аналізу наглядової діяльності на базі матеріалів перевірок (ІАС ОАНД) в 

окремих підрозділах Держгірпромнагляду зумовило не тільки автоматизацію 

процедур формування, передачі та обробки даних про наглядову діяльність, 

але й сприяло становленню нових підходів до вирішення завдань управління 

фахівцями та керівниками.  

Принциповою відмінністю підходу до розроблення та впровадження 

ІАС ОАНД було прагнення вдосконалити не тільки технологію збору та 

обробки даних шляхом використання більш сучасної (у порівнянні з 

існуючої) інформаційної системи, а, насамперед, забезпечити інформаційно-

аналітичну підтримку ефективного вирішення завдань управління охороною 

праці та промисловою безпекою фахівцями та керівниками, які беруть участь 

у підготовці та реалізації відповідних управлінських рішень.  

Враховуючи законодавчо закріплений пріоритет життя та здоров’я 

людини в процесі трудової діяльності, слід відзначити, що одним з важливих 

напрямків діяльності Держгірпромнагляду є підвищення ефективності 

державного нагляду за охороною праці у суспільному виробництві. 

Вирішення цієї проблеми на основі вивчення, узагальнення та удосконалення 

наглядової діяльності територіальних управлінь, державних інспекцій і 

державних інспекторів, впровадження нових науково-обґрунтованих форм і 

методів державного нагляду за охороною праці покладено на управління 

організації державного нагляду Держгірпромнагляду. 

Основними кількісними показниками, за якими оцінюється 

результативність наглядової діяльності на всіх рівнях, є показники 

виробничого травматизму, а саме: 

 кількість нещасних випадків з тяжкими наслідками (смертельних, 

групових, несмертельних); 

 кількість смертельно травмованих; 

 кількість потерпілих в результаті нещасних випадків. 

Раціональна організація працеохоронної діяльності на всіх рівнях 

повинна зумовити ситуацію, за якої максимально високий рівень економічної 
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діяльності підприємств досягається при мінімально можливому рівні 

виробничого травматизму. 

В ієрархічній структурі управління охороною праці виділяють три 

таких рівні:  

 державний рівень управління – центральний апарат 

Держгірпромнагляду (до складу якого входять управління організації 

державного нагляду та обліку травматизму, галузеві управління), 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

 регіональний рівень управління – територіальні управління, місцеві 

органи виконавчої влади; 

 виробничий рівень – державні інспекції, відділи (служби) охорони 

праці підприємств та державні інспектори. 

Держгірпромнагляд України у своїй діяльності керується Конституцією 

та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства надзвичайних ситуацій України (МНС 

України), іншими актами законодавства України, дорученнями Президента 

України та Міністра, а також Положенням про Держгірпромнагляд України. 

Основними завданнями Держгірпромнагляду України є: 

1) реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони 

праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової 

безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування; 

2) здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, 

охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного 

управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

3) організація та здійснення державного нагляду (контролю) за 

додержанням законів та інших нормативно-правових актів з питань: 

 промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт 

юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю; 

 геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також 

використання і переробки мінеральної сировини; 

 безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами 

промислового призначення; 

 безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів 

боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового 

призначення; 

 трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного 

газу та діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечними об’єктами. 

Держгірпромнагляд України здійснює свої повноваження 

безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці 
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Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у місті обласного значення 

Кривий Ріг. 

Відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності” заходи державного нагляду – 

це планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення 

перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій. 

Перевірки поділяються на планові та позапланові. Планові перевірки 

встановлюються структурним підрозділом з урахуванням специфічних 

особливостей, стану охорони праці та промислової безпеки на конкретних 

підприємствах, об’єктах. Періодичність проведення планових перевірок 

встановлюється в залежності від характеру економічної діяльності цих 

суб’єктів, їх кількості та навантаження на посадову особу структурного 

підрозділу. 

Позапланові перевірки проводяться у разі: росту виробничого 

травматизму; допущення аварії або групового чи смертельного нещасного 

випадку; надходження скарги; невиконання роботодавцем вимог раніше 

виданого припису; ненадходження інформації щодо усунення недоліків, 

вказаних у приписі. Позапланові перевірки проводяться за наказом органу 

державного нагляду за охороною праці. 

 

Суб’єктами господарювання вважаються: 

 господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до 

Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, 

створені відповідно до Господарського Кодексу, а також інші юридичні 

особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в 

установленому законом порядку; 

 громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як 

підприємці. 

Виробничим об’єктом вважається частина суб’єкта господарювання, 

обмежена за територіальними або організаційними ознаками, яку може бути 

обстежено під час однієї перевірки (виробничі цехи, дільниці, промислові 

майданчики, об’єкт або декілька об’єктів, закріплених за спеціальними 

видами нагляду, відокремлені виробничі структурні підрозділи (служби), що 

належать до сфери управління суб’єктів господарювання чи перебувають у 

їх підпорядкуванні). 

Піднаглядовими об’єктами вважаються піднаглядові суб’єкти 

господарювання та виробничі об’єкти, які знаходяться у межах юрисдикції 

територіального органу Держгірпромнагляду. 
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6.2. Методики використання інформаційно-аналітичної підсистеми 

аналізу наглядової діяльності на базі матеріалів перевірок 

 

 

6.2.1. Повідомлення про проведення планової перевірки суб’єкта 

господарювання 

 

 

Основним призначенням ІАС ОАНД є автоматизація документообігу 

при здійсненні державними інспекторам перевірок суб’єктів 

господарювання. Державний нагляд за охороною праці здійснюється шляхом 

проведення перевірок підприємств (об’єктів). При цьому як основі 

формуються такі документи: 

 повідомлення про проведення перевірки суб’єкта господарювання; 

 повідомлення про проведення перевірки виробничих об’єктів; 

 направлення; 

 акт планової перевірки; 

 припис; 

 розпорядження; 

 рішення про зняття пломб для виконання робіт щодо усунення 

порушень; 

 рішення про поновлення робіт; 

 подання. 

Варто зауважити, що є два типи створення документів: загальний та на 

основі вибраного. У програмному комплексі ІАС ОАНД це реалізовано 

наступним чином. Для загального створення документа варто 

використовувати пункт «Створити» → (тип документа) (рис. 6.1а). 

 

Рис. 6.1а. Загальний тип створення документів 

 

Створення документів на основі вибраного відбувається у тому 

випадку, коли користувач вже створив раніше один документ, а нині хоче 

створити інший, який має безпосереднє відношення до першого. Для 

створення документів на основі вибраного варто встановити активну строку 
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(синього кольору) на раніше створеному документі та при створенні нового 

документа вибрати пункт «Створити, базуючись на вибраному» → (тип 

документа) (рис. 6.1б). 

 

 

Рис. 6.1б. Створення документа на основі вибраного 

 

 

 

Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного 

нагляду видає наказ, який має містити найменування суб’єкта 

господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. 

На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на 

проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника 

органу державного нагляду, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і 

засвідчується печаткою. 

У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються: 

 найменування органу державного нагляду, що здійснює захід; 

 найменування суб’єкта господарювання та/або його 

відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – 

підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

 місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його 

відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

 номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід; 

 перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із 

зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові; 

 дата початку та дата закінчення заходу; 

 тип заходу (плановий або позаплановий); 

 вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування 

тощо); 

 підстави для здійснення заходу; 

 предмет здійснення заходу; 

 інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк 

його здійснення). 
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Проведення планової перевірки суб’єкта господарювання, яка 

здійснюється комісією, а також перевірки виробничого об’єкта суб’єкта 

господарювання, яка потребує отримання спеціального допуску на об’єкт 

перевірки та/або якщо об’єкт підпадає під дію Закону України «Про 

державну таємницю», здійснюється за умови попереднього повідомлення 

суб’єкта перевірки про її проведення. 

Повідомлення про проведення планової перевірки суб’єкта 

господарювання за встановленою формою, або повідомлення про проведення 

планової перевірки виробничих об’єктів, надсилається суб’єкту 

господарювання рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається 

особисто керівнику (уповноваженій особі) суб’єкта господарювання під 

підпис не пізніше ніж за десять днів до дня здійснення заходу. Форми 

вказаних документів наведено в додатку. 

У разі неповідомлення про проведення планової перевірки у 

вищезазначених випадках суб’єкт господарювання має право не допускати 

посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду України до здійснення 

такої перевірки. 

Копії повідомлень зберігаються у Держгірпромнагляді України або 

його територіальних органах протягом п’яти років.  

Посадова особа, яка здійснює перевірку, повинна мати при собі 

службове посвідчення і направлення на проведення перевірки (див. додаток), 

а у випадку перевірки режимних об’єктів – додатково допуск, оформлений у 

встановленому порядку. Копія направлення на проведення перевірки 

надається суб’єкту господарювання. 

У разі непред’явлення на вимогу суб’єкта господарювання службового 

посвідчення і направлення на проведення перевірки суб’єкт господарювання 

має право не допускати посадову особу (членів комісії) Держгірпромнагляду 

України до здійснення такої перевірки. 

Враховуючи особливості здійснення державного нагляду на місцях, 

передбачено можливість автоматизованої передачі до центрального апарату 

Держгірпромнагляду електронних версій повідомлень та формування 

відокремленої бази даних повідомлень з можливістю пошуку потрібного 

повідомлення за визначеною групою реквізитів. 

 

Форма повідомлення, реалізована в ІАС ОАНД, представлена на рис. 

6.2. 
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Рис. 6.2. Форма повідомлення, реалізована в ІАС ОАНД 

 

Для заповнення форми повідомлення про проведення планової 

перевірки суб’єкта господарювання в режимі «Акти» програмного комплексу 

ІАС ОАНД необхідно натиснути кнопку  «Створити» і у випадаючому 

вікні (рис. 6.3) вибрати пункт «Повідомлення про проведення планової 

перевірки суб’єкта господарювання». 

Рис. 6.3. Вибір типу документа для створення 

 

Відразу після вибору пункту «Повідомлення про проведення планової 

перевірки суб’єкта господарювання» на екрані з’явиться повідомлення щодо 

необхідності вибору підприємства для відправлення повідомлення (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Інформаційне вікно щодо необхідності вибору підприємства 

 

Сама форма вибору підприємства має наступний вигляд (рис. 6.5). 

Інспектор має заповнити усі поля цієї форми та натиснути кнопку «Вибрати». 

Також існує можливість пошуку підприємства та автоматичного заповнення 

усіх полів. Для цього слугує кнопка «Автозаповнення» . Натиснувши її, 

інспектор отримає змогу вибрати підприємство зі списку, після чого всі його 

дані будуть автоматично внесені у форму. 

 

 

Рис. 6.5. Форма вибору/внесення даних про підприємство, на якому 

планується проведення перевірки 

 

Після натиснення кнопки «Вибрати» загальна інформація про 

підприємство автоматично потрапить до Повідомлення про проведення 

планової перевірки (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Форма Повідомлення про проведення планової перевірки з 

внесеними даними про підприємство 

 

Далі користувач має у відповідному вікні (рис. 6.7) ввести дату 

повідомлення та його реєстраційний номер. За замовчуванням у вікні «Від» 

(Дата) встановлюється день, в який інспектор створює Повідомлення. 

 

 

Рис. 6.7. Поле для введення дат повідомлення та його реєстраційного 

номера 
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Наступним етапом формування Повідомлення є заповнення деталей 

перевірки. Серед них варто виокремити час передачі повідомлення, особу, 

що його прийняла, строк проведення перевірки, відповідальні особи тощо. 

Для зручності усі поля, що мають бути заповнені відмічені помаранчевим 

кольором. 

Рис. 6.8. Поля для введення деталізованої інформації про перевірку 

 

Після заповнення усіх необхідних полів інспектор має натиснути 

кнопку «Зберегти» . 

 

6.2.2. Повідомлення про проведення планової перевірки 

виробничих об’єктів 

 

Для заповнення бланку Повідомлення про проведення планової 

перевірки виробничих об’єктів у меню створення документів (див. рис. 6.3) 

необхідно вибрати пункт «Повідомлення про проведення планової перевірки 

виробничих об’єктів». 

Після цього на екрані з’явиться форма вибору підприємства, аналогічна 

формі для Повідомлення про проведення перевірки суб’єкта господарювання 

(див. рис. 6.5). В ній інспектор має внести усі необхідні дані про 

підприємство. 

Далі на екрані з’явиться форма Повідомлення про проведення планової 

перевірки виробничих об’єктів (рис. 6.9) з уже внесеними даними про 

підприємство. 
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Рис. 6.9. Форма Повідомлення про проведення планової перевірки 

виробничих об’єктів 

Наступним етапом формування Повідомлення про проведення планової 

перевірки виробничих об’єктів є заповнення деталей перевірки (рис. 6.10). 

Серед них варто виокремити час передачі повідомлення, особу, що його 

прийняла, відповідальні особи тощо. Для зручності усі поля, що мають бути 

заповнені відмічені помаранчевим кольором. 

Рис. 6.10. Поля для введення деталізованої інформації про перевірку 
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Особливістю цього виду перевірок є деталізація інформації щодо 

предметів перевірки. Для цього у формі є спеціальне поле (рис. 6.11). 

Рис. 6.11. Поле для внесення детальної інформації щодо предметів 

перевірки 

 

Для додавання нового предмету перевірки потрібно натиснути кнопку 

. Потім на екрані з’явиться вікно додавання нового предмету перевірки 

(рис. 6.12). 

 
Рис. 6.12. Вікно додавання предмета перевірки 

 

Після внесення необхідної інформації (дати початку та завершення 

перевірки, а також предмета перевірки) інспектор має натиснути кнопку 

«Додати» для перенесення цієї інформації до бланку Повідомлення про 

проведення планової перевірки виробничих об’єктів. 

Заповнене поле предметів перевірки має вигляд таблиці (рис. 6.13). 

 

Рис. 6.13. Заповнене поле предметів перевірки 

 



 

 

226 

Інспектор має змогу внести зміни до предметів перевірки або вилучити 

їх зі списку об’єктів. Для цього слугують кнопки  «Редагувати» та  

«Видалити» відповідно. 

Після заповнення усіх необхідних полів інспектор має натиснути 

кнопку «Зберегти» . Створене повідомлення буде внесене до бази даних 

та готове до передачі на сервер. 

 

 

6.2.3. Направлення на проведення перевірки 

 

Для заповнення бланку Направлення на проведення перевірки у меню 

створення документів (див. рис. 6.3) необхідно вибрати пункт «Направлення 

на проведення перевірки». 

Після цього на екрані з’явиться форма вибору підприємства, аналогічна 

формі для Повідомлення про проведення перевірки суб’єкта господарювання 

(див. рис. 6.5). В ній інспектор має внести усі необхідні дані про 

підприємство. 

Далі на екрані з’явиться форма Направлення на проведення перевірки 

(рис. 6.14-6.15) з уже внесеними даними про підприємство. В ній традиційно 

вводиться дата та номер направлення, зазначається дата та номер наказу, 

згідно якого буде проводитись перевірка, а також вказується тип перевірки 

(планова чи позапланова). 

У направленні на проведення перевірки вказується склад комісії, що 

проводитиме перевірку, а також перелік об’єктів, які підлягатимуть 

перевірці. Внизу форми вноситься ім’я та посада особи, що видає 

Направлення на проведення перевірки. 
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Рис. 6.14. Форма Направлення на проведення перевірки 

Рис. 6.15. Форма Направлення на проведення перевірки (продовження) 

 

Поля для введення посадових осіб, що проводитимуть перевірку, а 

також об’єктів перевірки мають наступний вигляд (рис. 6.16). Додавання 

посадових осіб/об’єктів перевірки відбувається шляхом натиснення кнопки 

 та заповнення відповідних форм. 
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Рис. 6.16. Поля для введення посадових осіб, що проводитимуть 

перевірку, та введення об’єктів перевірки 

 

Форма для додавання посадових осіб має наступний вигляд (рис. 6.17). 

В ній користувач вводить посаду особи та його ім’я. 

 

 
Рис. 6.17. Форма для додавання посадових осіб, що проводитимуть 

перевірку 

 

Форма для додавання предмета перевірки має наступний вигляд 

(рис. 6.18). В ній користувач вказує дату початку та закінчення перевірки 

конкретного об’єкту перевірки, а також вказує власне на предмет перевірки. 
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Рис. 6.18. Форма для додавання предмета перевірки 

 

Після заповнення усіх необхідних полів, внесення усіх осіб, що 

проводитимуть перевірку, та зазначення об’єктів перевірки інспектор має 

натиснути кнопку «Зберегти» . 
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6.2.4. Акт планової перевірки 
 

За результатами перевірок суб’єктів господарювання та перевірок 

виробничих об’єктів складаються відповідні акти. 

В актах зазначається стан дотримання вимог законодавства суб’єктом 

господарювання, а в разі недотримання – детальний опис виявлених 

порушень із зазначенням норми законодавства. 

Для заповнення бланку Акту планової перевірки у меню створення 

документів (див. рис. 6.1б) необхідно вибрати пункт «Акт планової 

перевірки». 

Форма акта перевірки, реалізована в ІАС ОАНД, представлена на 

рис. 6.19. В ній вже внесені основні дані щодо цієї перевірки (дані про 

підприємство, де проводиться перевірка, особи, що проводять перевірку, 

предмет перевірки, строки проведення перевірки), взяті з попередніх 

документів. 
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Рис. 6.19. Форма акта перевірки, реалізована в ІАС ОАНД 

 

Варто внести пояснення щодо способу заповнення деяких розділів 

Акту. Інформаційні текстові поля, позначені помаранчевим кольором, 
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заповнюються після натиснення на них кнопкою миші та введенням 

потрібної інформації з клавіатури. 

Поля введення дат заповнюються шляхом натиснення лівою кнопкою 

миші на значок  та вибору дати із випадаючого календаря (рис. 6.20). 

 

 
Рис. 6.20. Поле для введення дати 

 

Додавання посадових осіб, об’єктів перевірки та інших списочних 

даних відбувається шляхом натиснення кнопки  та заповнення 

відповідних форм (рис. 6.21). 

 
Рис. 6.21. Таблиця зі списочними даними 

 

Таблиці пунктів IV (Перелік питань для здійснення планових заходів 

державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду) та VI (Перелік питань для контрою дій осіб, які проводять 

перевірку) Акта заповнюються шляхом подвійного кліку лівої кнопки миші в 

необхідних комірках. Це призводить до появи в них «галочок» (приклад 

представлений на рис. 6.22). 
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Рис. 6.22. Заповнення таблиці 4-го пункту Акта 

 

Після заповнення усіх необхідних полів користувач має натиснути 

кнопку «Зберегти» . 

 

Якщо під час одного обстеження було перевірено декілька виробничих 

об’єктів, допускається складати один акт перевірки цих виробничих об’єктів. 

Під час проведення перевірки суб’єкта господарювання, яка 

здійснюється посадовою особою Держгірпромнагляду України самостійно, 

допускається складати тільки акт перевірки суб’єкта господарювання без 

складання актів перевірок виробничих об’єктів. 

Відповідальним за складання акта перевірки суб’єкта господарювання, 

яка здійснюється комісією, є голова комісії з перевірки даного суб’єкта 

господарювання. Не пізніше останнього дня перевірки два примірники акта 

підписуються посадовими особами Держгірпромнагляду України (членами 

комісії), які здійснювали перевірку, та керівником суб’єкта господарювання 

або уповноваженою ним особою. 

У разі якщо виявлені порушення несуть безпосередню загрозу життю 

працівників, що потребує негайного зупинення робіт або виробництва чи їх 
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обмеження, керівник (заступник керівника) або уповноважена особа суб’єкта 

господарювання на вимогу і в присутності посадової особи 

Держгірпромнагляду України повинен негайно припинити або обмежити ці 

роботи (виробництво). 

При цьому в акті перевірки зазначається відповідний запис та 

проставляється фактичний час зупинення або обмеження робіт 

(виробництва). У разі відмови суб’єкта господарювання від вжиття негайних 

заходів щодо зупинення робіт (виробництва) або їх обмеження на вимогу 

посадової особи Держгірпромнагляду України в акті перевірки зазначається 

відповідний запис. 

 

6.2.5. Припис 

 

Для заповнення бланку Припису у меню створення документів (див. 

рис. 6.1б) необхідно вибрати пункт «Припис». 

Якщо під час здійснення перевірки суб’єкта господарювання 

(виробничого об’єкта) виявлено порушення, посадова особа 

Держгірпромнагляду України на підставі відповідного акта складає 

обов’язковий до виконання припис. 

Якщо виявлені порушення не потребують їх негайного усунення, 

допускається складати припис у інший термін, але не пізніше ніж протягом 

п’яти робочих днів з дня завершення перевірки. Під час перевірки суб’єкта 

господарювання припис може складатися або на підставі акта перевірки 

суб’єкта господарювання, або на підставі акта перевірки виробничого 

об’єкта. 

Припис, розпорядження складаються у двох примірниках, один із яких 

не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта надається керівнику 

суб’єкта господарювання чи уповноваженій ним особі, другий примірник з 

підписом керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи 

залишається в Держгірпромнагляді України або його територіальному органі. 

У разі відмови керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої 

ним особи від отримання припису або розпорядження вони направляються 

рекомендованим листом. При цьому на других примірниках припису або 

розпорядження, які залишаються в підрозділі Держгірпромнагляду України, 

що здійснював перевірку, проставляються відповідний вихідний номер листа 

і дата його направлення. 

Про стан виконання припису суб’єкт господарювання повинен 

письмово у встановлені терміни повідомити посадову особу 

Держгірпромнагляду України, яка видала припис, для чого надсилає їй 

офіційний лист. У листі обов’язково вказуються номер та дата припису, 

номери порушень та відображається факт їх усунення. 

Після надходження інформації від суб’єкта господарювання щодо 

виконання припису посадовою особою Держгірпромнагляду України, яка 



 

 

236 

видала припис, проводиться перевірка виконання припису. У разі неподання 

суб’єктом господарювання відповідної інформації у встановлені терміни 

Держгірпромнагляд України набуває право на проведення позапланової 

перевірки суб’єкта господарювання. 

Перевірка усунення виявлених порушень суб’єктом господарювання, 

зазначених у розпорядженні (приписі), за рішенням заступника Голови 

Держгірпромнагляду України або керівника (заступника керівника) 

територіального органу Держгірпромнагляду України може здійснюватися 

іншою посадовою особою Держгірпромнагляду України. 

Приписи, розпорядження, а також рішення про відновлення роботи 

(виробництва), зняття пломб оформлюються з використанням комп’ютерної 

техніки на спеціальних бланках та реєструються в установленому порядку. 

Форма припису, реалізована в ІАС ОАНД, представлена на рис. 6.23. 
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Рис. 6.23. Форма припису, реалізована в ІАС ОАНД 

 

Більша частина інформації в приписі вже взята з попередніх документів 

(зокрема, Акту проведення перевірки), що значно спрощує роботу 

користувачеві. 
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6.2.6. Розпорядження 

 

Для заповнення бланку Розпорядження у меню створення документів 

(див. рис. 6.1б) необхідно вибрати пункт «Розпорядження». 

Приписи, розпорядження, а також рішення про відновлення роботи 

(виробництва), зняття пломб оформлюються з використанням комп’ютерної 

техніки або розбірливим почерком на спеціальних друкованих бланках та 

реєструються в установленому порядку. Форма розпорядження, реалізована в 

ІАС ОАНД, представлена на рис. 6.24. 
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Рис. 6.24. Форма розпорядження, реалізована в ІАС ОАНД 

 

У разі прийняття рішення про заборону виконання робіт або 

виробництва повинно застосовуватися пломбування відповідних об’єктів 

(машин і механізмів), за винятком таких, пломбування яких є технічно 

неможливим (переносного ручного обладнання, електричних розеток тощо). 

Опломбований об’єкт здається керівнику (заступнику керівника) або 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання, у присутності яких 

здійснюється перевірка. При цьому у розпорядженні робиться відповідний 

запис із вказівкою місця встановлення пломби, найменування об’єкта 

(машини або механізму), що опломбовано, посади та прізвища посадової 

особи суб’єкта господарювання, якій об’єкт зданий. Факт прийняття 

опломбованого об’єкта підтверджується у розпорядженні особистим 

підписом цієї посадової особи. 

У разі відмови прийняття опломбованого об’єкта у розпорядженні 

робиться відповідний запис. 
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6.2.7. Рішення про зняття пломб для виконання робіт щодо 

усунення порушень 

 

У разі неможливості усунення виявлених порушень без зняття пломб 

суб’єкт господарювання звертається до відповідного органу 

Держгірпромнагляду України з офіційним листом щодо можливості зняття 

пломб з призупиненого об’єкта (машини або механізму) з обґрунтуванням 

необхідності такої дії, а також розробленими та затвердженими розпорядчим 

документом суб’єкта господарювання заходами, які забезпечують безпечне 

проведення працівниками ремонтних, відновлювальних робіт, а також інших 

робіт з усунення порушень. 

На підставі такого звернення посадовою особою, яка видала 

розпорядження, приймається рішення про зняття пломб з призупиненого 

об’єкта на певний термін, що оформлюється рішенням про зняття пломб для 

виконання робіт щодо усунення порушень. 

Для заповнення форми Рішення про зняття пломб для виконання робіт 

щодо усунення порушень у меню створення документів (див. рис. 6.1б) 

необхідно вибрати пункт «Рішення про зняття пломб для виконання робіт 

щодо усунення порушень». 

Форма рішення про зняття пломб для виконання робіт щодо усунення 

порушень, реалізована в ІАС ОАНД, представлена на рис. 6.25. 

 

Рис. 6.25. Форма рішення про зняття пломб для виконання робіт щодо 

усунення порушень, реалізована в ІАС ОАНД 

 



 

 

241 

6.2.8. Рішення про поновлення роботи (виробництва) 

 

Поновлення роботи (виробництва) здійснюється на підставі подання 

суб’єктом господарювання офіційного письмового повідомлення про повне 

усунення зазначених у розпорядженні порушень, які стали причиною 

заборони (обмеження), а також результатів перевірки усунення цих 

порушень. 

Така перевірка проводиться у термін не пізніше трьох діб після 

отримання повідомлення про усунення порушень. 

Рішення про поновлення роботи (виробництва) приймається посадовою 

особою, яка видала припис (розпорядження), за можливості в день 

закінчення перевірки за умови усунення порушень, що призвели до їх 

заборони чи обмеження. У разі неможливості прийняття такого рішення у 

зазначений термін допускається його прийняття на наступний день після 

закінчення перевірки (за винятком вихідних та святкових днів). 

Для заповнення форми Рішення про з поновлення роботи 

(виробництва) у меню створення документів (див. рис. 6.1б) необхідно 

вибрати пункт «Рішення про поновлення роботи (виробництва)». 

Форма Рішення про поновлення роботи представлена на рис. 6.26. 

Рис. 6.26. Форма Рішення про поновлення роботи (виробництва) 

 

У разі відсутності посадової особи, яка видала припис 

(розпорядження), у зв’язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо 

рішення про поновлення роботи (виробництва) приймається посадовою 

особою, яка її заміщує або виконує обов’язки, або керівником (заступником 
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керівника) відповідного територіального органу Держгірпромнагляду 

України. 

 

6.2.9. Подання 

Якщо виконання робіт (виробництва) було заборонено внаслідок 

настання нещасного смертельного випадку і перевіркою не виявлено 

порушень, що дають підставу для заборони подальшого виконання робіт 

(виробництва), їх поновлення здійснюється тільки на підставі акта перевірки. 

Поновлення робіт (виробництва), які (яке) було припинено внаслідок 

групового нещасного випадку, здійснюється центральним апаратом 

Держгірпромнагляду України або його територіальним органом. 

Форма подання щодо невідповідності посадових осіб займаній посаді, 

реалізована в ІАС ОАНД, представлена на рис. 6.27. 
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Рис. 6.27. Форма подання щодо невідповідності посадових осіб 

займаній посаді, реалізована в ІАС ОАНД 

 

За результатами перевірки у разі виявлених значних або систематичних 

порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки 

Держгірпромнагляд України та його територіальні органи мають право 

надсилати суб’єкту господарювання або вищій організації (центральному 

органу виконавчої влади), до сфери управління якої належить даний суб’єкт 

господарювання, подання щодо невідповідності посадових осіб займаній 

посаді або передавати відповідні матеріали органам прокуратури на 

посадових осіб, дії або бездіяльність яких: 

 призвели до порушень, які створили безпосередню загрозу життю 

працівників; 

 були направлені на перешкоджання проведенню перевірки без 

правових підстав або на невиконання законних вимог посадової особи 

Держгірпромнагляду України щодо зупинення роботи (виробництва). 

Про прийняте рішення із зазначеного питання суб’єкт господарювання 

або вища організація у місячний строк письмово інформує 

Держгірпромнагляд України або його територіальний орган.  

За результатами аналізу функціонування пілотного проекту ІАС ОАНД 

сформульовано рекомендації щодо вдосконалення її підсистем. 

1. Забезпечити можливість автоматизованої передачі від 

територіальних органів до центрального апарату Держгірпромнагляду 

електронних версій повідомлень та формування відокремленої бази даних 

повідомлень з можливістю пошуку потрібного повідомлення за визначеною 

групою реквізитів. 
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2. Забезпечити автоматизоване формування та ведення бази даних 

інспекторського складу з можливістю відстеження його попередніх місць 

роботи та посад. 

3. Забезпечити можливість автоматизованого формування узагальнених 

звітів про хід виконання приписів державних інспекторів за визначений 

проміжок часу. 

4. Забезпечити можливість автоматизованого масштабування та 

можливості пропорційного збільшення (зменшення) розмірів шрифтів для 

більш зручної роботи користувачів. 

5. Доопрацювати екранну форму «Журнал реєстрації приписів» з 

можливістю формування вибірок та видачі звітів за визначений проміжок 

часу.  
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7. ОПИС ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, 

РОЗРОБЛЕНИХ ДУ «ННДІПБОП» 
 

 

 

7.1. Програмний комплекс «Нагляд» 
 

 

7.1.1. Призначення та умови використання програмного комплексу 

Область застосування програмного комплексу (ПК) «Нагляд» на рівні 

територіальних управлінь Держгірпромнагляду. 

Вимоги до кваліфікації користувачів: базові знання ПК та програмного 

забезпечення Windows 9Х. 

ПК «Нагляд» призначений для занесення інформації з наглядової 

діяльності в базу даних та для формування вихідних форм звітів для передачі 

в програмний комплекс «Нагляд». 

Основні функції «Нагляд» такі: 

формування бази даних обробки звітів про наглядову діяльність 

територіальних управлінь; 

редагування інформації в базі даних; 

формування узагальнених звітів за територіальною ознакою та за 

видами економічної діяльності; 

документування інформації (друк, експорт в Excel); 

До складу ПК «Нагляд» входять програмне забезпечення та комплект 

експлуатаційної документації. 

Мінімальні вимоги до апаратних засобів, необхідних для 

функціонування ПК «Нагляд»: 

IBM-сумісний комп’ютер із процесором РII і вище: 

оперативна пам’ять мінімум 64 MB; 

накопичувач на магнітних дисках обсягом не менше 1 GB; 

операційна система Windows 9Х (або більш прогресивна версія). 



7.1.2. Виконання програмного комплексу 

 

7.1.2.1. Перегляд інформації у базі даних 

Для перегляду інформації необхідно в «дереві» звітів вибрати 

необхідну інспекцію (у будь-якому з трьох режимів «дерева»), шляхом 

натиснення на неї лівою кнопкою «миші». Потім необхідно натиснути 

кнопку «Перегляд». Перед Вами відкриється вибраний звіт. Інший спосіб 

перегляду звітів: вибрати в «дереві» звітів необхідну інспекцію та двічі 

натиснути на неї лівою кнопкою «миші». Під час перегляду користувач не 

має можливості редагувати дані та видаляти звіт. 

 

7.1.2.2. Формування звітів 

Для формування місячних узагальнених звітів по КВЕД чи інспекціях 

необхідно: 

вибрати потрібний місяць з «дерева» звітів; 

натиснути на нього лівою кнопкою «миші»; 

натиснути кнопку «Узагальнений звіт по КВЕД» чи «Узагальнений звіт  

по інспекціям» (рис. 7.1). 

Рис. 7.1. Узагальнений звіт по КВЕД 

 

7.1.2.3. Порівняння звітів 

Для функціональної можливості порівняння даних з наглядової 

діяльності за різні місяці необхідно: 

в «дереві» звітів головної сторінки вибрати необхідний рік та місяць; 
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вибрати поле «порівняння з попереднім…» (порівняння даних обраного 

місяця та попереднього), або поле «порівняння з аналогічним…» (порівняння 

даних обраного місяця та аналогічного місяця минулого року); 

натиснути кнопку «Узагальнений звіт по КВЕД» або «Узагальнений 

звіт по інспекторам». 

 

7.1.2.4. Відправка звітів 

Для передачі звітів в ПК «Нагляд – Комітет» необхідно: 

 сформувати звіт згідно п.2.2; 

 натиснути кнопку «Зберегти звіт для надсилання». Звіт буде збережено 

у папці TextOut ПК «Нагляд», шлях до якої встановлюється в меню 

«Настройка»\«Шляхи»; 

для відправки звіту електронною поштою необхідно в меню «Звіт» 

вибрати пункт «Надіслати звіт» і звіт автоматично буде відправлено за 

адресою, вказаною в меню «Настройка»\«Пошта». 

Інший спосіб: сформувати звіт згідно п.2.2, далі в меню «Звіт» вибрати 

пункт «Створити і надіслати звіт» і звіт автоматично буде відправлено без 

зберігання в каталозі TextOut. 

 

7.1.2.5. Робота з настройками 

Виберіть меню «Настройки» головної сторінки програми. Воно 

реалізує такі функціональні можливості: 

«Параметри сторінки», де користувач має змогу корегувати параметри 

сторінки для друку, 

«Користувач» - користувач може змінити пароль та ім’я; 

«Шляхи», де користувач може змінити шляхи до каталогів TextIn для 

вхідних даних, TextOut для вихідних даних та каталогу резервної копії бази 

даних. 

«Пошта» - користувач вказує адресу територіального управління для 

пересилки звітів, власне ім’я та електронну адресу. Діє кнопка 

«Автозаповнення». 
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7.1.3. Опис операцій 

Після запуску програми «Нагляд – ТУ» на екрані з’явиться вікно 

«Ідентифікація» (рис. 7.2). В цьому вікні необхідно ввести ім’я користувача 

та заздалегідь відомий пароль. В разі невірно введеного паролю подальша 

робота з програмою буде неможливою. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Вікно «Ідентифікація» 

 

Головна сторінка програми «Нагляд – ТУ» складається з головного 

меню, кнопок швидкої дії та дерева звітів (рис. 7.3). 

 

Рис. 7.3. Головна сторінка програми «Нагляд – ТУ» 

 

 

Меню «Робота з даними» (рис. 7.4) призначене для друку звіту, його 

експорту в програму Microsoft Word чи Microsoft Excel. 

 



 

 

249 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Меню «Робота з даними» 

 

Меню «Звіт» (рис. 7.5) призначене для роботи користувача зі звітом. 

Меню передбачає отримання нового звіту з інспекції, надсилання вже 

створеного звіту та збереження і одночасного надсилання звіту за заздалегідь 

відомою електронною адресою. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.5. Меню «Звіт» 

 

Меню «Обробка даних» (рис. 7.6) забезпечує перегляд узагальненого 

звіту по КВЕД чи інспекціям (рис. 7.7). Необхідно зазначити, що 

функціональні можливості «Бальна/Інтегральна оцінка» та «Критерії оцінки 

НД» в даній версії програми не активні (передбачається підключення у 

наступних версіях). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.6. Меню «Обробка даних» 
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Рис. 7.7. Узагальнений звіт по КВЕД 

 

Меню «Класифікатори» призначене для перегляду показників НД 

(рис. 7.8), КВЕД та створення бази даних інспекцій. Показники НД та КВЕД 

призначені лише для перегляду. Їх редагування неможливе. Режим створення 

нових інспекцій описано у відповідному пункті цієї документації. 
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Рис. 7.8. Показники НД 

 

Меню «Настройки» (рис. 7.9, 7.10, 7.11) передбачає введення імені 

користувача, зміни паролю, зміни шляхів для експорту та імпорту даних та 

власну електронну ідентифікацію. В пункті меню «Пошта» для 

автоматичного заповнення полів «Відправник» необхідно натиснути кнопку 

«Автозаповнення», що розміщена ліворуч від полів «Ім’я» та «Адреса». Щоб 

змінити шляхи для експорту, імпорту та резервного копіювання, необхідно 

натиснути кнопку зміни шляхів та власноруч зазначити нові шляхи. 

Зазначимо, що при зміні паролю новий пароль необхідно вказати у полі 

«Пароль» та у полі «Підтвердження» та натиснути кнопку «Зміна паролю», 

що розміщена праворуч від полів заповнення паролю. На екрані з’явиться 

повідомлення про встановлений новий пароль. Пункт «Параметри сторінки» 

призначений для встановлення параметрів сторінки для друку та формату 

сторінки (рис. 7.12, 7.13, 7.14). 
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Рис. 7.9. Пункт «Загальні настройки» меню «Настройки» 

 

 

 

Рис. 7.10. Пункт «Шляхи» меню «Настройка» 

 

 

 

Рис. 7.11. Пункт «Пошта» меню «Настройки» 
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Рис. 7.12. Настройки масштабу сторінки 

 

 

 

Рис. 7.13. Настройки поля сторінки 

 

 

 

Рис. 7.14. Порядок виводу сторінок на друк та орієнтація сторінок 
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В меню «Довідка» (рис. 7.15) можна дізнатися про версію програми, 

час її створення та іншу інформацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.15. Довідка про програму 

 

Розглянемо призначення кнопок швидкої дії (рис. 7.16). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.16. Кнопки швидкої дії 

 

Зміст кнопок швидкої дії (зліва направо по порядку): 

«Головна сторінка»; 

«Перегляд»; 

«Узагальнений звіт по КВЕД» – дублює роботу однойменного пункту 

меню «Обробка даних»; 

«Узагальнений звіт по інспекціям» – дублює роботу однойменного 

пункту меню «Обробка даних»; 

«Створити звіт...» – зберігає створений звіт; 

«Друк даних» – друкує відкритий на екрані звіт; 

«Експорт в Excel» – перенесення відкритого на екрані звіту в програму 

Excel; 

«Експорт в Word» – перенесення відкритого на екрані звіту в програму 

Word; 

«Закінчити роботу з програмою». 

Для створення нової інспекції необхідно вибрати в меню 

«Класифікатори» пункт «Інспекції». Після цього на екрані з’явиться 

класифікатор інспекцій (якщо вони були введені раніше) (рис. 7.17). 
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Рис. 7.17. Класифікатор інспекцій 

 

Після цього необхідно натиснути кнопку «Додати інспекцію» 

(рис. 7.18), в активному вікні необхідно ввести назву нової інспекції. 

 

 

 

Рис. 7.18. Створення нової інспекції 

 

Для того щоб редагувати назву інспекції, необхідно вибрати необхідну 

інспекцію та натиснути кнопку «Редагувати інспекцію». На екрані з’явиться 

вікно редагування інспекції, в якому необхідно ввести нову назву інспекції 

(рис. 7.19). 
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Рис. 7.19. Редагування інспекції 



 

 

257 

 

7.2. Програмний комплекс «Повідомлення» 
 

7.2.1. Призначення та умови використання програмного комплексу 

 

Програмний комплекс формування оперативних повідомлень про 

смертельний травматизм на виробництві «Повідомлення» призначений для 

ведення обліку травматизму за формою додатку № 9 «Порядку розслідування 

та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25 

серпня 2004 р. № 1112 

Основні функції системи такі: 

- формування бази даних повідомлень про нещасні випадки і аварій на 

підконтрольних підприємствах територіального управління; 

- редагування інформації повідомлень; 

- документування інформації (друк, експорт в Excel, Word). 

Область застосування програмного комплексу (ПК) «Повідомлення» — 

територіальні управління Держгірпромнагляду. 

ПК «Повідомлення» призначений для занесення інформації про 

смертельні нещасні випадки і аварії на підконтрольних підприємствах в базу 

даних та для формування вихідних форм звітів . 

До складу ПК «Повідомлення» входять програмне забезпечення та 

комплект експлуатаційної документації. 

Вимоги до кваліфікації користувачів: базові знання ПК та програмного 

забезпечення Windows 9Х. 

Мінімальні вимоги до апаратних засобів, необхідних для 

функціонування ПК «Повідомлення»: 

IBM-сумісний комп’ютер із процесором РII і вище: 

оперативна пам’ять мінімум 64 MB; 

накопичувач на магнітних дисках обсягом не менше 1 GB; 

операційна система Windows 9Х. 
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7.2.2. Дії користувача по запуску системи. 

 

Для запуску програми «Повідомлення» необхідно у папці з програмою 

(рис. 7.20) двічі натиснути лівою кнопкою миші на ярлику файлу 

«pnvTU.exe» . 

 

Рис. 7.20. Папка «Повідомлення – ТУ» з програмою 

 

При цьому здійснюється запуск вікна «Ідентифікація» (рис. 7.21). В 

ньому необхідно ввести ім’я та пароль користувача. 
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Рис. 7.21. Вікно «Ідентифікація» 

 

Після вдалого проходження ідентифікації на екрані з’явиться головна 

сторінка програми «Повідомлення – Комітет» (рис. 7.22). За замовчуванням 

на екрані відображаються останні надходження, які ще не внеслись до бази 

даних. Для роботи з даними за якийсь рік необхідно на головній сторінці 

програми (рис. 7.22) потрібно вибрати рік, з яким користувач буде 

працювати. Головна сторінка містить панель меню, кнопки швидкої дії та 

список повідомлень, що є у базі даних. Також на головній сторінці (в лівому 

нижньому куті) вказана загальна кількість повідомлень за вибраний рік. Слід 

зазначити, що білим кольором у таблиці повідомлень виділені повідомлення 

з остаточною редакцією, червоним – облікові прострочені (з дати реєстрації в 

ТУ до дати передачі в Комітет пройшло понад 21 день), жовтим – 

повідомлення з першою редакцією, жирним шрифтом – облікові 

повідомлення, зеленим – виділяється повідомлення для перегляду. 

Рис. 7.22. Головна сторінка програми «Повідомлення». 

 

Для закінчення роботи з програмою необхідно натиснути відповідну 

кнопку у головному меню, при цьому здійснюється запуск вікна запиту на 

закінчення роботи з програмою (рис. 7.23). 
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Рис. 7.23. Запит на закінчення роботи з програмою 

 

При підтвердженні запиту здійснюється вихід з програми з 

поверненням в операційну систему. 

 

7.2.3. Опис інтерфейсу та призначення елементів управління. 

 

При розробленні програмного забезпечення «Повідомлення» 

використовувалися стандартні елементи управління (використовуються в 

будь-яких Windows-програмах), а також уніфіковані (створені в процесі 

розроблення програмного забезпечення).  

Стандартними елементами є група кнопок, розташованих у верхньому 

правому куті головного «вікна»: . 

Елемент  призначений для згортання активного «вікна» та 

розміщення його на панелі задач (нижній рядок екрану). 

Елемент  призначений для згортання до початкового розміру, 

повторне натискання – для розгортання активного «вікна» на весь екран 

монітора. 

Елемент  призначений для закриття активного «вікна». 

Розглянемо перелік типових елементів екранів і методи введення даних 

у них. 

На більшості екранів програми присутні: 

 інформаційні поля (рис. 7.24) - утоплені поля, обведені рамкою, 

служать для введення текстової інформації. Введення даних здійснюється в 

інформаційне поле, що є активним (поле в який установлений курсор). Для 

активізації поля необхідно навести в будь-яку його точку покажчик миші і 

натиснути лівою клавішею миші.  

 

 

 

Рис. 7.24. Інформаційні поля 

 

 поля прокрутки (рис. 7.25), - призначені для полегшення введення 

числової інформації. На екрані представляють із себе ті ж інформаційні поля 

зі стрілкою вниз та вгору із правої сторони. Для введення даних необхідно 

навести на стрілку покажчик миші і натиснути ліву кнопку миші, при цьому 

здійснюється зменшення (або збільшення) числового показника у полі. Крім 

того, можна вводити дані також як і в інформаційні поля; 
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Рис. 7.25. Поля прокрутки 

 

списки вибору, що випадають (рис. 7.26), - призначені для полегшення 

введення інформації і містять у собі можливі варіанти для введення. На 

екрані представляють із себе ті ж інформаційні поля зі стрілкою вниз із 

правої сторони.  

 

 

 

Рис. 7.26. Списки вибору 

 

Для введення даних необхідно навести на стрілку покажчик миші і 

натиснути ліву кнопку миші, при цьому відбувається розкриття списку. 

Перегортати список можна за допомогою смуг прокручування. Для вибору 

рядка в списку, що випадає, варто навести на цей рядок покажчик миші і 

клацнути лівою клавішею миші. Крім того, у випадках коли це допускає 

програма, у списки вибору, що випадають, можна вводити дані також як і в 

інформаційні поля, без розкриття списку.  

Кнопки швидкої дії - кнопки керування програмою. Для натискання 

клавіші необхідно навести на неї покажчик миші і клацнути лівою клавішею 

миші. Нижче приводиться призначення кнопок на панелі швидкої дії: 

 - «Головна сторінка» – перехід на головну сторінку програми; 

 - «Перегляд даних» – перегляд вибраного повідомлення; 

 - «Створити повідомлення» – створити нове повідомлення про 

нещасний випадок; 

 - «Редагувати повідомлення» – редагувати вибране повідомлення; 

 - «Видалити повідомлення» – видалити вибране повідомлення; 

 - «Зберегти повідомлення» – зберегти створене або відредаговане 

повідомлення; 

 - «Надіслати повідомлення» – надіслати електронною поштою 

повідомлення; 

 - «Перевірити пошту» – перевірити електронну пошту на 

надходження повідомлень; 

 - «Використати фільтри» – вивести на екран фільтри для роботи з 

даними; 
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 - «Причини НВ» – побудова діаграм про причини нещасних 

випадків; 

 - «Завершити роботу» – завершити роботу з програмою. 

 

7.2.4. Дії користувача по експлуатації системи 

 

Після запуску системи на екран виводиться головна сторінка програми. 

За замовчуванням на екрані відображаються дані за поточний рік, якщо вони 

є у базі даних. Для роботи з даними за інший рік необхідно на головній 

сторінці програми (рис. 7.27) вибрати рік, з яким користувач буде працювати. 

Головна сторінка містить панель меню, кнопки швидкої дії та список 

повідомлень, що є у базі даних. Також на головній сторінці (в лівому 

нижньому куті) вказана загальна кількість повідомлень за вибраний рік.  

 

Рис. 7.27. Головна сторінка 

 

Детальніше розглянемо призначення кнопок панелі меню. 

Меню «Повідомлення» (рис. 7.28) для створення, перегляду чи 

отримання повідомлення про нещасні випадки. Також можна зберегти та 

надіслати повідомлення. З будь-якого вікна існує можливість переходу на 

головну сторінку. 
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Рис. 7.28. Меню «Повідомлення» 

Меню «Звіти» (рис. 7.29) призначене для перегляду динаміки чи 

відомостей по ТУ чи КВЕД або отримати оперативні відомості. Пункт 

«Експортувати повідомлення» дозволяє експортувати вибране повідомлення 

у програму Word. Також можна переглядати причини НВ, експортувати дані 

чи списки повідомлень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.29. Меню «Звіти» 

Меню «Класифікатори» (рис. 7.30) призначене для перегляду усіх 

класифікаторів, які використовуються у програмі. Серед них Державний 

класифікатор професій, класифікатор ТУ, причин нещасних випадків, видів 

подій, території тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.30. Меню «Класифікатори» 
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Усі класифікатори у програмі побудовані за одним принципом. Всі 

об’єкти у класифікаторах подані у вигляді «дерева», що розгалужується. 

Розглянемо це на прикладі класифікатора територій. 

Рис. 7.31. Класифікатор «Території» (КОАТУУ) 

 

При виборі якогось населеного пункту на мапі жовтим кольором 

зафарбовується область, де цей населений пункт розташований, а червоною 

крапкою позначається обласний центр. Під мапою прописується КОАТУУ 

цього населеного пункту та його ієрархічне підпорядкування (область → 

район → село → селище). 

Окремо слід розглянути класифікатор «Підприємства» (рис. 7.32) та 

класифікатор «ТУ/інспекції» (рис. 7.34). Вікно класифікатора 

«Підприємства» містить кнопки швидкої дії, дерево підприємств по ТУ (за 

замовчуванням) або за КОАТУУ, статус підприємства, його назву, код 

ЄДРПОУ, юридичну адресу, вид діяльності та перелік усіх кодів за іншими 

класифікаторами. 

Перелік та призначення кнопок швидкої дії вікна «Підприємства»: 

 - «Внести у список» – підтверджує вибір якогось показника або 

його внесення до форми; 

 - «Додати» – слугує для додавання до бази даних нового 

підприємства; 
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 - «Редагувати» – дозволяє змінити певні параметри виділеного 

підприємства; 

 - «Зберегти підприємство» – у режимі додавання нового 

підприємства прописує створене підприємство до бази даних; 

 - «Закрити» – закриває вікно класифікатора. 

 

Рис. 7.32. Класифікатор «Підприємства» 

 

Для того аби занести до бази даних нове підприємство необхідно 

натиснути на кнопку «Додати»  і на екрані з'явиться порожня форма для 

заповнення (рис. 7.33). 
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Рис. 7.33. Створення нового підприємства у базі даних 

 

Варто зауважити, що підприємство заноситься до бази даних лише за 

умови заповнення всіх полів! 

Коди ЄДРПОУ, назва підприємства та його юридична адреса вносяться 

вручну. Для введення КОАТУУ, державного КВЕД та ТУ потрібно 

натиснути на трикрапку біля цих показників і у відповідних класифікаторах 

вибрати необхідні коди. Так само заповнюються і показники КОПФГ та 

КОДУ. Інформаційні поля видів нагляду заповнюються автоматично, 

відповідно до вибраних кодів. Після завершення заповнення форми 

необхідно натиснути на кнопку «Зберегти підприємство» . Після цього 

нове підприємство буде внесене до бази даних. 

 

Класифікатор ТУ/інспекцій побудований за принципом «дерева». Він 

також має кнопки швидкої дії: 

 - «Додати» – додає нову інспекцію; 

 - «Редагувати» – змінює назву чи код вже існуючої інспекції; 

 - «Закрити» – закриває вікно класифікатора. 
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Рис. 7.34. Вікно «Класифікатор ТУ/інспекцій» 

 

Для створення нової інспекції необхідно виділити певне ТУ та 

натиснути на кнопку «Додати» . Далі на екрані з'явиться форма нової 

інспекції (рис. 7.35), де користувач має ввести другу частину коду та назву 

інспекції. Для збереження нової інспекції потрібно натиснути кнопку 

«Підтвердити». 

ЗАУВАЖЕННЯ! Після створення інспекції її подальше видалення є 

неможливим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.35. Створення нової інспекції 
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Меню «Настройки» (рис. 7.36) передбачає зміну імені та паролю 

користувача, зміну розташування папки для експорту повідомлень, зміну 

стандартних параметрів сторінки (масштаб, розмір полів, порядок друку 

тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.36. Меню «Настройки» 

 

Детальніше розглянемо функції настройок. В пункті «Користувач» 

(рис. 7.37) необхідно ввести ім'я користувача, пароль, повторно ввести 

пароль та натиснути на кнопку «Змінити пароль» . Після цього необхідно 

натиснути на кнопку «Підтвердити». При наступному запуску програми в 

вікні «Ідентифікація» потрібно буде вводити новий пароль. Також вводиться 

назва ТУ та її кодовий номер. 

 

 

 

Рис. 7.37. Пункт «Користувач» меню «Настройки» 

 

В пункті «Шляхи» необхідно вказати папку для імпорту звітів та папку 

для резервного копіювання їх (рис. 7.38). Для цього необхідно натиснути 

кнопку  та у стандартному вікні Windows вибрати необхідну папку. 
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Рис. 7.38. Пункт «Шляхи» меню «Настройки» 

 

У підзакладинці «Отримання» (рис. 7.39) користувач має вказати свої 

логін та пароль доступу до власної поштової скриньки, інтервал перевірки 

скриньки на нові звіти, а також параметри сервера, які також заповнюються 

за допомогою кнопки «Автозаповнення» . 

 

 

 

Рис. 7.39. Закладинка отримання 

 

В пункті «Масштаб» (рис. 7.40) настройок друку можна задати 

видимий розмір сторінки від реального та максимальну кількість сторінок у 

висоту та ширину, розмір шрифту для підпису діаграм та графіків, а також 

товщину ліній на графіках. В пункті «Поля» (рис. 7.41) можна самостійно 

задати величину відступу від краю сторінки при друці. У пункті «Сторінки» 

(рис. 7.42) необхідно вибрати орієнтацію сторінок та їх порядок під час 

друку. 
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Рис. 7.40. Закладинка «Масштаб» настройок друку 

 

 

 

Рис. 7.41. Пункт «Поля» настройок друку 

 

 

 

Рис. 7.42. Пункт «Сторінки» настройок друку 

 



 

 

271 

У меню «Довідка» (рис. 7.43) користувач має змогу ознайомитися з 

розробниками програми, загальними відомостями про неї та заглянути на 

Інтернет-сторінку ННДІПБОП, яка нині знаходиться у стані розробки. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.43. Меню «Довідка» 

 

У вікні «Про програму» (рис. 7.44) користувач має змогу дізнатися про 

поточну версію продукту та дата його запровадження. Нижче на рисунку 

зображено нині діючу версію програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.44. Про програму 

 

7.2.5. Режими роботи програми 

 

Далі ми розглянемо такі режими роботи програми: 

Перегляд/редагування повідомлень; 

Створення нового повідомлення; 

Обробка даних; 

Причини аварій; 

Використання фільтрів; 

Конструктор звітів. 

 

7.2.5.1. Перегляд/редагування повідомлень 

Для того аби переглянути повідомлення слід встановити актину стрічку 

на потрібному повідомленні (воно має стати зеленим) та у меню 

«Повідомлення» натиснути на пункт «Перегляд». Аналогічний результат 

отримується при натисненні на кнопку  або подвійним кліком миші на 

повідомленні. Після цього на екрані з'явиться картка-бланк повідомлення 

(рис. 7.45). 
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Рис. 7.45. Перегляд повідомлення 

 

Сірий колір записів у картці означає, що користувач не може вносити 

правки у повідомлення. Для редагування повідомлення слід становити 

активну строку на повідомленні та натиснути на кнопку . Після внесення 

правок необхідно натиснути на кнопку  аби зберегти новий варіант 

повідомлення. 
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7.2.5.2. Створення нового повідомлення 

 

Для того аби створити нове повідомлення необхідно вибрати в меню 

«Повідомлення» відповідний підпункт, або натиснути кнопку  на панелі, 

на екрані з’явиться картка-бланк нового повідомлення (рис. 7.46). 

 

Рис. 7.46. Картка-бланк нового повідомлення 

 

Картка має 2 закладинки – «Інформація» та «Потерпілі». 

Номер повідомлення складається з трьох частин: номер ТУ 

(заповнюється автоматично після заповнення поля «Назва ТУ»), номер 

повідомлення у ТУ (заповнюється користувачем) та рік (заповнюється 

автоматично). Практично кожне поле, що необхідно з правого боку має 

кнопку , після натискання на яку відкривається вікно з відповідним 

класифікатором (рис. 7.47), який можна доповнювати новим записом – 

кнопка , чи редагувати вибраний запис - кнопка , чи внести вибраний 

запис у картку – кнопка  або подвійний клік мишкою на вибраному полі. 
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Рис. 7.47. Класифікатор видів події 

 

На закладинці «Інформація» (рис. 7.46) необхідно заповнити відповідні 

поля картки, в залежності від редакції, обов’язковими є дата та час 

нещасного випадку, назва ТУ, назва інспекції, назва підприємства, якщо 

перша, та всі поля, якщо остаточна.  

Для заповнення поля «Назва підприємства» необхідно: натиснути на 

, після чого відкриється вікно з відповідним класифікатором, де 

передбачено крім додавання і редагування інформації по підприємству, 

також і пошук потрібного запису у базі (рис. 7.32). Робота з класифікатором 

підприємств описана вище. 

Кількість потерпілих формується автоматично по кількості потерпілих 

у списку на закладинці «Потерпілі» (рис. 7.48). Кількість смертельних 

випадків необхідно вказати. 

На закладинці «Потерпілі» (рис. 7.48) слід вказати особисті данні про 

потерпілих. 
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Рис. 7.48. Закладинка «Потерпілі» 

 

Для додавання, редагування чи видалення потерпілого призначені 

кнопки ,  , . Для внесення у список нового потерпілого необхідно: 

натиснути кнопку , на екрані з’явиться відповідне вікно (рис. 7.49). 

 

 

 

Рис. 7.49. Занесення інформації у базу даних про потерпілого 

 

Вікно має 2 закладинки – «Загальна» (рис. 7.49) та «Особисті дані» 

(рис. 7.50). 
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Рис. 7.50. Занесення інформації у базу даних про потерпілого 

 

Обов’язково має бути заповнено поле «П.І.Б», тоді кнопка 

«Підтвердити» стане активною. Після підтвердження інформація про нового 

потерпілого записується у базу. 

Для редагування (видалення) інформації необхідно вибрати 

необхідного потерпілого та натиснути відповідну кнопку  - редагування 

чи  - видалення даних. 

Всі дати у картці-бланку заповнюються шляхом натиснення на кнопку 

. Після цього з’являється календар (рис. 7.51), в якому користувач вибирає 

потрібну дату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.51. Календар вибору дати 

 

7.2.5.3. Обробка даних 

Меню «Звіт» з підпунктами «Динаміка», «Динаміка (розгорнута)», 

«Динаміка (по кількості повідомлень)», «Відомості», «Оперативний звіт», 

«Оперативні відомості», «Поточний звіт» призначені для роботи з вибраними 

повідомленнями. Тобто, якщо у меню звіти підпункт «Тільки облікові» 

відмічено «галочкою», то у обробці приймають участь лише облікові та зняті 

з обліку повідомлення, інакше — необлікові та повідомлення до відома . В 
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цих режимах розраховується відповідний звіт з виводом даних та графіків на 

екран, можливістю експорту даних в Excel та на друк (кнопки  та ).  

Для створення необхідного звіту потрібно: вибрати відповідний 

підпункт меню, у вікні визначення періоду обробки (рис. 7.52), вказати 

період. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.52. Вікно «Період обробки» 

 

Після підтвердження на екрані з’являться розраховані дані (рис. 7.53) 

та графіки у відповідній закладинці (рис. 7.54). 

 

Рис. 7.53. Розраховані дані. 
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Рис. 7.54. Графіки 

 

Для настройки параметрів графіків на панелі «Настройка...» (рис. 7.55) 

слід натиснути на знак . 

 

 

 

Рис. 7.55. Панель «Настройка...» 

 

Після цього загальний вигляд перегляду діаграми зміниться. Під 

панеллю «Настройки...» з'явиться вікно зміни шрифтів діаграми (рис. 7.47). 

Змінюючи значення у цьому вікні, одночасно буде змінюватись розмір 

шрифтів на діаграмі. 

Кнопка «Попередній перегляд»  призначена для перегляду графіка у 

повноекранному режимі та його друку. 

 

7.2.5.4. Причини аварій 

Для того аби дізнатися про причини нещасних випадків слід у меню 

«Звіти» натиснути на підпункт «Причини НВ» або на кнопку  на панелі. 

Після цього на екрані з'явиться діаграма «Основні причини аварій, групових 

нещасних випадків та смертельних нещасних випадків». На екрані 4 

діаграми: «головна», яка визначається в залежності від вибраного поля 

(рис. 7.56) і будується по групам причин нещасних випадків – технічним, 

організаційним та психофізіологічним, та допоміжні — по кожній групі 

окремо (рис. 7.57). 
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Рис. 7.56. Типи причин аварій 

 

Рис. 7.57 Причини аварій 

 

Програма передбачає можливість роботи з кожною діаграмою окремо. 

Для цього необхідно підвести вказівник «миші» на вибрану діаграму і двічі 

натиснути ліву кнопку «миші». Після чого на екрані з’явиться вікно 

«Перегляд діаграми» (рис. 7.58). Вибрану діаграму можна експортувати в 

Excel, роздрукувати (кнопки  та ). Кнопка  дозволяє обертати 

діаграму, поля «Значення» та «Відсотки»  в залежності від 

вибраного, показують, які дані на екрані. Поле , якщо відмічене, 

то діаграма заштриховується. Окрім цього справа від діаграми розташована 

таблиця, в якій розписані усі нещасні випадки з будь-якої вибраної 

користувачем категорії. Також діють описані вище настройки параметрів 

діаграми. Знизу вказано кількість потерпілих та смертельних випадків для 

вибраної категорії. 
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Рис. 7.58. Перегляд діаграми. 

 

7.2.5.5. Використання фільтрів 

Для того аби використати фільтри у меню «Настройка» слід натиснути 

на пункт «Показати фільтри» або на панелі кнопок швидкої дії натиснути на 

кнопку . 

На екрані з'явиться таблиця фільтрів для роботи з повідомленням 

(рис. 7.59). Для роботи з фільтрами необхідно відмітити «галочками» 

потрібні поля, за якими буде проводитися фільтрація, і натиснути кнопку  

—«Застосувати фільтр», після чого на екрані з’явиться відфільтрований набір 

даних. 
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Рис. 7.59. Робота з фільтрами 

 

Щоб вивести на екран повний набір даних слід знову натиснути кнопку 

 та . 

 

 

7.2.5.6. Конструктор звітів 

Для того аби мати найбільш прийнятну форму таблиці слід 

використовувати конструктор звітів (рис. 7.60). 
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Рис. 7.60. Конструктор звітів 

 

У цьому вікні «галочками» слід відмітити поля, які користувач бажає 

вивести на екран. Після цього необхідно натиснути на кнопку  і таблиця 

набуде відповідних змін (рис. 7.61). 

 

Рис. 7.61. Таблиця після конструкції звітів 

Кнопка  знімає усі галочки,  - зберігає профіль,  - закриває 

конструктор. 
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7.3. Програмний комплекс «Травматизм» 

 

7.3.1. Призначення та умови використання програмного комплексу 

Область застосування програмного комплексу (ПК) «Травматизм – ТУ» 

– територіальні управління Держгірпромнагляду. 

Вимоги до кваліфікації користувачів: базові знання ПК та програмного 

забезпечення Windows 9Х. 

ПК «Травматизм – ТУ» призначений для занесення інформації з 

виробничого травматизму в базу даних та для формування вихідних форм 

звітів для передачі в програмний комплекс «Травматизм – Комітет». 

Основні функції «Травматизм – ТУ» такі: 

формування бази даних обробки звітів про травматизм; 

редагування інформації в базі даних; 

формування узагальнених звітів за територіальною ознакою та за 

видами економічної діяльності; 

розрахунок показників виробничого травматизму в розрізі 

територіальних управлінь та за видами економічної діяльності; 

документування інформації (друк, експорт в Excel). 

До складу ПК «Травматизм – ТУ» входять програмне забезпечення та 

комплект експлуатаційної документації. 

Мінімальні вимоги до апаратних засобів, необхідних для 

функціонування ПК «Травматизм – ТУ»: 

IBM-сумісний комп’ютер із процесором РII і вище: 

оперативна пам’ять мінімум 64 MB; 

накопичувач на магнітних дисках обсягом не менше 1 GB; 

операційна система Windows 9Х (або більш прогресивна версія). 
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7.3.2. Виконання програмного комплексу 

7.3.2.1. Перегляд інформації у базі даних 

Для перегляду інформації необхідно в «дереві» звітів (рис. 7.62) вибрати 

необхідне територіальне управління (у будь-якому з трьох режимів «дерева») 

шляхом натиснення на нього лівою кнопкою «миші». Потім необхідно натиснути 

кнопку «Перегляд». Перед Вами відкриється вибраний звіт. Інший спосіб перегляду 

звітів: вибрати в «дереві» звітів необхідну інспекцію та двічі натиснути на неї 

лівою кнопкою «миші». Під час перегляду користувач не має можливості 

редагувати дані та видаляти звіт. 

 

 

 

Рис.7.62. «Дерево» звітів головної сторінки 

 

7.3.2.2. Формування звітів 

Для формування квартальних узагальнених звітів по КВЕД чи ТУ необхідно: 

вибрати потрібний квартал з «дерева» звітів; 

натиснути на нього лівою кнопкою «миші»; 

натиснути кнопку «Узагальнений звіт по КВЕД» чи «Узагальнений звіт по 

ТУ» (рис. 7.63). 
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Рис. 7.63. Узагальнений звіт по КВЕД 

 

7.3.2.3. Порівняння звітів 

Для функціональної можливості порівняння даних з травматизму за різні 

квартали необхідно: 

в «дереві» звітів головної сторінки вибрати необхідний рік та квартал; 

вибрати поле «порівняння з попереднім…» (порівняння даних обраного 

кварталу та попереднього), або поле «порівняння з аналогічним…» (порівняння 

даних обраного кварталу та аналогічного кварталу минулого року) (рис.7.62); 

натиснути кнопку «Узагальнений звіт по КВЕД» або «Узагальнений звіт по 

ТУ». 

 

7.3.2.4. Відправка звітів 

Для передачі звітів в ПК «Травматизм – Комітет» необхідно: 

 сформувати звіт згідно п.2.2; 

 натиснути кнопку «Створити звіт». Звіт буде збережено у папці TextOut ПК 

«Нагляд», шлях до якої встановлюється в меню «Настройка»\«Шляхи»; 

для відправки звіту електронною поштою необхідно в меню «Звіт» вибрати 

пункт «Надіслати звіт» і звіт автоматично буде відправлено, за адресою, вказаною в 

меню «Настройка»\«Пошта». 

Інший спосіб: сформувати звіт згідно п.2.2, далі в меню «Звіт» вибрати пункт 

«Створити і надіслати звіт» і звіт автоматично буде відправлено без зберігання в 

каталозі TextOut. 
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7.3.2.5. Робота з настройками 

Виберіть меню «Настройки» головної сторінки програми. Воно реалізує такі 

функціональні можливості: 

«Параметри сторінки», де користувач має змогу корегувати параметри 

сторінки для друку, 

«Користувач» - користувач може змінити пароль та ім’я; 

«Шляхи», де користувач може змінити шляхи до каталогів TextIn для вхідних 

даних, TextOut для вихідних даних та каталогу резервної копії бази даних. 

«Пошта» - користувач вказує адресу територіального управління для 

пересилки звітів, власне ім’я та електронну адресу. Діє кнопка «Автозаповнення». 

 

7.3.3. Опис операцій 

Відразу після запуску програми на екрані з'явиться вікно ідентифікації (рис. 

7.64), де користувач має ввести заздалегідь відомий йому логін та пароль. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.64. Вікно «Ідентифікація» 

 

Після проходження ідентифікації на екрані з'явиться головна сторінка 

програми «Травматизм – ТУ – (Головна сторінка)» (рис. 7.65). 

 

 

 

Рис. 7.65. Головна сторінка програми «Травматизм – ТУ» 

 

Головна сторінка складається з Меню, кнопок швидкої дії, кнопками 

обробки, критеріїв оцінок та дерева звітів. Вибір режиму полягає у встановленні 
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курсору «миші» на елемент меню, який необхідно вибрати, та у натисканні лівої 

кнопки «миші». При цьому кожний елемент головного меню, в свою чергу, 

викликає відповідне меню. 

Для закінчення роботи з програмою необхідно натиснути відповідну кнопку у 

головному меню, при цьому здійснюється запуск вікна запиту на закінчення роботи 

з програмою. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.66. Запит на закінчення роботи з програмою 

 

При підтвердженні запиту здійснюється вихід з програми з поверненням в 

операційну систему Microsoft Windows. 

 

7.3.3.1. Опис інтерфейсу та призначення елементів управління. 

При розробленні програмного забезпечення ЕСПР використовувались 

стандартні елементи управління (використовуються в будь-яких Windows-

програмах), а також уніфіковані (створені в процесі розроблення програмного 

забезпечення ЕСПР).  

Стандартними елементами є група кнопок, розташованих у верхньому 

правому куті головного «вікна» ЕСПР: . 

Елемент  призначений для згортання активного «вікна» та розміщення 

його на панелі задач (нижній рядок екрану). 

Елемент  призначений для розгортання активного «вікна» на весь екран 

монітора, повторне натискання – для згортання до початкового розміру. 

Елемент  призначений для закриття активного «вікна». 

 

Розглянемо перелік типових елементів екранів і методи введення даних у них. 

На більшості екранів програми присутні: 

 інформаційні поля (рис. 7.67) - утоплені поля, обведені рамкою, служать для 

введення текстової інформації. Введення даних здійснюється в інформаційне поле, 

що є активним (поле в який установлений курсор). Для активізації поля необхідно 

навести в будь-яку його точку покажчик миші і натиснути ліву клавішею миші.  

 

 

 

Рис. 7.67 

 поля прокрутки (рис. 7.68), - призначені для полегшення введення числової 

інформації. На екрані представляють із себе ті ж інформаційні поля зі стрілкою 

вниз та вверх із правої сторони. Для введення даних необхідно навести на стрілку 

покажчик миші і натиснути ліву кнопку миші, при цьому здійснюється зменшення 
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(або збільшення) числового показника у полі. Крім того, можна вводити дані також 

як і в інформаційні поля;  

 

 

 

Рис. 7.68 

 поля однозначного вибору (рис.7.69) - це поля вибору, де користувач 

повинний вибрати тільки один об'єкт із групи об'єктів (кнопок). Для вибору об'єкта 

необхідно навести на обране поле покажчик миші і клацнути лівою клавішею; 

 

 

 

 

Рис. 7.69 Поля однозначного вибору 

 

 поля багатозначного вибору (рис. 7.70) - це поля, у яких користувач 

повинний вибрати довільну кількість об'єктів із запропонованого списку (тобто 

поставити будь-як кількість прапорців у групі об'єктів). Для установки прапорця 

необхідно навести на обрані поля покажчик миші і клацнути лівою клавішею миші. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.70. Поля багатозначного вибору 

 

Кнопки швидкої дій - кнопки керування програмою. Для натискання клавіші 

необхідно навести на неї покажчик миші і клацнути лівою клавішею миші. Нижче 

приводиться призначення кнопок на панелі швидкої дії: 

 - «Головна сторінка» – відразу переносить дію на головну сторінку 

програми «Травматизм – Комітет» 

 - «Перегляд» – забезпечує роботу у режимі перегляду 

- «Узагальнений звіт по КВЕД» – перегляд узагальненого звіту по КВЕД 

- «Узагальнений звіт по інспекціям» – виводить на екран для перегляду 

узагальнений звіт по інспекціям 

- «Аналіз по КВЕД» - дозволяє проводити аналіз даних за певними 

КВЕДами 

- «Аналіз по інспекціям » - дозволяє проводити аналіз даних за певними 

інспекціями 
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 - «Експортувати дані в Word» – перенесення даних у програму Microsoft 

Word 

 - «Експортувати дані в Excel» – перенесення даних у програму Microsoft 

Excel 

 - “Друк” – друк даних 

- вікно критеріїв – дозволяє вибрати 

критерій, за яким буде проводитись аналіз по КВЕД та інспекціям 

- «Фільтрація даних» – дозволяє відкинути «непотрібні» показники 

- «Завершити роботу» – закриває головне вікно програми 

Детальніше розглянемо дію пунктів меню. 

У пункті меню „Робота з даними” (рис. 7.71) існує можливість перегляду, 

друку та експорту в Word чи в Excel необхідних даних по травматизму за певний 

квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.71. Пункт меню «Робота з даними» 

 

У пункті меню «Звіт» (рис. 7.72) існує можливість вибору необхідної 

звітності, а також можна отримати чи надіслати самостійно створений звіт за 

відомою електронною адресою (електронна адреса прописана в пункті «Шляхи» 

меню «Настройки»). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.72. Пункт меню «Звіт» 

 

Меню «Обробка даних» (рис. 7.73) призначене для перегляду узагальнених 

звітів по КВЕД та інспекціям, а також для здійснення аналізу даних по КВЕД та 

інспекціям за певними критеріями. 
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Рис. 7.73. Меню «Обробка даних» 

Меню «Класифікатори» (рис. 7.74) призначене для перегляду списку 

показників травматизму (рис. 7.75), КВЕД (рис. 7.76), інспекцій та критеріїв для 

розрахунку. Списки показників травматизму, КВЕД та інспекцій призначені лише 

для перегляду – редагування їх неможливе. Зазначимо, що в цій версії програми 

система КВЕДів приведена у відповідності до Наказу № 109 Держгірпромнагляду. 

Також додалися два показники травматизму з кодами 109 і 110 відповідно. Списки 

інспекцій та критеріїв можна корегувати, додаючи нові записи змінюючи вже 

створені. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.74. Меню «Класифікатори» 

 

Рис. 7.75. Список показники травматизму 
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Рис. 7.76. Список КВЕД 

 

Меню «Настройки» (рис. 7.77) призначене для встановлення імені та паролю 

користувача, зміні шляхів для імпорту та резервного копіювання та встановлення 

параметрів сторінки. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.77. Меню «Настройки» 

 

Детальніше розглянемо функції настройок. В пункті «Користувач» (рис. 7.78) 

необхідно ввести ім'я користувача, пароль, повторно ввести пароль та натиснути на 

кнопку «Змінити пароль». Після цього необхідно натиснути на кнопку 

«Підтвердити». При наступному запуску програми в вікні «Ідентифікація» потрібно 

буде вводити новостворений пароль. В пункті «Шляхи» необхідно вказати папку 

для імпорту звітів та папку для резервного копіювання їх. В пункті «Пошта» 

необхідно ввести дані відправника звітів. 

В пункті «Масштаб» настройок друку можна задати видимий розмір сторінки 

від реального та максимальну кількість сторінок у висоту та ширину. В пункті 

«Поля» можна самостійно задати величину відступу від краю сторінки при друці. У 

пункті «Сторінки» необхідно вибрати орієнтацію сторінок та їх порядок під час 

друку. 
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Рис. 7.78. Пункт «Користувач» меню «Настройки» 

 

Рис. 7.79. Пункт «Шляхи» меню «Настройки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.80 Пункт «Пошта» меню «Настройки» 
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Рис. 7.81 Пункт «Масштаб» настройок друку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.82. Пункт «Поля» настройок друку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.83. Пункт «Сторінки» настройок друку 

 

В меню «Довідка» можна прочитати поради щодо користування програмою 

та подивитися короткі відомості про створення програми (рис. 7.84, 7.85). 
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Рис. 7.84. Меню «Довідка» 

 

 
Рис. 7.85. Про програму 

 

Перегляд даних та робота з ними 

Для перегляду даних необхідно вибрати в дереві звітів необхідну інспекцію 

та двічі натиснути на напис. На екрані з’явиться таблиця перегляду квартального 

звіту по травматизму (рис. 7.86). При цьому є можливість експортування даних в 

програми Microsoft Word та Microsoft Excel за допомогою кнопок «Експортувати 

дані в Microsoft Word» та «Експортувати дані в Microsoft Excel» відповідно. Також 

можна за допомогою кнопки «Друк даних» роздрукувати звіт. 

 

 

Рис. 7.86. Перегляд даних 
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Режим аналізу звітів. 

Для роботи у режимі аналізу звітів необхідно вибрати необхідний квартал, 

натиснувши на нього лівою кнопкою миші, та у вікні критеріїв (рис. 7.87) вибрати 

необхідні критерії. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.87. Вікно критеріїв оцінки травматизму 

 

Після цього потрібно вибрати один із двох видів порівняння («Порівняння з 

аналогічним періодом» чи «Порівняння з попереднім») та кількість кварталів 

обробки. Після натиснення на кнопку «Аналіз по КВЕД» («Аналіз по інспекціям») 

на екрані з’явиться вікно звіту (рис. 7.88) та інформаційне вікно – запит на 

конфігурацію графіків (рис. 7.89).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.88. Проаналізований звіт 
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Рис. 7.89. Запит на тип графіків 

 

Створення нових критеріїв оцінки травматизму.  

Щоб створити новий критерій необхідно в меню «Класифікатори» вибрати 

пункт «Критерії». На екрані з’явиться список критеріїв та «калькулятор» критеріїв 

(рис. 7.90). Калькулятор критеріїв складається з вікна для нової формули, текстової 

назви критерію, вікна зі списком раніше створених формул та математичних знаків. 

 

 

 

Рис. 7.90. Список критеріїв оцінки НД та калькулятор критеріїв 

 

Розглянемо дію калькулятора критеріїв. Натисненням на потрібні критерії їх 

коди вписується у віконце «Новий критерій», а за допомогою натиснення на знаки 

математичних дій можна створювати цілі формули. Їх список знаходиться у вікні 

«Список критеріїв, за якими проводиться розрахунок». Після створення нової 

формули потрібно натиснути на кнопку  - «Додати у список критеріїв», щоб 

зберегти новостворену формулу. 
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7.4. Програмний комплекс «Акт Н-1» 
 

7.4.1 Запуск программного комплекму 

 

Для запуску програми «Акт Н-1» необхідно у папці з програмою двічі 

натиснути лівою кнопкою миші на ярлику  файлу N1D.exe. 

Перед початком роботи з програмою користувачу необхідно пройти 

процедуру ідентифікації. Для цього у вікні «Ідентифікація» (рис. 7.91) потрібно 

ввести заздалегідь відомі ім’я та пароль користувача. Після цього слід натиснути 

кнопку «Так». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.91. Вікно «Ідентифікація» 

 

Якщо користувач введе неправильний пароль чи ім’я, на екрані з’явиться 

наступне вікно (рис. 7.92). У цьому випадку необхідно натиснути кнопку «Гаразд» і 

повторити процедуру ідентифікації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.92. Вікно, що з’являється у випадку невірного введення пароля 

 

Після проходження процедури ідентифікації користувач отримує доступ до 

програмного комплексу «Акт Н-1». Головна сторінка програми (рис. 7.93) 

відображає перелік актів Н-1 у базі за вибраний рік. 
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Рис. 7.93. Головна сторінка програми «Акт Н-1» (версія «Комітет») 

 

Для закінчення роботи з програмою необхідно в меню «АКТ Н1» обрати 

команду «Завершити роботу» або натиснути на стандартну кнопку «Закрити вікно» 

, при цьому здійснюється запуск вікна запиту на закінчення роботи з програмою 

(рис. 7.94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.94. Запит на закінчення роботи з програмою 

 

При підтвердженні запиту здійснюється вихід з програми з поверненням в 

операційну систему. 
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7.4.1 Опис інтерфейсу програми. 

 

При розробленні програмного комплексу «Акт Н-1» використовувались 

стандартні елементи управління (використовуються в будь-яких Windows-

програмах), а також уніфіковані (створені в процесі розроблення програмного 

забезпечення). 

Стандартними елементами є група кнопок, розташованих у верхньому 

правому куті головного «вікна»: . 

Елемент  призначений для згортання активного «вікна» та розміщення його 

на панелі задач (нижній рядок екрану). 

Елемент  призначений для згортання до початкового розміру, повторне 

натискання – для розгортання активного «вікна» на весь екран монітора. 

Елемент  призначений для закриття активного «вікна». 

Розглянемо перелік типових елементів екранів і методи введення даних у них. 

На більшості екранів програми присутні: 

інформаційні поля (рис. 7.95) – утоплені поля, обведені рамкою, служать для 

введення текстової інформації. Введення даних здійснюється в інформаційне поле, 

що є активним (поле в який установлений курсор). Для активізації поля необхідно 

навести в будь-яку його точку покажчик миші і натиснути ліву клавішу миші. 

 

 

 

Рис. 7.95. Інформаційні поля 

 

 поля прокрутки (рис. 7.96) – призначені для полегшення введення числової 

інформації. На екрані представляють із себе ті ж інформаційні поля зі стрілкою 

вниз та вгору із правої сторони. Для введення даних необхідно навести на стрілку 

покажчик миші і натиснути ліву кнопку миші, при цьому здійснюється зменшення 

(або збільшення) числового показника у полі. Крім того, можна вводити дані також 

як і в інформаційні поля; 

 

 

 

Рис. 7.96. Поля прокрутки 

 

списки вибору, що випадають (рис. 7.97), призначені для полегшення 

введення інформації і містять у собі можливі варіанти для введення. На екрані 

представляють із себе ті ж інформаційні поля зі стрілкою вниз із правої сторони; 

 

 

 

Рис. 7.97. Списки вибору 

 

кнопки вибору (рис. 7.98) – призначені для вибору зі списку певного 

елементу чи категорії. На екрані являють собою коло з жирною чорною крапкою у 
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ньому або без крапки. Присутність крапки у колі означає вибір саме цього елементу 

чи категорії. Специфікою кнопок вибору є те, що з усього списку вибрати можна 

лише один елемент чи категорію; 

 

 

 

 

Рис. 7.98. Кнопки вибору 

 

кнопки включення (рис. 7.99) – призначення для додавання даного елементу 

зі списку. На відміну від кнопок вибору, кнопками включення можна вибрати 

кілька елементів чи категорій зі списку. На екрані кнопки включення являють 

собою квадратик з «галочкою» чи без неї. Аналогічно до кнопок вибору, наявність 

галочки означає додавання даного критерію, відсутність – його ігнорування. 

 

 

 

Рис. 7.99. Кнопки включення 

 

панелі, що згортаються (рис. 7.100) - призначені для компактного 

відображення інформації на екрані. Представляють з себе панелі, при натисненні на 

яку лівою кнопкою миші, розгортаються, відкриваючи доступ до даних, 

розміщених на ній. При повторному кліку на панелі, панель згортається. 

 

 

 

Рис. 7.100. Панелі, що згортаються 

 

Кнопка-трикрапка - практично кожне поле, якщо необхідно, з правого боку 

має кнопку , після натискання на яку відкривається вікно з відповідним 

класифікатором (рис. 7.101), який можна доповнювати новим записом – кнопка  

«Додати», редагувати вибраний запис – кнопка  «Редагувати», видалити 

вибраний запис – кнопка  «Видалити», внести вибраний запис у картку – кнопка 

 «Підтвердити» або подвійний клік мишкою на вибраному полі, чи закрити 

вікно класифікатора – кнопка  «Закрити», також на деяких класифікаторах 

передбачена довідка – кнопка  «Довідка».  
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Рис. 7.101. Вікно класифікатора. 

 

 Кнопки швидкої дії – кнопки керування програмою. Для натискання 

клавіші необхідно навести на неї покажчик миші і клацнути лівою клавішею миші. 

Нижче приводиться призначення кнопок на панелі швидкої дії: 

 

 
«Оновити базу» - оновлення бази даних. 

 
«Головна сторінка» - перехід на головну сторінку.  

 

«Попередній перегляд» - попередній перегляд створеного 

акту. 

 
«Використати фільтри» - активує режим роботи з 

фільтрами.  
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7.4.2 Дії користувача по експлуатації системи 

Після запуску системи на екран виводиться головна сторінка програми. За 

замовчуванням на екрані відображаються дані за поточний рік, якщо вони є у базі 

даних. Для роботи з даними за інший рік необхідно на головній сторінці програми 

(рис. 7.97) вибрати рік, з яким користувач буде працювати. Головна сторінка 

містить панель меню, кнопки швидкої дії та список актів, що є у базі даних. Також 

на головній сторінці (під таблицею актів) вказана загальна кількість актів за 

вибраний рік. 

Детальніше розглянемо призначення кнопок панелі меню. 

Меню «АКТ Н-1» (рис. 7.102) призначене для створення, перегляду та 

редагування актів Н-1. В меню «АКТ Н-1» існує можливість надсилання створених 

актів та їх роздрукування. З будь-якого вікна програми користувач має змогу 

повернутися на головну сторінку програмного комплексу, а також завершити 

роботу з програмою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.102. Меню «Акт Н-1» 

 

Також передбачено контекстне меню (рис. 7.103). Для його виклику 

необхідно підвести курсор миші на список актів та натиснути праву кнопку миші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.103. Контекстне меню. 

 

Меню «Настройки» (рис. 7.104) передбачає зміну імені та паролю 

користувача, зміну розташування папки для експорту повідомлень, зміну 

стандартних параметрів сторінки (масштаб, розмір полів, порядок друку тощо). 
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Рис. 7.104 Меню «Настройки» 

 

Детальніше розглянемо функції настройок програмного комплексу. 

На закладинці «Загальні» пункту «Користувач» меню «Настройки» 

вказується код організації, що заповнює акти, назва вибирається зі списку. Для 

зміни паролю необхідно: на закладинці «Загальні» пункту «Користувач» меню 

«Настройки» (рис. 7.105) ввести ім'я користувача, новий пароль, повторно ввести 

новий пароль та натиснути на кнопку «Змінити пароль» . Після цього необхідно 

натиснути на кнопку «Підтвердити» . При наступному запуску програми в вікні 

«Ідентифікація» потрібно буде вводити новий пароль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.105. Закладинка «Загальні» пункту «Користувач» меню «Настройки» 

 

Закладинка «Шляхи» пункту «Користувач» меню «Настройки» (рис. 7.106) 

слугує для встановлення шляхів до папок, куди будуть зберігатися звіти для 

надсилання. 
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Рис. 7.106. Закладинка «Шляхи» пункту «Користувач» меню «Настройки» 

 

Пункт «Параметри сторінки» меню «Настройки». 

На закладинці «Масштаб» пункту «Параметри сторінки» меню «Настройки» 

(рис. 7.107) серед настройок друку можна задати видимий розмір сторінки від 

реального та максимальну кількість сторінок у висоту та ширину, розмір шрифту 

для підпису діаграм та графіків, а також товщину ліній на графіках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.107. Закладинка «Масштаб» пункту «Параметри сторінки» меню 

«Настройки» 

 

На закладинці «Поля» пункту «Параметри сторінки» меню «Настройки» (рис. 

7.108) можна самостійно задати величину відступу від краю сторінки при друці. На 

закладинці «Сторінки» пункту «Параметри сторінки» меню «Настройки» (рис. 

7.109) необхідно вибрати орієнтацію сторінок та їх порядок під час друку. 
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Рис. 7.108. Закладинка «Поля» пункту «Параметри сторінки» меню 

«Настройки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.109. Пункт «Сторінки» пункту «Параметри сторінки» меню 

«Настройки» 

 

Меню «Класифікатори» (рис. 7.110) призначене для перегляду 

класифікаторів, що використовуються під час заповнення форми Акту Н-1. Серед 

них Державний класифікатор професій, класифікатор ТУ, причин нещасних 

випадків, видів подій, території, устаткування тощо. 
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Рис. 7.110. Меню «Класифікатори» 

 

Класифікатори у програмі побудовані за одним принципом. Всі об’єкти у 

класифікаторах подані у вигляді «дерева», що розгалужується. Розглянемо це на 

прикладі класифікатора територій (рис. 7.111). 

 

 

 

Рис. 7.111. Класифікатор «Території» (КОАТУУ) 

 

При виборі якогось населеного пункту на мапі жовтим кольором 

зафарбовується область, де цей населений пункт розташований, а червоною 
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крапкою позначається обласний центр. Під мапою прописується КОАТУУ цього 

населеного пункту та його ієрархічне підпорядкування (область → район → село → 

селище). 

 

У меню «Довідка» (рис. 7.112) користувач має змогу ознайомитися з 

загальними відомостями про неї. 

 

 

 

 

Рис. 7.112. Меню «Довідка» 
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7.4.2. Режими роботи програми 

 

Далі ми розглянемо такі режими роботи програми: 

7.4.3.1. Попередній перегляд акту. 

7.4.3.2. Режим оновлення бази даних. 

7.4.3.3. Використання фільтрів в режимі роботи з актами. 

 

7.4.4.1. Попередній перегляд актів 

Режим «Попередній перегляд» призначений для перегляду заповненої 

форми акту для перегляду, експортування даних в Microsoft Word та друку.  

Для попереднього перегляду актів необхідно на головній сторінці програми 

«Акт Н-1»  на закладинці «Журнал реєстрації» виділити потрібний запис (Акт Н1) 

клацнувши по ньому лівою кнопкою миші і натиснути на кнопку  

«Попередній перегляд» (рис 7.114). 

 

 

 

Рис. 7.114. Режим «Попередній перегляд» 

 

Даний режим дозволяє експорт даних в Microsoft Word та друк заповненої 

форми Акту Н1. 

Для експорту даних в Microsoft Word потрібно: в режимі «Попередній 

перегляд» натиснути лівою кнопкою миші на кнопці «Експорт в Microsoft 

Word» , яка знаходиться на панелі «Робота з даними». 
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Для друку заповненої форми Акту Н1 потрібно: в режимі «Попередній 

перегляд» натиснути лівою кнопкою миші на кнопці «Роздрукувати» , яка 

знаходиться на панелі «Робота з даними». 

 

 

7.4.4.2. Режим оновлення бази даних. 

Для оновлення бази даних потрібно підвести курсор миші на кнопку  

«Оновити базу» і натиснути ліву кнопку. Програма автоматично оновить базу, 

отримуючи файли з папки «TextIn», шлях до якої задається на закладинці 

«Шляхи» пункту «Користувач» меню «Настройки» в полі «Файли для імпорту:». 

 

 7.4.4.3 Використання фільтрів в режимі роботи з Актами Н-1. 

Застосування фільтрів дозволяє виведення потрібних користувачеві даних, в 

результаті створеного ним запиту. 

Для активації вікна «Робота з фільтрами» потрібно на головній сторінці 

програми «Акт Н-1»  натиснути на кнопку  «Використати фільтри».  

Вікно «Робота з фільтрами» містить три закладинки: «підприємства, дати»; 

«події, причини, устаткування, фактори»; «професії». 

За допомогою фільтрів на закладинці «підприємства, дати» можна створити 

пошуковий запит Актів Н-1 на основі наступних категорій: дати нещасного 

випадку, дати видачі акта, дати медичного огляду (попереднього та 

періодичного), дати проведення навчання та інструктажу (вступний, первинний, 

повторний та цільовий); підприємство, представником якого є потерпілий; 

підприємство, де стався нещасний випадок. 
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Рис. 7.115Закладинка «підприємства, дати» вікна «Робота з фільтрами» 

 

За допомогою фільтрів на закладинці «події, причини, устаткування, 

фактори» можна створити пошуковий запит Актів Н-1 на основі наступних 

категорій: виду події; причини нещасного випадку; наслідків нещасного випадку; 

шкідливого фактора; устаткування, обладнання. 
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Рис. 7.116. Закладинка «події, причини, устаткування, фактори» вікна 

«Робота з фільтрами» 

За допомогою фільтрів на закладинці «професії» створити пошуковий запит 

Актів Н-1 на основі категорії професії. 

 

 

Рис. 7.117. Закладинка «професії» вікна «Робота з фільтрами» 
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 Для створення пошукового запиту потрібно відмітити необхідні 

категорії фільтрів шляхом встановлення «галочок» у кнопках включення і 

натиснення на кнопці підтвердження . 

 При роботі з закладинкою «професії» вікна «Робота з фільтрами» 

потрібна професія задається шляхом натисненні на ній правою кнопкою миші, 

при цьому напроти назви вибраної професії з'явиться червона стрілочка .  
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Рис. 7.118. Приклад вибору необхідних професій на закладинці «професії» 

вікна «Робота з фільтрами» 

 

 Після вибору професії необхідно поставити галочку у полі «професії». 

для того, щоб активувати категорію. 

 Щоб застосувати фільтр необхідно натиснути кнопку  

«Підтвердити». 

Після цього у головному вікні програми з'явиться відфільтрований набір 

даних. Кнопка  «Використати фільтри» буде залишатися натиснутою 

(заглибленою) доти, поки користувач не скасує умови фільтрації. Якщо необхідно 

зняти умови фільтрації - необхідно натиснути кнопку  «Використати 

фільтри» і у вікні «Робота з фільтрами» натиснути кнопку  «Скасувати». 

Після цього у головному вікні з'явиться повний перелік актів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Запропоновано для пракичоного використання адаптовані для сфери 

охорони праці методи регресійно-кореляційного аналізу та проективного 

градієнта. 

Розроблено методичні рекомендації щодо прогнозування показників 

виробничого травматизму на основі обробки статистичних даних методами 

математичного моделювання, які забезпечують точність прогнозу понад 90 %. 

Практичне використання результатів прогнозування дозволяє завчасно виявляти 

зміни основних показників виробничого травматизму та опрацьовувати на цій 

основі профілактичні заходи, спрямовані на запобігання розвитку негативних 

тенденцій. 

Розроблено інформаційні системи з охорони праці, які впроваджені в 

структурних підрозділах Держгірпромнагляду та на підприємствах вугільної 

промисловості. Впровадження вказаних систем дозволило автоматизувати збір та 

обробку даних про стан наглядової діяльності та виробничого травматизму, а 

також забезпечити оперативне формування документів, необхідних для 

інформаційно-аналітичної підтримки вирішення завдань управління в сфері 

охорони праці.  

Запропоновано алгоритм інформаційно-аналітичного обґрунтування 

управлінських рішень зі зниження рівня виробничого травматизму та оцінки їх 

ефективності, який визначає основні етапи обробки інформації в процесі 

здійснення управлінської діяльності. 

Виконано оцінку ефективності управлінських рішень у сфері охорони праці. 

Для об’єктивної оцінки оперативних управлінських рішень запропоновано 

використовувати показники виконавської дисципліни, якості управлінських 

рішень та ефективності реалізації управлінських рішень. Комплексне 

використання цих показників дозволяє науково-обґрунтувати рекомендації 

стосовно планування працеохоронних заходів та вдосконалити організацію робіт з 

їх виконання. 

Встановлено закономірність зміни коефіцієнта важкості виробничого 

травматизму на підприємствах вугільної промисловості від причин і видів подій, 

що призвели до нещасних випадків, з урахуванням питомої ваги їх комбінованої 

дії. Отримана закономірність дає можливість науково обґрунтувати 

працеохоронні заходи, реалізація яких дозволяє зменшити вказаний коефіцієнт на 

10 %. 

Встановлено закономірність зміни збитків підприємств вугільної 

промисловості внаслідок виробничого травматизму від кількості нещасних 

випадків, обсягів виконання заходів, спрямованих на усунення порушень вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці, використання якої дозволяє 

економічно обґрунтувати плани заходів з охорони праці. Показано, що 

збільшення обсягів виконаних заходів на 5 % дозволяє зменшити збитки 
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підприємства внаслідок виробничого травматизму в середньому на 9 %. 

Встановлено аналітичні залежності, що характеризують міру впливу 

показників наглядової діяльності на рівень травматизму зі смертельним наслідком 

для найбільш травмонебезпечних галузей економіки України. З використанням 

аналітичної залежності для вугільної промисловості встановлено закономірність 

зміни коефіцієнта частоти травматизму зі смертельним наслідком, що дозволяє 

знизити вказаний коефіцієнт на 10 %.  

Обґрунтовано необхідність створення інформаційно-аналітичного центру, 

що дозволить забезпечити інтегрування інформаційних систем моніторингу 

виробничого середовища та обладнання, нещасних випадків та професійних 

захворювань, інші галузеві та корпоративні системи з охорони праці.  

Розроблено інформаційно-аналітичну підсистему уніфікованої 

телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого 

управління. Впровадження вказаної підсистеми на дванадцяти вугільних шахтах 

дозволило прогнозувати стан шахтної атмосфери та здійснювати на цій основі 

обґрунтовані профілактичні працеохоронні заходи. 

В результаті впровадження інформаційних систем з охорони праці на 

підприємствах забезпечено економію часу, що витрачається фахівцями на 

виконання всіх операцій, пов’язаних із занесенням, обробкою та аналізом даних, 

на 15 … 25 % у порівнянні з традиційною технологією. 
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ДОДАТОК А. КЛАСИФІКАТОРИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ 

АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Таблиця А.1  

Класифікатор показників наглядової діяльності, що використовуються у формах 

звітності 
Показники та коди наглядової діяльності Форма звітності 

Річна Місячна Тижнева 

Кількість підконтрольних підприємств (адм. од.), усього 1 x   

у тому числі за формами власності: державних  2    

Колективних        3    

Приватних       4    

Середньоспискова чисельність працівників, зайнятих на 

підконтрольних підприємствах, усього 

5 x   

у тому числі за формами власності: державних  6    

Колективних  7    

Приватних 8    

Чисельність працівників по статі і віку на підконтрольних 

підприємствах: чоловіків 

9    

Жінок 10    

Підлітків 11    

Дітей 12    

Чисельність службових осіб, які здійснюють державний 

нагляд: за штатом 

13 x x  

Фактично 14 x x  

Загальна чисельність державних інспекторів: за штатом 15 x x  

фактично 16 x x  

з них жінок, фактично 17 x   

Проведено перевірок: комплексних 18 x x  

цільових 19 x x  

оперативних 20 x x x 

у т.ч. в нічний час 21    

Кількість підприємств (об’єктів), на яких проводились 

перевірки, усього 

22 x x  

у т.ч. за формами власності - державних 23    

колективних 24    

приватних 25    

Чисельність працівників, зайнятих на перевірених 

підприємствах (об’єктах) 

26    

Кількість відпрацьованих інспекторами людино-днів, 

усього 

27 x x  

з них: витрачено на перевірки 28 x x  

витрачено на розслідування нещасних випадків 29 x x  

витрачено на викладацьку роботу, годин 30 x   

Виявлено порушень нормативних актів про охорону праці, 

усього 

31 x x  

Усунено порушень нормативних актів про охорону праці 32    

Кількість призупинених робіт і об`єктів, усього 33 x х x 
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Показники та коди наглядової діяльності Форма звітності 

Річна Місячна Тижнева 

Кількість штрафів, накладених на підприємства за 

порушення нормативних актів про охорону праці 

34    

Сума накладених штрафів, тис. грн. 35    

Сума стягнених штрафів, тис. грн. 36    

Кількість штрафів, накладених на працівників, усього 37 x x x 

з них на керівників підприємств 38 x x x 

Сума накладених штрафів на працівників, тис. грн. 39 x x x 

Стягнено штрафів з працівників, усього 40 x x  

Сума стягнених штрафів з працівників, тис. грн. 41 x x x 

Направлено матеріалів до слідчих органів за порушення 

законодавства про охорону праці (без урахування 

нещасних випадків), осіб 

42 x x  

Відмовлено в порушенні кримінальної справи, осіб 43 x x  

Заслухано керівників підконтрольних підприємств, усього 44 x x  

у тому числі на засіданні ради теруправління 45 x   

Кількість виявлених приховувань нещасних випадків 46    

Сума штрафів за приховані нещасні випадки, тис. грн. 47    

Перевірено роботу: інспекцій 48 x   

інспекторів 49 x   

Кількість видів робіт підвищеної небезпеки, встановлених 

на підставі даних про загальний травматизму і перевірок 

50    

Кількість не стягнутих штрафів матеріали за якими 

передано у виконавчу службу 
51 

x x  

Кількість піднаглядових підприємств 52 x x  

Кількість піднаглядових об’єктів* 53 x x  

Кількість перевірених підприємств 54 x x  

Кількість перевірених об’єктів 55 x x  

 

* Під піднаглядовими об’єктами маються на увазі відособлені виробничі структурні 

підрозділи суб’єктів господарювання (виробничі цехи, дільниці проммайданчики тощо), 

тривалість перевірки кожного з них, як правило, не перебільшує тривалість однієї оперативної 

перевірки, а також об’єкти, закріплені за спеціальними видами нагляду («Охорона надр», 

«Енергетика», «Котлонагляд»). 
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Таблиця А.2 –  

Класифікатор теруправлінь, що використовується при формуванні звітів про 

наглядову діяльність у структурних підрозділах Держгірпромнагляду 
 

Теруправління  Код 

ТУ по АР Крим 1 

ТУ по Вінницькій обл. 2 

ТУ по Волинській обл. 3 

ТУ по Дніпропетровській обл. 4 

ТУ по Донецькій обл. 5 

ТУ по Житомирській обл. 6 

ТУ по Закарпатській обл. 7 

ТУ по Запорізькій обл. 8 

ТУ по Івано-Франківській обл. 9 

ТУ по Київській обл. та м. Києву 10 

ТУ по Кіровоградській обл. 11 

ТУ по Луганській обл. 12 

ТУ по Львівській обл. 13 

ТУ по Миколаївській обл. 14 

ТУ по Одеській обл. 15 

ТУ по Полтавській обл. 16 

ТУ по Рівненській обл. 17 

ТУ по Сумській обл. 18 

ТУ по Тернопільській обл. 19 

ТУ по Харківській обл. 20 

ТУ по Херсонській обл. 21 

ТУ по Хмельницькій обл. 22 

ТУ по Черкаській обл. 23 

ТУ по Чернівецькій обл. 24 

ТУ по Чернігівській обл. 25 

Криворізьке ТУ 26 
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Таблиця А.3  

Класифікатор кодів згрупованих видів економічної діяльності, що 

використовується при формуванні звітів про наглядову діяльність у структурних 

підрозділах Держгірпромнагляду 

Види економічної діяльності Код 

Вугільна промисловість 1 

Гірничорудна і нерудна промисловість 2 

Нафтогазодобувна промисловість, геологорозвідка 3 

Охорона надр 4 

Металургійна промисловість 5 

Будівництво та промисловість будматеріалів 6 

Енергетика 7 

Котлонагляд та підйомні споруди 8 

Підприємства та об’єкти теплокомуненерго, міського освітлення, 

ремонтно-будівельні підприємства, здавання в оренду власного 

нерухомого майна (ЖЕКи) 

9 

Хімічна, нафтохімічна, нафтопереробна, переробна промисловість (у 

т.ч. об’єкти підвищеної небезпеки) 

10 

Об’єкти виробництва вибухових речовин 11 

Газова промисловість 12 

Целюлозно-паперова промисловість 13 

ЖКГ(підприємства та об’єкти водно-каналізаційного господарства) 14 

Машинобудування 15 

Залізничний транспорт 16 

Водний транспорт 17 

Автодорожній транспорт 18 

Інші види транспорту (підприємства авіаційного транспорту,міського 

електротранспорту, будівництва та експлуатації магістральних і міських 

автодоріг, спецкомунтрансу, комунмашу) 

19 

Пошта, зв`язок 20 

Сільське господарство 21 

Рибне господарство 22 

Лісове господарство 23 

Харчова промисловість та перероблення с/г продуктів 24 

Видавнича справа 25 

Легка , текстильна промисловість та пошиття одягу 26 

Виробництво шкіри та шкіряного взуття 27 

Виробництво деревини та виробів з деревини 28 

Соціально-культурна сфера та торгівля 29 

Вугільна спеціалізована 30 

ЖКГ-3 (здавання в оренду власного нерухомого майна, облаштування 

ландшафту, ритуальне обслуговування населення, сільська комунальна 

служба) 

31 
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ДОДАТОК Б. ПОЧАТКОВІ ДАНІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА 

РОЗРАХУНКОВІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ 
 

Таблиця Б.1 

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у вугільній промисловості у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 13 333,49 65 664 6169 214 58745 2466 119,11 1509 

2 11 334,63 35 626 6242 131 56021 1995 140,47 1545 

3 11 331,78 40 527 5727 126 48503 1417 132,41 1695 

4 12 330,42 40 505 5746 102 50472 1479 138,63 1524 

5 14 333,90 35 471 5639 130 50181 1599 141,55 1727 

6 8 338,96 30 593 5523 96 51307 1731 140,90 1703 

7 10 334,35 34 707 6217 98 54224 1775 147,11 1585 

8 12 333,47 27 849 5412 103 49178 1831 140,02 1635 

9 17 337,58 32 606 5788 115 52798 1863 146,26 1768 

10 9 359,98 22 662 6848 93 58564 2366 175,91 1830 

11 8 377,90 33 666 6207 84 53949 2102 155,61 1738 

12 17 373,28 21 818 7588 130 63294 2231 153,38 2095 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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321 

Таблиця Б.2  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у гірничорудній і нерудній промисловості у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 1 85,25 4 863 1536 62 5373 374 30,91 273 

2 6 87,81 8 578 1660 79 5894 527 38,79 332 

3 1 82,83 12 875 1468 62 6711 683 42,69 460 

4 1 81,94 14 741 1392 54 6558 685 41,22 498 

5 9 83,31 16 944 1572 93 6728 662 43,61 479 

6 3 79,07 13 787 1305 30 5994 589 39,21 409 

7 3 78,94 13 938 1494 29 6289 554 40,23 359 

8 3 78,70 10 802 1354 44 6123 559 42,04 363 

9 4 82,92 18 752 1433 51 6867 702 47,76 516 

10 3 85,09 15 1040 1695 54 7075 633 42,70 549 

11 4 79,00 15 875 1359 22 6464 553 36,40 495 

12 3 81,90 8 942 1672 49 6299 503 35,67 670 

 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.3  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у металургійній промисловості у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 2 57,22 1 279 1121 54 4401 221 24,28 186 

2 4 55,24 3 275 1128 47 4565 418 27,42 314 

3 3 54,88 6 341 1064 56 5049 428 27,71 360 

4 0 52,22 5 304 930 55 4244 337 24,72 283 

5 0 46,62 4 239 894 56 3772 327 24,57 257 

6 2 51,26 3 281 876 46 4230 380 28,02 330 

7 7 52,86 3 428 1110 47 4639 496 29,73 347 

8 4 52,16 4 249 883 46 3640 375 25,45 304 

9 3 50,17 6 257 1015 33 4099 422 27,40 289 

10 2 53,03 7 323 1155 49 5069 562 32,34 352 

11 2 51,67 6 306 1016 30 4487 580 28,61 365 

12 1 55,14 1 328 1236 20 4291 541 26,24 494 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.4  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у будівництві та промисловості будматеріалів у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 11 105,12 1 922 2055 218 7667 533 33,93 286 

2 9 101,14 11 1119 2302 225 10115 1187 55,82 533 

3 15 104,15 14 1214 2035 206 10656 1266 61,68 640 

4 15 103,97 11 1267 2008 208 9962 1066 56,20 591 

5 20 104,75 18 1188 2174 264 10329 1356 66,20 561 

6 11 106,48 20 1194 1899 279 10079 1190 59,92 594 

7 13 103,46 16 1315 2161 223 10698 1210 69,55 695 

8 15 109,18 10 1323 1914 158 10227 1329 63,46 638 

9 12 102,62 7 1248 2075 285 9513 1357 69,24 702 

10 23 111,27 11 1378 2415 281 12632 1587 79,32 770 

11 5 104,37 16 1248 2015 144 11371 1654 68,35 865 

12 6 109,81 5 1613 2430 272 10482 1242 60,33 1108 
 

 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.5  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у енергетиці у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 3 79,58 2 488 1418 95 3846 321 14,40 127 

2 0 86,08 7 568 1563 65 5896 547 21,79 251 

3 0 83,97 9 874 1545 58 7486 610 29,84 340 

4 5 85,71 6 583 1315 77 6052 637 24,89 282 

5 3 86,78 10 944 1487 48 6575 640 27,90 310 

6 1 83,63 9 791 1409 11 6648 699 28,02 349 

7 5 83,03 7 589 1564 58 5923 567 25,90 300 

8 5 84,09 14 669 1394 84 6228 538 26,47 306 

9 2 84,15 13 516 1394 64 5728 730 27,05 321 

10 6 82,15 8 818 1499 85 6345 686 28,82 365 

11 6 81,98 8 1028 1519 56 6666 793 30,89 401 

12 1 77,06 6 1038 1841 54 7029 1510 28,99 489 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.6  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у машинобудуванні у 2008-му році 
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1 6 72,25 2 493 1473 221 5667 757 28,05 202 

2 5 73,74 12 899 1597 139 6904 1233 41,51 451 

3 3 66,79 16 717 1348 109 11389 1378 42,01 444 

4 3 69,06 10 931 1257 92 7972 1234 39,25 382 

5 4 71,00 10 843 1300 103 7858 1187 37,12 364 

6 5 66,82 11 767 1210 121 7680 1195 37,11 430 

7 5 69,08 8 886 1366 152 9158 1238 43,61 419 

8 4 58,73 3 723 1065 80 6422 808 29,26 342 

9 7 63,20 9 760 1176 133 7034 1054 38,30 401 

10 2 60,19 7 988 1312 97 8142 1423 42,92 436 

11 2 69,25 9 983 1250 56 7201 1336 37,25 472 

12 3 65,59 6 1363 1447 87 6769 1264 32,55 627 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.7  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

на автодорожньому транспорті у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 4 39,63 2 238 801 128 2692 155 9,98 91 

2 4 41,81 2 243 839 126 3410 334 13,71 149 

3 5 43,52 3 295 891 133 4144 567 20,32 192 

4 2 41,41 4 289 771 99 3705 403 18,63 200 

5 5 40,12 12 278 791 97 4438 442 19,24 197 

6 3 35,49 8 320 692 92 3852 452 18,55 245 

7 3 41,75 4 367 774 123 3959 434 18,89 213 

8 4 38,89 5 297 640 42 3356 588 16,96 190 

9 4 37,96 5 320 751 61 4063 541 20,10 233 

10 4 38,81 4 366 812 126 4476 624 24,90 242 

11 8 38,24 7 338 692 80 4238 537 18,08 266 

12 0 40,52 4 529 882 100 3866 375 18,84 339 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.8  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у сільському господарстві у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 6 165,22 2 822 2800 251 13958 937 52,20 441 

2 7 160,97 7 924 2732 170 16737 1377 62,84 637 

3 10 160,17 18 1159 2702 163 19766 2169 70,95 737 

4 11 170,62 39 1470 4303 322 22575 2630 87,96 826 

5 6 161,46 45 1383 2875 220 21059 2126 85,40 783 

6 8 149,02 23 1497 2515 251 19104 2249 78,55 856 

7 13 155,31 26 1902 3329 308 23667 2657 94,37 956 

8 11 160,62 27 1887 2776 263 21460 2645 88,54 804 

9 8 156,55 28 1715 2762 194 19564 2809 82,63 993 

10 5 150,71 24 1836 2880 194 22132 2962 92,49 961 

11 3 155,78 16 1618 2476 188 18221 2241 70,21 941 

12 7 144,22 13 1895 2838 187 16610 2260 61,25 1157 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.9  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у харчовій промисловості та переробленні с/г продуктів у 2008 р. 
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1 0 38,36 1 296 905 44 3881 225 16,22 135 

2 0 35,32 12 400 875 18 4482 556 23,54 201 

3 0 39,50 11 413 786 36 6173 487 25,42 252 

4 1 36,27 3 497 617 31 4249 425 18,77 187 

5 3 37,42 4 397 712 36 4555 435 23,66 192 

6 2 43,00 2 688 847 54 6386 628 27,34 239 

7 1 38,82 1 433 714 46 4381 408 21,59 220 

8 9 35,58 6 455 631 55 3533 373 19,36 188 

9 2 37,46 4 848 601 31 4946 775 21,76 188 

10 4 42,49 8 861 838 41 5379 919 30,06 243 

11 3 44,72 10 781 891 35 6345 813 28,65 333 

12 1 42,74 8 1031 961 19 5675 683 24,95 419 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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Таблиця Б.10  

Початкові дані для моделювання кількості загиблих внаслідок нещасних випадків 

у соціально-культурній сфері та торгівлі у 2008-му році 
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 Y P16 P18 P22 P27 P29 P31 P33 P39 P40 

1 20 137,45 4 1076 2689 303 13251 779 45,58 349 

2 7 127,11 15 1266 2633 308 16296 1118 62,64 629 

3 8 129,66 21 1698 2330 247 16662 1528 65,85 670 

4 10 127,06 14 1708 2187 243 15686 1284 61,50 677 

5 13 132,86 20 2025 2538 204 19090 1650 74,58 733 

6 10 141,01 19 1775 2165 150 16468 1261 67,51 705 

7 11 125,74 8 1900 2442 193 15871 1323 67,90 712 

8 8 129,71 17 1781 2163 238 15672 1349 64,91 667 

9 6 136,81 16 1907 2524 193 17293 1552 69,05 720 

10 13 133,89 13 1960 2603 281 18433 1824 72,10 757 

11 7 130,92 19 1977 2461 224 17759 1738 72,26 941 

12 6 143,95 11 2520 3152 250 19326 1847 76,26 1189 
 

Розрахункова модель, що встановлює залежність кількості загиблих (Y) від 

множини показників наглядової діяльності (P16, … , P40): 
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