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ФОРМУВАННЯ СХЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТОКУ  

В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Анотація. Ефективність управління проектами охорони та безпеки праці тісно пов’язана з 
управлінням інформаційними потоками у процесі реалізації цих проектів. Швидкість обміну 
інформацією між учасниками проекту впливає на дотримання часових обмежень, передбачених 
планом проекту. На основі досліджень науковців з даного питання схематично зображено рух 
інформації в системі управління охороною праці при початковій передачі інформації від точки її 
виникнення до точки прийняття рішення та у зворотному напрямку під час реалізації проектів 
охорони та безпеки праці. Запропоновано удосконалену схему інформаційного потоку системи 

управління охороною праці для підвищення ефективності використання часу у процесі прийняття 
рішень при реалізації проектів з охорони та безпеки праці. 
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Вступ 

Безпеці праці завжди приділялось багато уваги, 

однак безліч проблем, пов’язаних з цим питанням, 

досі невирішені остаточно. Це також стосується і 

проблем інформаційного обміну в системі 

управління охороною праці щодо надання даних, 

необхідних для здійснення економічної, соціальної, 

організаційної діяльності, оцінки стану охорони та 

безпеки праці, попередження небажаних ситуацій 

тощо [1]. Підприємства автомобільного транспорту 

не є винятком і потребують особливої уваги, оскільки 

в процесі їх господарської діяльності імовірність 

настання загрозливих для життя і здоров’я ситуацій 

висока через наявність фактора постійної взаємодії 

джерела небезпеки із людським оточенням як 

внутрішнім, так і зовнішнім. Оскільки на сьогодні все 

більше організацій в управлінні застосовують 

проектний підхід, то швидкість руху інформації між 

учасниками проекту є одним з ключових факторів на 

шляху до вчасного виконання поставлених завдань, 

передбачених планом проекту, та успішного 

досягнення бажаного результату. 

Аналіз останніх досліджень  

і публікацій 

На шляху до членства у європейському 

співтоваристві на виконання державної програми 

стандартизації на 2006-2010 рр., затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.03.2006 №229, було розроблено національний 

стандарт ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 «Системи 

управління безпекою та гігієною та безпекою праці. 

Вимоги» на основі британської специфікації OHSAS 

18001:1999, IDT, а з січня 2011 р. в Україні діє ДСТУ 

OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та 

безпекою праці», розроблений на основі стандарту 

BS OHSAS 18001:2007 ID Британії (наказ 

Держспоживстандарту України від 27 грудня 2010 р. 

№594) [2], та встановлює вимоги до системи 

управління гігієною і безпекою праці для надання 

допомоги підприємствам у ефективному управлінні 

ризиками гігієни і безпеки праці [3]. 

У процесі впровадження OHSAS 18001:2007 в 

управління організаціями у 2013 році прийнято Закон 

України «Про затвердження Загальнодержавної 

соціальної програми поліпшення стану безпеки, 
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гігієни праці та виробничого середовища на 2014-

2018 роки», яка спрямована на комплексне 

розв’язання ряду проблем у сфері охорони праці, які 

пропонується вирішувати також шляхом розширення 

системи інформаційного забезпечення громадськості 

з питань охорони праці, пропагування безпеки праці 

та способів запобігання виникненню ризиків 

виробничого травматизму, професійних захворювань 

та аварій на виробництві, формування 

відповідального ставлення працівників до особистої 

безпеки та безпеки оточуючих, а також до 

виробничого середовища та навколишнього 

природного середовища [4]. 

«Для проекту небезпечним є не те, що ви про 

нього знаєте, а те, що ви про нього не знаєте?!» – так 

про значення інформації згадується в навчальних 

матеріалах доктора технічних наук, професора, 

сертифікованого проектного менеджера IPMA(A) 

Ю.М. Теслі [5].  

В сучасних системах основна роль відводиться 

тій частині системи, яка відповідає за збирання, 

обробку, зберігання та використання інформації, що 

наочно зображується у вигляді піраміди [5], яка 

показана на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Піраміда вагомості матеріалів (М),  

ресурсів (Р) та інформації (І) 

Автори наукової праці [6] стверджують, що 

процеси інформаційного обміну складають важливу 

умову організаційної культури на груповому рівні, 

тому що безпосередньо пов'язані з досягненням 

кінцевих доцільних результатів; дозволяють 

створити умови для виключення протиріч і є 

необхідними умовами, які забезпечують 

самостійність, безконфліктність, цілеспрямовану 

поведінку персоналу. До основних умов, що 

забезпечують ефективне вирішення цільових завдань 

на основі системи інформаційного регулювання та 

впливу, належать такі: 

− персонал повинен мати доступ до 

інформації, необхідної для самостійних дій, а також 

визначати засоби та методи досягнення мети; 

− весь персонал повинен розуміти і 

усвідомлювати цілі організації в області охорони 

праці, тому що саме усвідомлення дозволяє побачити 

і оцінити суб'єктивну (особистісну) корисність; 

− цілі організації повинні бути відомі всьому 

персоналу. 

Конкретність мети дає можливість фахівцям з 

охорони праці та структурних підрозділів оцінити 

успішність руху до неї, фіксувати ступінь її 

досягнення, а співробітникам очікувати винагороди 

за результат досягнення за схемою: постановка мети 

– досягнення мети – адекватна винагорода. 

У науковій праці «Системний підхід до 

інформаційного забезпечення охорони праці» 

Т.Є. Стиценко детально описує особливості системи 

інформаційного забезпечення. Кожна складова 

системи керування інформаційним забезпеченням 

охороною праці повинна мати всю необхідну 

інформацію для реалізації своїх функцій та 

повноважень. Інформаційна система не повинна 

будуватись на принципах монополії на інформацію 

або жорсткого обмеження інформаційним 

забезпеченням. Сучасна системна модель 

комунікаційного процесу керування пропонує не 

односторонній вплив керівництва на підлеглого, а 

комунікативну взаємодію, процес взаємовпливу 

членів колективу один на одного. Тоді внутрішнє 

інформаційне забезпечення охорони праці дозволяє 

регулювати діяльність системи управління охороною 

праці на підприємстві, контролювати, поліпшувати 

її. Найважливішим завданням внутрішнього 

інформаційного забезпечення є інформованість 

персоналу про умови праці, рівень шкідливих та 

небезпечних виробничих чинників, політику 

організації та плани в галузі охорони праці з метою 

активізації участі робітників на всіх рівнях діяльності 

системи управління охороною праці [1]. 

Актуальність досліджуваного питання 

підтверджується у роботах авторів О.І. Запорожця та 

В.Д. Гогунського, які доводять необхідність 

зберігання, обробки і передачі інформації в 

комп'ютерних середовищах для оперативного 

доступу до даних. Автори орієнтують на 

застосування мережевих та хмарних технологій як 

одну з умов ефективного функціонування та 

розвитку систем оперативного управління охороною 

праці, розроблення наукових засад та удосконалення 

систем оперативного управління охороною праці 

різного рівня та створення математичного і 

програмного забезпечення систем прийняття рішень 

і баз даних [7]. 

Автор праці [8] А.Ю. Москалюк створив 

систему оцінювання рівня охорони праці в проектах 

охорони праці, основною перевагою якої є 

можливість обліку як кількісної, так і якісної 

інформації щодо охорони праці, що дозволяє 

працювати в умовах неповноти і невизначеності 

вихідних даних по підприємству. 

Автори праці [9] звертають увагу на переваги 

впровадження системи управління охороною праці 

згідно з міжнародним стандартом OHSAS 18001- 

2007 та зазначають, що інформаційний обмін між 

підрозділами підприємства дозволяє реалізувати 

В Україні 
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принцип однократного введення, багатократного і 

багатоцільового використовування статистичної 

інформації. Враховуючи досвід виконаних наукових 

досліджень з цього питання, пропонують розвинену 

інформаційну модель системи управління охороною 

праці, яка передбачає зображення акумуляції 

інформації на різних управлінських рівнях. 

У роботах таких вчених, як В.Д. Гогунський, 

А.Ю. Москалюк, В.М. Пурич, Є.Є. Басиль, 

О.Г. Катуніна, Ю.С. Чернега, Г.Г. Оборська, 

В.І. Бондар, О.В. Біла [10-14] висвітлюється питання 

важливості фактора швидкості реакції на небезпечну 

ситуацію, кращі значення якого проявляють себе при 

проактивному стилі керівництва процесом, тобто 

управлінні проектами та програмами з охорони та 

безпеки праці, що дозволяє попередити загрозу до 

моменту її настання. 

Проведений аналіз вищезгаданих наукових 

робіт, в тому числі запропонованої інформаційної 

моделі, ґрунтовність викладеного матеріалу та 

вагомість результатів роботи доводять важливість 

управління інформаційними потоками в системі 

охорони праці та спонукають до подальших 

наукових досліджень в напрямі управління часом 

процесу руху інформації в системі управління 

охороною праці. 

Мета статті 

Мета – підвищити ефективність управління 

часовими ресурсами у процесі реалізації проектів з 

охорони та безпеки праці. 

Задачі: проаналізувати шлях передачі 

інформації під час реалізації проектів з охорони та 

безпеки праці; схематично зобразити інформаційний 

потік у системі управління охороною праці при 

початковій передачі інформації від точки її 

виникнення до точки прийняття рішення та у 

зворотному напрямку в процесі реалізації проекту; 

удосконалити схему інформаційного потоку системи 

управління охороною праці для підвищення 

ефективності використання часу при прийнятті 

проектних рішень з питань охорони та безпеки праці 

на підприємствах. 

Виклад основного матеріалу 

Для того щоб підвищити рівень безпеки праці, 

підприємство має розробити власну програму з 

безпеки праці, для виконання якої необхідно 

реалізувати ряд проектів, спрямованих на вирішення 

даного питання.  

Оскільки підприємство, яке поважає себе і своїх 

працівників, зацікавлене у найвищій ефективності 

результатів реалізації проектів, то формуванням 

програм мають займатися люди, які також у цьому 

зацікавлені. Це працівники підприємства, оскільки їх 

інтерес проявляється у бажанні зробити свої умови 

праці безпечними для збереження свого життя і 

здоров'я. Тобто, проектна команда буде складатися з 

працівників підприємства. 

У кожному структурному підрозділі своя 

специфіка роботи, яку найкраще знають ті, хто там 

працює. Тому і з проблемами охорони та безпеки 

праці на цих робочих місцях найкраще знайомі 

працівники цих підрозділів. Вони зможуть не лише 

надати інформацію, а й запропонувати методи 

вирішення проблеми, проконтролювати виконання 

та оцінити результати. 

Особливо цінно те, що інформація про 

проблему, яка виникає, буде надходити в систему 

якнайшвидше, оскільки тут присутній фактор 

миттєвого вияву працівником на робочому місці, що 

було б неможливим при фіксуванні інформації у ході 

перевірок, які зазвичай проходять у прискореному 

темпі і у більшості випадків не дають можливості 

детального дослідження і аналізу середовища. 

У процесі впровадження та реалізації програми 

з безпеки праці необхідно чітко розуміти шляхи руху 

інформації в системі учасників процесу, враховуючи 

її ієрархічні рівні та швидкість передачі інформації. 

Даний процес зображений у вигляді схеми 

інформаційного потоку в системі управління 

охороною праці при початковій передачі інформації 

від точки її виникнення до точки прийняття рішення 

та у зворотному напрямку при реалізації програми 

безпеки праці (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Схема інформаційного потоку в системі управління охороною праці 
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На схемі зображено три рівні ієрархічної 

структури учасників процесу: нижній рівень – рівень 

працівників підприємства; проміжний – рівень 

керівників структурних підрозділів; верхній – 

керівників підприємства. 

Оскільки працівники є першоджерелом 

інформації про наявні проблеми в системі охорони 

праці, то передача інформації про проблему 

(зображена у вигляді ) надходить від 

працівника (П) до керівника структурного підрозділу 

(КСП), далі до керівника служби охорони праці 

(КСОП), а потім до керівника підприємства (КП). 

Зворотний процес передачі інформації про 

рішення проблеми позначений  . 

Процес руху інформаційного потоку умовно 

поділений на часові проміжки (в даному 

випадку їх 7), а позначення  символізує стан 

очікування, в якому знаходяться учасники процесу 

передачі інформації. 

Перший стан учасника будь-якого рівня на 

кожному етапі вважається станом початкової 

передачі інформації. Останній стан учасника будь-

якого рівня на кожному етапі вважається станом 

отримання інформації про рішення. 

Проміжні стани учасників будь-якого рівня 

на кожному етапі вважаються станами очікування 

інформації. Учасник верхнього рівня структури не 

перебуває у стані очікування, а стани отримання ним 

початкової інформації та передачі інформації про 

рішення трансформуються у стан прийняття рішення 

(рис. 3). 

Оскільки для підприємств автомобільного 

транспорту характерна імовірність виникнення 

проблеми в системі управління охороною праці як 

від внутрішнього виробничого оточення, так і від 

зовнішнього, з яким є постійний контакт, то 

швидкість руху інформації в системі має велике 

значення. 

Тому при реалізації програм з безпеки праці 

необхідно зменшити кількість часових проміжків 

процесу руху інформації. 

 
Рисунок 3 – Трансформація станів учасника 

верхнього ієрархічного рівня 

Це можна здійснити за допомогою зменшення 

кількості моментів передачі, а саме шляхом 

паралельної передачі інформації учасникам 

проміжного ієрархічного рівня. Тобто інформація 

про виявлену проблему надходить від П до КСП та 

КСОП одночасно. На зворотному шляху інформація 

про рішення від КП відправляється паралельно 

КСОП та КСП. 

Удосконалену схему інформаційного потоку в 

системі управління охороною праці зображено на 

рис. 4. 

Це дозволяє зменшити кількість часових 

проміжків у процесі руху інформації, а отже і 

скоротити час проходження інформації в системі 

управління охороною праці. 

Висновки 

Роль інформаційного забезпечення будь-якого 

процесу важко переоцінити. Інформація є основним 

нематеріальними ресурсом, від доступності та 

швидкості поширення якого залежить успішність 

досягнення поставленого результату, особливо, коли 

на шляху до європейського співтовариства все 

більше підприємств і організацій застосовують до 

своєї діяльності проектний підхід, у якому часові 

обмеження мають ключове значення. 

 

 
 

Рисунок 4 – Удосконалена схема інформаційного потоку в системі управління охороною праці 

 

… 
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При реалізації проектів з охорони та безпеки 

праці процес передачі інформації про виявлену 

проблему відбувається з нижнього ієрархічного рівня 

від працівника до верхнього рівня керівника 

підприємства, проходячи при цьому проміжні 

ієрархічні рівні кадрової структури. Процес передачі 

інформації про рішення проблеми проходить у 

зворотному напрямку. Схематичне зображення 

процесу передачі інформації дозволило візуально 

відслідкувати шлях інформаційного потоку від 

моменту його виходу з нижнього ієрархічного рівня 

до моменту повернення інформації про рішення, 

зробити висновок про можливість скорочення часу 

проходження інформації та побудувати 

удосконалену схему інформаційного потоку. 

Результатом роботи є підвищення ефективності 

управління процесом проходження інформації між 

учасниками проектів з охорони та безпеки праці 

завдяки удосконаленню схеми інформаційного 

потоку. 
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация. Эффективность управления проектами охраны и безопасности труда тесно связана с управлением 

информационными потоками при реализации этих проектов. Скорость обмена информацией между участниками 

проекта влияет на соблюдение временных ограничений, предусмотренных планом проекта. На основе исследований 

ученых по данному вопросу схематически изображено движение информации в системе управления охраной труда при 

начальной передаче информации от точки ее возникновения до точки принятия решения и в обратном направлении при 

реализации проектов охраны и безопасности труда. Предложена усовершенствованная схема информационного потока 

системы управления охраной труда для повышения эффективности использования времени в процессе принятия решений 

при реализации проектов по охране и безопасности труда. 
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THE INFORMATION STREAM SCHEMA FORMATION WITHIN THE SYSTEM  

OF LABOUR PROTECTION MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE 

 

Abstract. The labour protection work has always devoted a lot of attention, but many problems associated with the issue still 

unresolved permanently. On the way to the European Community more and more enterprises and organizations are applying to its 

activities, the project approach where time limits are the key. Effectiveness of project management, health and safety is closely 

linked to the management of information streams in the implementation of these projects. The speed of the information exchange 

between the project participants affects compliance with the time limitations stipulated by the plan. Based on the scientists research 

the movement of information within the system of labour safety management during the initial transfer of information from the 

point of its origin to the point of making a decision and in the opposite direction in the implementation of the projects of protection 

and safety is shown. Offered an improved scheme of information stream control system of labour safety for increasing of efficiency 

of use of time in terms of making decisions and implementing of protection and safety projects. 
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