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СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ  СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
Каштанов С.Ф., канд. техн. наук.,ст. .наук. співр.,  Чернушак І.І. (НТУУ КПІ) 

 

Впровадження національної концепції розвитку в галузі управління 

охороною праці  вимагає, в першу чергу, подальшого ефективного розвитку в 

галузі управління охороною праці, а саме,  вирішення проблеми щодо  

створення сучасних комп’ютеризованих систем управління охороною праці 

(СУОП) з метою  максимального підвищення ефективності СУОП як на 

державному, так і на регіональному, галузевому та виробничому рівнях. Це 

дозволить суттєво знизити рівень травматизму, профзахворювань, аварій та 

пожеж на виробництві, і в першу чергу,   дозволить максимально  зменшити 

вплив так званого „людського фактору‖ на прийняття рішень в діючих СУОП, 

що, безумовно, призведе до зменшення   виробничих ризиків [1]. Використання 

комп’ютеризованих СУОП дає можливість забезпечити максимальну 

оперативність та максимально можливу оптимізацію щодо прийняття рішень 

при використанні ризик орієнтованого підходу, який, як відомо, складається з 

двох елементів – оцінки ризику (аналіз виникнення і масштабів ризику в 

конкретній ситуації) та управління ризиком (аналіз ситуації і розробка рішень, 

які спрямовані на зведення ризику до прийнятного мінімуму).  

Згідно з [2-5], а саме ДСТУ-П ОНSАS 18001 «Системи управління 

безпекою та гігієною праці», ОНSАS 18001 «Система менеджменту охорони 

здоров'я та безпеки персоналу», ІLО-ОSН 2001 «Керівництво з систем 

управління охороною праці» та «Рекомендаціям щодо побудови, впровадження 

та удосконалення системи управління охороною праці», затверджених 

Держгірпромнаглядом ,   СУОП повинна передбачати: 

 планування заходів з охорони праці; 

 контроль виконання поточного та оперативних планів; 

 можливість здійснення корегувальних та попереджувальних дій; 

 можливість адаптації до обставин, що змінилися; 

 можливість інтеграції в загальну систему управління. 

Безумовно, що найбільш ефективно усі ці функції  можуть бути 

реалізовані саме із застосуванням  комп’ютеризованих систем управління 

охороною праці. 

Одним з найбільш перспективних напрямків щодо подальшого розвитку 

таких комп’ютеризованих СУОП є все більш широке застосування в них 

багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки та їх 

складових, що підтверджується  загальними тенденціями подальшого  розвитку 

СУОП у найбільш розвинутих країнах світу.  

Сучасний рівень розвитку  інтегрованих систем комплексної безпеки   

[6], в тому числі і в Україні,  наприклад, «Дунай-XXI» - «ВЕНБЕСТ», «Legos» - 

«Укрспецмонтаж 1. Системи безпеки», «Инспектор+» - ISS «Укр-Інвест-

Консалтінг», «ForSec»-«Формула безопасности», «Кодос» - 
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«Союзспецавтоматика», «FortNet» тощо, дозволяє вже зараз використовувати їх 

в СУОП як для підвищення рівня охоронної та  пожежної безпеки промислових 

об’єктів, так і одночасно  для  покращення умов і безпеки праці на виробництві 

та вирішення питань гігієни праці, виробничої санітарії, зменшення рівня 

виробничого травматизму і професійних захворювань,  а також для  

покращення соціальної захищеності працюючих.  

В комп’ютеризованих СУОП можуть ефективно використовуватися 

майже усі  складові багатофункціональних інтегрованих систем комплексної 

безпеки – це   системи пожежної сигналізації та пожежегасіння,  системи 

мовного оповіщення, системи охоронної сигналізації, відео нагляду (cctv) та 

відео реєстрації, контролю та управління  доступом, системи управління 

зовнішнім обладнанням та пристроями безпеки тощо. 

Якщо  системи  пожежної сигналізації та пожежегасіння,  мовного 

оповіщення вже давно і досить ефективно використовуються в СУОП (приклад 

їх використання приведений на рис.1), то цього зовсім не можна сказати про 

інші складові багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки 

(загальна структурна схема побудови інтегрованих систем комплексної безпеки   

представлена на рис.2). 
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Рис.1. Приклад використання систем пожежної сигналізації,  

автоматичного пожежегасіння  та мовного оповіщення 
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Рис.4.5. Загальна структурна  схема побудови інтегральних  

систем комплексної безпеки (ІСКБ) 
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В той же час, використання таких складових багатофункціональних 

інтегрованих систем комплексної безпеки, як системи відео нагляду (cctv) та 

відео реєстрації, контролю та управління  доступом дозволяє  значно 

підвищити ефективність роботи СУОП у сфері нагляду та контролю за станом 

охорони праці, у сфері  виробничої безпеки, а також  при  проведені  

внутрішнього і зовнішнього аудиту з питань охорони праці, при розслідуванні  

та профілактиці травматизму  тощо. 

Розглянемо декілька можливих варіантів їх  застосування в СУОП.   

Так  системи відео нагляду  та відео реєстрації можуть бути 

використанні в СУОП   для: 

- контролю за станом охорони праці на підприємстві в реальному часі; 

- контролю та аналізу стану охорони праці на підприємстві за певний 

період часу по відео матеріалам з бази даних; 

-  спостереження за технологічними процесами  на декількох 

виробничих  дільницях, як одночасно - мультіплексний режим роботи монітору, 

так і роздільно - послідовне перемикання на моніторі відеосигналів з різних 

відеокамер; 

- блокування роботи виробничого обладнання при попаданні  в його 

небезпечну зону людини за рахунок використання  програмного детектору руху 

(на одному кадрі може використовуватися одночасно більш ніж 10 

запрограмованих зон з незалежними програмними детекторами руху в кожній з 

них); 

-  ведення журналу  подій в небезпечних зонах обладнання при 

порушеннях безпеки праці з реєстрацією часу та осіб, які знаходяться в 

небезпечній зоні; 

- запису в базу даних інтегрованої системи комплексної безпеки відео 

матеріалів стосовно нещасних випадків та аварій на виробництві із заданими 

параметрами (часом відео запису як до, так і після часу події аварії чи 

нещасного випадку; швидкістю запису; роздільною здатністю і т. ін.) і передачі  

цих відео матеріалів за необхідною адресою (ФССНВ; Держгірпромнагляд; 

галузеве Міністерство; МНС тощо) з використанням телефонних чи мобільних 

ліній зв’язку, або Internet; 

- контролю виконання вимог щодо пожежної безпеки на виробництві; 

- контролю за використанням   засобів індивідуального захисту. 

Що стосується систем контролю та управління  доступом, то вони 

можуть бути використанні в системі управління охороною, наприклад, для: 

- контролю за відповідністю часу проведення регламентно-ремонтних 

робіт  технологічним нормам;  

- контролю за відповідністю кількості працюючих нормам безпеки при  

проведені робіт з підвищеною небезпекою;  

- допуску до роботи на технологічному обладнанні   лише працівників, 

які мають відповідну кваліфікацію та пройшли всі необхідні види інструктажів;  

- недопущення працівників, які не мають необхідної кваліфікації та 

відповідного наряду-допуску, до  виконання  робіт з підвищеною небезпекою; 
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- виключення можливості попадання в виробничі приміщення з 

підвищеною вибухопожежонебезпекою працівників, які не мають права там 

знаходитись; 

- контролю режиму праці та відпочинку, тощо. 

Таким чином, використання таких складових багатофункціональних 

інтегрованих систем комплексної безпеки, як сучасні комп’ютеризовані 

системи відео нагляду та відео реєстрації і системи контролю та управління 

доступом,  дійсно дозволяє значно підвищити ефективність роботи СУОП. В 

першу чергу, це стосується можливості підвищення рівня організаційно-

технічних заходів щодо безпеки праці на виробництві, а також вирішення 

питань гігієни праці, виробничої санітарії, зменшення рівня виробничого 

травматизму і професійних захворювань. Також досягається   покращення 

соціальної захищеності працюючих, бо  при проведені розслідування нещасних 

випадків і аварій та при визначені причин їх виникнення, ця робота, безумовно, 

може бути виконана більш кваліфікована при використанні матеріалів з відео 

архівів систем відео нагляду та відео реєстрації, особливо враховуючи той 

факт, що в відео архів може записуватися як відео, так і аудіо інформація з 

місця подій, і це  дуже важливо для підвищення ефективності роботи системи 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань та аварій.  

Також в СУОП можливе більш ефективне використання і такої 

складової інтегрованих систем комплексної безпеки, як охоронні системи, які 

можуть не тільки виконувати свої основні охоронні функції, що теж дуже 

важливо, особливо на об’єктах з підвищеною небезпекою,  а і, у разі 

застосування відповідних датчиків, одночасно виконувати і додаткові функції, 

наприклад, контролю  відповідності санітарним нормам рівнів освітлення, 

шуму і вібрацій на робочих місцях, наявності в повітрі робочої зони шкідливих 

та небезпечних речовин  або підвищеного рівня електромагнітного та 

іонізуючого випромінювань тощо. Як бачимо,  це теж дозволяє значно 

підвищити ефективність роботи сучасних СУОП. 

Існуюча на даний час елементна база багатофункціональних 

інтегрованих систем комплексної безпеки також дає можливість,  в разі 

необхідності, здійснювати і управління виробничим обладнанням та 

пристроями безпеки, наприклад, системами освітлення виробничих приміщень, 

системами електропостачання, водопостачання, газопостачання,  аварійними 

системами вентиляції,  димовидалення, системами оповіщення  тощо.   

Крім того, на базі існуючих багатофункціональних інтегрованих систем 

комплексної безпеки можливо створення також і  мобільних автоматизованих 

систем у сфері виробничої безпеки з елементами централізованого управління, і 

зробити це можливо без суттєвих додаткових витрат.    

Слід підкреслити, що і економічні методи управління охоронною праці 

також  можуть бути реалізовані більш ефективно при застосуванні  в СУОП  

вищезгаданих складових інтегрованих систем комплексної безпеки.  

Ще однією важливою особливістю сучасних інтегрованих систем 

комплексної безпеки є те, що модульний принцип їх побудови з використанням 
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локальних і регіональних комп’ютерних мереж дозволяє і в подальшому 

практично нескінченно нарощувати їх як у часі, так і в просторі, а це, в свою 

чергу, дає можливість реалізовувати на їх базі високоефективні 

комп’ютеризовані СУОП розосередженого типу. Причому це можливо не 

тільки у межах окремих промислових об’єктів, але і на регіональному і, навіть, 

на  державному рівнях, що значно полегшує задачу створення  єдиної 

високоефективної загальнодержавної  комп’ютеризованої СУОП.  

Використання багатофункціональних інтегрованих систем комплексної 

безпеки у складі  СУОП  дозволяє максимально  зменшити вплив так званого 

„людського фактору‖ на прийняття рішень в діючих СУОП та значно підвищує 

ефективність  роботи останніх. Їх застосування  в СУОП дає можливість   не 

тільки  фіксувати і  вести відповідний облік та аналіз нещасних випадків, 

профзахворювань і аварій, але і, у разі необхідності,  дозволяє здійснювати 

оперативне втручання безпосередньо в процес управління охороною праці на 

виробництві, і не тільки за рахунок електронної розсилки відповідних вказівок 

та  рекомендацій суб’єктам СУОП. Все це забезпечує максимально високій 

рівень оперативності та динамізму щодо реагування СУОП на будь-які 

небезпечні та аварійні ситуації, а також дає можливість безпосередньо  

впливати на стан охорони праці на виробництві у реальному часі за рахунок 

постійно діючих моніторингу та управління як  на рівні окремого підприємства, 

установи чи організації, так і на регіональному та загальнодержавному рівнях.  
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