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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ  

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

 

Запропоновано оціночні коефіцієнти небезпечності машин, техно-

логічних процесів, будівель та інтегральний показник безпеки. 

Побудовано математичну модель прогнозування стану безпеки 

праці. 
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Одним з основних напрямів державної політики у сфері охорони 

праці є забезпечення пріоритету збереження здоров’я та життя робіт-

ників. Згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю, власник підп-

риємства зобов'язаний забезпечити належне технічне обладнання всіх 

робочих місць і створити на них умови праці відповідно до норматив-

но-правових актів з охорони праці. Для аналізу та оцінки стану умов та 

безпеки праці в Україні діє єдина державна система показників обліку 

умов та безпеки праці, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці 

від 31.03.1994 р № 27, показники якої включені до двох звітних форм: 

1-ПВ (умови праці) та 1-УБ (умови та безпека праці). В формі 1-УБ ві-

дображаються абсолютні показники стану безпеки праці в Україні, а 

саме наводяться дані щодо  кількості машин, механізмів, технологіч-

них процесів, будівель та споруд, що відповідають вимогам норматив-

но-правових актів з охорони, та тих, що мають сертифікати встановле-

ного зразку на виробниче обладнання, а також щодо кількості засобів 

індивідуального захисту, виданих працівникам тощо. Відсутність порі-

вняльних показників кількісної оцінки рівня небезпечності технологі-

чного обладнання, процесів, будівель не дає змогу реально оцінити 

стан охорони праці в Україні  та своєчасно розробити систему техніч-

них і організаційних заходів щодо зниження рівня виробничого трав-

матизму. Питання безпеки праці важливі для будь-якого підприємства: 

їх актуальність обумовлюється експлуатацією застарілих та вкрай 

зношених основних фондів, недостатньою увагою до їх оновлення при 

формуванні державної політики інвестування перспективних програм 
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розвитку. Про це свідчать реалії сьогодення, адже незадовільний стан 

охорони праці обходиться Україні майже в 4 млрд грн.  

Актуальність та гострота визначених проблем обумовила активі-

зацію досліджень цієї спрямованості. Питанням аналізу та оцінки ста-

ну безпеки та умов праці на підприємствах України присвячені наукові 

роботи багатьох вітчизняних вчених, різні аспекти поліпшення безпеки 

праці досліджували у своїх працях А.С. Есипенко [1, 2], С. Богданов [3], 

Г.Г. Гогіташвілі [4], Г.Г. Лесенко [5], А.О. Романчук [6] та інші. Однак до 

цього часу оцінка стану травмонебезпечності технологічного облад-

нання та процесів ускладнена з причин відсутності оціночних показ-

ників. Адже основними даними, які відображають стан безпеки праці в 

цілому по країні, вважається рівень виробничого травматизму та втра-

ти робочого часу у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності вна-

слідок виробничого травматизму.  

Для оцінки та аналізу стану безпеки праці, своєчасного виявлення 

загроз, які обумовлюють небезпеку в тій чи іншій сфері діяльності ро-

бітника необхідна розробка нового методологічного підходу. Вико-

нання поставленого завдання на практиці вимагає впровадження пока-

зників безпеки праці, які можна використовувати  для проведення 

комплексної та порівняльної оцінки стану небезпечності машин, тех-

нологічних процесів та будівель.  
Для вирішення поставлених завдань та вивчення стану безпеки 

праці на підприємствах України були використані узагальнені кількіс-

ні показники  стану безпеки праці на підприємствах, підпорядкованих  

міністерствам та облдержадміністраціям, за даними звітної форми  

1-УБ за 2006…2011 роки, а саме: 

- кількість машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів 

(далі – машин), з них: машин, що не відповідають нормативним актам 

з охорони праці та  вичерпали передбачений у  паспорті ресурс роботи;  

- кількість технологічних процесів, зокрема тих, що не відповідають 

вимогам нормативних актів з охорони праці;  

- кількість будівель та споруд (далі – будівель), зокрема тих, що не 

пройшли капітального ремонту відповідно до нормативних актів, тех-

нічний стан яких не відповідає будівельним нормам і правилам, та 

знаходяться в аварійному стані. Отриманий статистичний матеріал до-

зволив визначити тенденції змін стану безпеки праці та дослідити 

зв’язок  стану виробничого травматизму  з показниками безпеки праці.  

Абсолютні показники безпеки праці як первинні показники, що 

характеризують сукупність машин, процесів, будівель за її чисельніс-

тю в конкретних умовах галузі або регіону за рік, отримані шляхом 

зведення та узагальнення даних від підприємств. Абсолютний показ-
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ник сам по собі не завжди дає правильну оцінку стану безпеки праці. 

Зіставлення кількості машин, що не відповідає вимогам охорони праці 

в одній області з аналогічними даними й іншій, нічого не говорить про 

стан безпеки праці в цих областях. Адже мати уяву про реальний стан 

безпеки можна тільки шляхом порівняння, зіставлення відносних ве-

личин щодо кількості машин, технологічних процесів та будівель, що 

не відповідають нормативним актам з охорони праці, в загальній кіль-

кості машин на підприємстві, галузі або регіоні. Виходячи з викладе-

ного, для проведення подальших досліджень щодо оцінки стану та 

прогнозування безпеки праці в України були використані оціночні по-

казники безпеки праці у вигляді коефіцієнтів небезпечності машин, те-

хнологічного обладнання, будівель і споруд. Коефіцієнт небезпечності 

машин (Km) розраховували за формулою  

                                     
1 2 

M M
Km

Zm

+
= ,                                              (1)      

де  M1 – кількість одиниць машин, що не відповідають вимогам норма-

тивних актів з охорони праці; M2 – кількість одиниць машин, які виче-

рпали передбачений паспортом ресурс; Zm – загальна кількість машин.  

Коефіцієнт небезпечності технологічних процесів (Kt) розраховували 

за формулою  

                                            
T

Kt
Zt

= ,                                                       (2)  

де T – кількість технологічних процесів, що не відповідає вимогам но-

рмативних актів з охорони праці; Zt – загальна кількість технологічних 

процесів.   

Коефіцієнт небезпечності будівель  (Kb) розраховували за форму-

лою  

 

                                     
1 2 3 

b

b

B B B
K

Z

+ +
= ,                                             (3)   

де B1 – кількість будівель, що не пройшли капітального ремонту відпо-

відно до нормативних актів з охорони праці; B2 – кількість будівель, 

що не відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці; B3 – 

кількість будівель, що знаходяться в аварійному стані; Zb – загальна 

кількість будівель.  

Значення коефіцієнтів небезпечності може змінюватись від 1 до 0. 

Наприклад, у разі, якщо визначений на підприємстві коефіцієнт небез-

печності машин, механізмів дорівнює 1, то це значить всі машини, ме-
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ханізми, що використовуються на даному підприємстві, не відповіда-

ють вимогам нормативних актів, а якщо значення коефіцієнта дорів-

нює 0, то це свідчить про безпечність машин, механізмів. Коефіцієнт 

безпеки, наприклад, машин, механізмів визначається за  формулою 

                                      вm
1K Km= − .                                                 (4) 

Сукупність значень коефіцієнтів небезпечності за кілька послідов-

них років представляє часовий ряд. Кожен показник часового ряду фо-

рмується під впливом різних факторів, але у сукупності вони форму-

ють його тенденцію щодо зростання або убування (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка змін коефіцієнтів небезпечності 

 

З графіку видно тенденція змін коефіцієнтів небезпечності машин, 

механізмів, технологічних процесів та будівель не чітко простежуєть-

ся, є прихованою, оскільки ламані криві мають злами. Для виключення 

випадкових коливань в початкових числових рядах і виявлення тренда 

використовували прийом вирівнювання рядів динаміки методом ковз-

них середніх. Завдяки усередненню фактичних даних індивідуальні 

коливання погашаються. Ковзні середні повніше описують закономір-

ність змін коефіцієнтів небезпечності, при цьому загальна тенденція 

розвитку набуває вигляду плавних ліній. Вирівнювання рядів динаміки 

дозволило з'ясовувати основні тенденції та  підібрати моделі трендів і 

математичних рівнянь, що описують емпіричні ряди. Динаміка змін 

коефіцієнтів небезпечності машин та будівель має тенденцію до зни-

ження, відображається математичними рівняннями: прямої лінії для 

Km (5) та квадратичною функцією для Kb (6) (рис. 2). 
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Рис. 2. Тенденції змін коефіцієнтів небезпечності 

 

Динаміка змін коефіцієнта небезпечності технологічних процесів 

(Kt) навпаки має тенденцію до зростання та характеризується рівнян-

ням (7): 

                           
2

 0,014 0, 269;   0,98y x R=− + = ,                         (5) 

                              
2 2

0,01 0,06 0,11;   1y x x R= − + + = ,                  (6)  

                             
2  2

0,009 0,071 0,133;  0,994y x x R= − + = .      (7) 

 

Оцінку якості підбору функцій проводили за коефіцієнтом детермі-

нації (R
2
). Чим ближче R

2 
до 1, тим більш точно вибрана регресивна 

модель. Для досліджуваних моделей коефіцієнти детермінації мали не-

значне відхилення від 0,006 до 0,02, тобто моделі правильно вибрані. 

Для розрахунку прогнозних показників на 2012 рік використовували 

метод статистичного прогнозування за трендом, заснований  на екст-

раполяції, тобто на припущенні, що параметри тренду  зберігаються до 

періоду, що прогнозується. Підставивши в рівняння 5, 6 та 7 значення 

х, визначили  коефіцієнти небезпечності машин, механізмів, техноло-

гічних процесів та будівель на 2012 рік, які  становили: Km =0,17, Kb 

=0,04, а Kt=0,05. Таким чином, відповідно до прогнозних даних в  

2012 році буде продовжуватись зниження значень коефіцієнтів небез-

печності машин та будівель, але при цьому можливо різке підвищення 

коефіцієнта небезпечності технологічних процесів. 

Стан виробничого травматизму, хоча і віддзеркалює стан безпеки 

праці в Україні, але до цього часу не була побудована математична 

модель, за допомогою якої можна було б встановити цей зв’язок та 

здійснити прогноз на майбутні роки. Для розробки зазначеної матема-

тичної моделі був використаний інтегральний показник безпеки праці 

( )
b

I . Інтегральний показник небезпечності праці (I )
nb

 комплексно 
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характеризує стан небезпечності засобів виробництва та обчислюється 

як комбінація коефіцієнтів небезпечності машин та будівель за форму-

лою (8)  

                                   
nb m b

I K K⋅= .                                                  (8) 

Інтегральний коефіцієнт безпеки праці ( )
b

I визначається за форму-

лою (9) 

                                     1 I
b nb

I = − .                                                        (9) 

 

Для прогнозування рівня виробничого травматизму розроблено мо-

дель, що відображає залежність коефіцієнтів частоти травматизму від 

інтегрального показника безпеки праці (рис. 3). 

 

Рис. 3. Кореляційна залежність між інтегральним показником безпеки  

праці та коефіцієнтом частоти загального травматизму 

 

   Графік показує, що зв'язок між інтегральним показником безпеки 

праці та коефіцієнтом частоти загального травматизму близький до 

прямолінійного, регресивна залежність виражається рівнянням прямої 

ліній та має вигляд: 

                                    19,34 19, 49y x= − + .                                   (10)    

 Коефіцієнт детермінації моделі (R
2 

= 0,807) дорівнює 0,898  та по-

казує, що 89,8% варіювання коефіцієнта частоти травматизму зумов-

лено відмінностями інтегрального показника безпеки праці. 
 

Вперше запропоновано оціночні показники небезпечності машин, 

технологічних процесів, будівель та інтегральний показник безпеки 

праці. Розроблені математичні моделі для прогнозування стану безпе-

ки праці та виробничого травматизму. 
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