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Актуальність проблеми. Державна полі-
тика України щодо охорони праці виходить із 
конституційного права кожного громадянина 
на належні безпечні і здорові умови праці та 
пріоритету життя та здоров`я працівника по 
відношенню до результатів виробничої діяль-
ності. Реалізація цієї політики має забезпечити 
постійне поліпшення умов і безпеки праці, зме-
ншення рівнів травматизму та професійної за-
хворюваності, попередження аварійних і екст-
ремальних ситуацій. Одним з найважливіших 
інструментів проведення політики охорони 
праці в організації є її інформаційне забезпе-
чення. Доступне донесення необхідної інфор-
мації до кожного працівника – первісний вне-
сок у справу мінімізації кількості нещасних ви-
падків на виробництві. Адже своєчасне попере-
дження про небезпеку – це вже частково усуне-
на небезпека. Всі присутні на підприємстві, не-
залежно від посади і виконуваних обов’язків, 
повинні мати уяву про небезпечні і шкідливі 
виробничі чинники, засоби захисту та їх вико-
ристання, порядок дій у аварійних ситуаціях. 

 
Аналіз літературних джерел. Питання 

покращення охорони і безпеки праці в органі-
зації залишається актуальним в будь-який час. 
Результати дослідження даного питання наве-
дені в роботах Н. Сніжко, С. Черинько, В. Ва-
сильєв [1], В.І. Василенко [2], О.В. Кобилянсь-
кий, І.М. Кобилянська [3], О. Є. Кружилко, К. 
Н. Ткачук, К. К. Ткачук. [4]. Вдосконалення 
системи інформаційного забезпечення охорони 
праці є важливим не тільки для окремо взятого 
підприємства чи організації, а й на рівні держа-

ви [5, 6, 7]. Незадовільний стан охорони праці в 
організації призводить до гальмування еконо-
мічного та соціального прогресу країни зага-
лом. За підрахунками експертів Міжнародної 
організації праці збитки внаслідок нещасних 
випадків на виробництві та професійних захво-
рювань складають 4 % від світового валового 
внутрішнього продукту (ВВП) [8].  

 
Метою роботи є аналіз основних напрям-

ків покращення та створення умов для якісного 
інформаційного забезпечення охорони праці в 
ІФНТУНГ. 

 
Виклад основного матеріалу 
Основними завданнями в галузі інформа-

тизації системи охорони та безпеки праці є: 
– здійснення комплексу заходів щодо фор-

мування інформаційних ресурсів, забезпечення 
відкритого доступу до них, здійснення постій-
ного моніторингу якості інформації, що нада-
ється та необхідних заходів щодо захисту інфо-
рмаційних ресурсів; 

– підвищення кваліфікації та перепідготов-
ка кадрів центрів охорони праці і розвиток пе-
дагогічних аспектів подолання психологічних 
та освітніх бар'єрів використання інформацій-
них технологій дорослою спільнотою; 

– високоякісні освітні послуги з навчання 
методам використання інформаційних ресурсів, 
у тому числі дистанційна освіта; 

– створення і розвиток геоінформаційних 
систем для управління в сфері охорони та без-
пеки праці; 
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The solution of one of the state problems – the creation of the working environment – is connected inse 
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– створення на базі регіональних центрів 
інформатизації та центрів нових інформаційних 
технологій глобальної розподіленої бази даних 
з питань відкритого доступу до інформаційних 
ресурсів з охорони та безпеки праці; 

– створення апаратно-програмної бази для 
розвитку ефективних систем автоматизованого 
проектування. 

Головною метою інформатизації служби 
охорони праці є підвищення рівня інформацій-
ного забезпечення кожного працівника універ-
ситету, розвиток загальної інформаційної ін-
фраструктури, використання можливостей ін-
форматизації для всебічного розвитку науки, 
освіти. 

Інформаційне забезпечення охорони праці 
передбачає проведення широкомасштабної ро-
боти з інформування, консультування та надан-
ня правової допомоги працівникам і роботода-
вцям з питань дотримання трудового законо-
давства в сфері охорони праці. Навчально-
методичне, консультативне, інформаційне, до-
відкове забезпечення охорони праці спрямова-
не на одержання керуючим органом оператив-
ної, повної, достовірної, своєчасної, постійно 
обновлюваної, представленою в зручній для 
користувача формі, доступною користувачу 
адресної інформації про стан охорони праці, 
динаміку травматизму в структурних підрозді-
лах, необхідною і достатньою для вироблення 
та прийняття управлінських, організаційних та 
інженерних рішень, розробки профілактичних 
заходів; доведення інформації до кінцевого 
ланки, до виконавця [2]. Неповнота інформації 
часто є причиною прийняття нераціональних і 
несвоєчасних управлінських рішень. 

Значною мірою наявність та особливості 
системи інформаційного обміну між керівницт-
вом, підрозділами та безпосередніми виконав-
цями робіт впливають на загальний стан охоро-
ни праці в організації. Система інформаційного 
обміну має важливе значення також у зв'язку з 
цільовим підходом до вирішення питань охо-
рони праці, тому що сприяє упорядкуванню 
цілей, принципів дії, стратегії і тактики роботи, 
формування трьох основних механізмів вдос-
коналення будь-якої діяльності – інтеграції, 
координації та концентрації дій на цільових 
завданнях. Це пов'язано з тим, що досягнення 
чітко визначеної мети можливе лише за умови 
створення впорядкованої системи координації 
та механізмів конструктивної, нормативно-
регульованої взаємодії.  

Інформаційне забезпечення охорони праці 
забезпечує вдосконалення організаційної робо-
ти та поведінку працівників у відповідності з 
поставленими цілями, знімає внутрішні і зов-
нішні суперечності в політиці охорони праці, а 
також впорядковує відносини між персоналом і 
керівництвом, їх наміри і зв'язки. 

Враховуючи сказане вище, інформаційне 
забезпечення охорони праці можна поділити на 
три важливі напрямки – постановка цілей; знят-
тя протиріч; впорядкування. Щоб зрозуміти їх 
важливість, розглянемо ці напрямки. 

 

Отже, напрямок постановки цілей. 
Процеси інформаційного обміну складають 

важливу умову організаційної культури на гру-
повому рівні, тому що безпосередньо пов'язані 
з досягненням кінцевих доцільних результатів; 
дозволяють створити умови для виключення 
протиріч, і є необхідними умовами, які забез-
печують самостійність, безконфліктність, ціле-
спрямовану поведінку персоналу.  

До основних умов, що забезпечують ефек-
тивне вирішення цільових завдань на основі 
системи інформаційного регулювання та впли-
ву, відносяться такі:  

– персонал повинен мати доступ до інфор-
мації, необхідної для самостійних дій, а також 
визначає засоби та методи досягнення мети; 

– весь персонал повинен розуміти і усвідо-
млювати цілі організації в області охорони 
праці, тому що саме усвідомлення дозволяє по-
бачити і оцінити суб'єктивну (особистісну) ко-
рисність;  

– цілі організації повинні бути відомі 
всьому персоналу. Конкретність мети дає мож-
ливість фахівцям з охорони праці та структур-
них підрозділів оцінити успішність руху до неї, 
фіксувати ступінь її досягнення, а співробітни-
кам очікувати винагороди за результат досяг-
нення за схемою: постановка мети – досягнення 
мети – адекватна винагорода. 

За напрямком зняття протиріч: 
Найчастіше причинами конфліктів у коле-

ктиві є відсутність або нестача інформації, по-
милкова інформація, різниця в розумінні її ва-
жливості та інтерпретації. У свою чергу, конф-
лікти в колективі створюють тривожний дис-
комфортний внутрішній стан у його членів, не-
конструктивні, що найчастіше базуються на 
емоціях, взаємовідносини, передумови для 
травм і аварій.  

Щоб цього не трапилося персонал повинен 
мати у своєму розпорядженні інформацію:  

– про завдання, вирішення яких передбачає 
займана посада;  

– про завдання свого підрозділу;  
– про завдання суміжних підрозділів;  
– про джерела отримання достовірної по-

точної інформації;  
– про способи, методи і поточних оцінках 

керівництвом досягнень співробітників і під-
розділів;  

– про систему розподілу матеріальних і 
нематеріальних винагород;  

– про поточний стан охорони праці служб і 
структурних підрозділів;  

– про шляхи вдосконалення діяльності 
служб охорони праці і розвитку політики охо-
рони праці.  

За напрямом впорядкування. 
Інформаційний обмін створює передумови, 

що додають організаційним процесам і змінам 
цільову обумовленість, а всі відносини, зв'язки, 
наміри, цілі та дії реалізуються у формі таких 
соціально-психологічних категорій, як «згода», 
«довіра», «задоволення» – необхідних умов ко-
мфортності взаємин, готовності співробітників 
і підрозділів до спільних дій на основі збігу на-
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мірів, задоволеності змістом та умовами праці, 
досягненням групових чи особистих цілей і, як 
результат, очікування відповідних вигод (вина-
город).  

На основі вже напрацьованої чітко діючої 
системи інформаційного забезпечення впрова-
джуються нові методи та форми отримання та 
обміну інформацією, проводиться робота зі 
створення інформаційної бази законодавчих 
актів, інформаційних, методичних та довідко-
вих матеріалів, інструкцій. Сюди включені та-
кож фільми, слайди, плакати, які інформують, 
навчають та пропагують травмобезпечне виро-
бництво, що вказують і регламентують безпеч-
ну працю. Організований обмін між підрозді-
лами, службами та управлінням організації на-
явною інформацією. Цьому сприяє робота слу-
жби охорони праці в ІФНТУНГ, інформаційно-
го сайту. 

При розроблянні таких інформаційних 
блоків розглядаються для застосування та вра-
ховуються такі питання:  

– всі види інформації, що характеризує 
стан системи охорони праці;  

– джерела кожного виду інформації та її 
обсяг;  

– періодичність надходження (або збору) 
кожного виду інформації;  

– форми носіїв кожного виду інформації;  
– методи та технічні засоби збору, оброб-

лення, передачі і відображення інформації;  
– особи, для яких ця інформація призначе-

на, та особи, які повинні готувати цю інформа-
цію.  

Повною систему інформаційного забезпе-
чення слід вважати, якщо вона відповідає за-
значеним умовам. Тому орієнтуючись на під-
вищення ефективності інформаційного забез-
печення в ІФНТУНГ службою охорони праці 
проводиться: 

– формування бази даних, яка включає за-
конодавчі та нормативно-правові акти з охоро-
ни праці, акти з охорони праці, що діють в ме-
жах університету, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні 
видання та інші інформаційні матеріали; 

– використання системи автоматизованого 
зберігання, обробки і передачі інформації з за-
стосуванням комп’ютерного обладнання з спе-
ціальним програмним забезпеченням, а саме 
НВП «ПРОТЕК» – автоматизована комп'ютер-
на навчальна і пошукова система; 

– підготовка інформаційних стендів, кутків 
з охорони праці; 

– організація нарад, семінарів, конкурсів 
тощо з охорони праці; 

– навчання та перевірка знань працівників 
з питань охорони праці з використанням наоч-
них посібників, плакатів, стендів, схем, макетів, 
моделей, кіно-, відео- і діафільмів; 

– передплата науково-виробничого журна-
лу “Охорона праці” для спеціалістів з охорони 
праці; 

– експрес-інформування всіх працівників 
про всі нещасні випадки, які трапилися в уні-
верситеті; 

– пропаганда через засоби масової інфор-
мації про концептуальні рішення, нові вимоги 
законів, інших нормативно-правових актів та 
актів з охорони праці, що діють в межах уні-
верситету, шляхи і методи вдосконалення ро-
боти з питань охорони праці; 

– надання методичної допомоги керівни-
кам підрозділів університету під час розроб-
лення ними інструкцій з охорони (безпеки) 
праці, що діють в межах університету; 

– інформування та надання роз’яснень 
працівникам університету питань щодо безпеч-
них методів та прийомів виконання робіт з ви-
користанням зразків засобів індивідуального та 
колективного захисту; знаків безпеки, що за-
стосовуються в університеті, приладів та при-
строїв безпеки; засобів та пристроїв для прове-
дення практичних занять з безпечного ведення 
робіт; 

– інформаційне забезпечення в галузі охо-
рони праці шляхом вивчення та поширення 
міжнародного і вітчизняного досвіду щодо 
пропаганди прогресивних та безпечних методів 
і засобів праці, вирішення актуальних питань у 
цій сфері із залученням сучасних інформацій-
них технологій, оперативного розповсюдження 
пам'яток, методик, листівок, плакатів відповід-
ного спрямування і т.д. 

Належна кваліфікація й обізнаність пра-
цівників ІФНТУНГ з питань охорони праці 
зменшує ризик отримати травму чи професійне 
захворювання. Одним з найбільш пріоритетних 
напрямів зменшення травматизму є підвищення 
рівня знань працівників з цих питань, яке має 
забезпечуватися закладами освіти і безперервно 
шляхом навчання працівників у процесі їх тру-
дової діяльності. Тому, для покращення інфор-
маційного забезпечення охорони праці у відпо-
відності з [9] в ІФНТУНГ у травні 2011 р. було 
відкрито спеціалізований кабінет охорони праці 
на базі кафедри безпеки життєдіяльності, який 
оснащений інформаційними матеріалами, чин-
ними актами законодавства та нормативно-
правовими актами з охорони праці та промис-
лової безпеки, посібниками, наочними, друко-
ваними, технічними та іншими засобами на-
вчання та пропаганди, знаками безпеки, що за-
стосовуються в організації, спеціальною літе-
ратурою та періодичними виданнями, спеціа-
льним програмним забезпеченням для комп’ю-
терів, методичними посібниками та рекоменда-
ціями щодо нових форм і методів цієї роботи. 
На базі якого з 15 по 16 червня 2011 р. в 
ІФНТУНГ проходило планове навчання і пере-
вірка знань з питань безпеки життєдіяльності 
керівників та спеціалістів вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації, управлінь осві-
ти і науки міських державних адміністрацій 
Івано-Франківської та Закарпатської областей. 

 
Висновки. Використання нових інформа-

ційних технологій, покращення інформаційного 
забезпечення у галузі охорони праці в 
ІФНТУНГ сприятиме виробленню та прийнят-
тю управлінських, організаційних та інженер-
них рішень, зростанню обізнаності, знань і ро-
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зумінь працівників з питань охорони праці, що 
дозволить забезпечити сприятливі умови праці 
на кожному робочому місці та збереження здо-
ров'я і працездатності працівників в ІФНТУНГ. 
Саме тому інформаційне забезпечення завжди є 
безумовною складовою частиною діяльності з 
охорони праці та незмінною законодавчою ви-
могою. 
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