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проектах  організаційно-технічних  і  соціальних  систем. На  основі  концепції  рівней 
досконалості  систем  створено  нову  модель  оцінки  результатів  проектів,  яка  дозволяє 
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в проектах организационно-технических и социальных социальных систем.  На основе 
концепции  уровней  совершенства  систем  создана  новая  модель  оценки  результатов 
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Вступ. Впровадження проектних підходів в охороні праці забезпечує нові 
можливості  для  створення  комфортних  умов  праці  і  охорони  здоров'я 
працюючих завдяки урахуванню закономiрностей взаємодiї людини в процесi 
працi з  виробничим  оточенням,  технологiчними  процесами  i промисловим 
обладнанням [1 – 5]. 

Аналіз світового досвіду організації  управління системи охороною праці 
показав доцільність використання проектного підходу, який дозволяє найбільш 
ефективно вирішити важливі завдання щодо забезпечення нормативних вимог 
охорони  праці  у  виробничій  сфері  в  умовах  обмеженості  часу,  фінансових, 
матеріальних,  людських  та  ін.  видів  ресурсів  [6  - 10].  Проектний підхід,  як 
основа  управління  змінами  на  підприємстві,  орієнтує  будь-яку  діяльність,  у 
тому числі і з охорони праці, на проактивні (з упередженням) засади управління 
системою «людина – машина - оточення» за рахунок використання моделей, що 
відображають суттєві властивості виробничої системи [11  - 19]. Тому зараз є 
актуальним  відмова  від  пасивного  очікування  небажаних  подій,  проведення 
профілактики небезпек, яка складає основу проактивного управління охороною 
праці [1, 20 - 22].
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Постановка  проблеми. Існуючі  системи  управління  охороною  праці 
(СУОП) не завжди забезпечують розв’язання завдань зниження рівня небезпеки 
виробничих  систем через  відсутність  ефективних  моделей,  методів,  засобів 
оцінки  результатів  проектів  з  охорони  праці,  у  тому  числі,  за  рахунок 
зворотного зв’язку [3, 8, 21].  Тому розробка моделей, що відображають стан 
СУОП та дозволяють формувати на основі оцінки показників СУОП механізми 
проактивного  управління  проектами  в  сфері  охорони  праці  є  нагальною 
необхідністю [22].

Впровадження проектного управління в  сфері охорони праці в установах і 
організація,  що  функціонують  в  турбулентному  конкурентному  оточенні, 
зумовлює  необхідність  управління  якістю  виробничого  середовища  з 
безперервним удосконаленням засобів захисту працюючих для попередження 
професійних захворювань на виробництві та нещасних випадків [7].  За умов 
жорсткої  регламентації  умов  праці  разом  із  необхідністю  підвищення 
продуктивності праці для формування цінностей продукту (послуги), процесу, 
розвитку  і  цінності  бізнесу,  необхідно  удосконалювати  моделі  та  методи 
управління  проектами,  які  є  драйверами  інноваційного  розвитку  для 
розширення спектру заходів забезпечення нормативних умов праці [15 - 18].

Для процесів СУОП можна очікувати суттєвих ефектів у разі проектного 
управління  з  використанням  моделей,  що  відображають  стан  СУОП  для 
формування механізмів проактивного управління [11 – 13].

Аналіз  публікацій щодо моделювання зміни станів  систем. Широкого 
застосування набули моделі, які будуються на основі теорії ланцюгів Маркова. 
Відомі  приклади  застосування  марківських  ланцюгів  для  визначення 
ймовірностей станів організаційно-технічних або соціальних систем засновані 
на  структурній  і  параметричній  подобі  оригіналів  цих  систем  їхнім 
відображенням  - марківським моделям [22  - 28]. У роботі [23] за допомогою 
марківської  моделі  представлена  організаційно-технічна  система  проектно-
орієнтованого  управління  верстатобудівним  підприємством.  Управління 
комунікаціями  у  рекламних  проектах  з  використанням  марківської  моделі 
запропоновано в дослідженні [24, 17].

Можна також відмітити ефективність використаних підходів у роботі  [26, 
27] для оцінки якості роботи навчальних закладів. Вказані приклади об’єднує 
те, що автори виконали декомпозицію досліджуваних систем на певні дискретні 
стани  і  побудували  схему  переходів  між  цими  станами.  Разом  з  тим  слід 
наголосити на тому, що у вказаних вище моделях у різний спосіб визначалися 
умовні перехідні ймовірності переходів між дискретними станами. Це дозволяє 
зробити  висновок  про  те,  що  специфіка  відображення  різних  об’єктів 
однорідними марківськими ланцюгами з  дискретними станами  і  дискретним 
часом визначається способами обчислення перехідних ймовірностей [22 - 28]. 

Постановка  завдання.  Зважаючи  на  відсутність  моделей  і  методів 
завчасної оцінки ефективності охорони праці, як правило, планування заходів 
(проектів)  з  охорони  праці  здійснюється  на  основі  результатів  найкращої 
практики. Зазвичай оцінка ефективності здійснюється за рахунок інтуїтивних 
передумов чи методами натурних спостережень [4]. Але такий підхід дозволяє 
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оцінити  вже  впроваджені  заходи  з  охорони  праці,  що  вносить  певну 
невизначеність  в  очікування  позитивних  змін.  Тому  для  проактивного 
управління проектами з охорони праці актуальним є завдання завчасної оцінки 
очікуваного результату вже при плануванні.

Для  побудови  марківської  моделі  зміни  станів  СУОП  слід  виконати 
декомпозицію системи на конкретні стани і побудувати схему переходів між 
цими станами  [6].  Важливим аспектом розробки  марківської  моделі  є  метод 
визначення обчислення перехідних ймовірностей.

Характеристики виробничого середовища.
На  рис. 1 приведена графічна узагальнена модель об’єкту – виробничого 

середовища:  Х –  вхід  (сировина,  енергія,  технології),  як  правило,  є  мало 
змінюваною величиною;  U – управління, яке залежить від прийнятих рішень 

персоналу і менеджменту підприємства; Z 
–  збурення,  що  залежить  від  дії 
зовнішнього середовища на систему;  Y – 
вихід,  який  є  змінною  величиною  і 
визначається за залежністю Y = f(X, U, Z).

Параметри  моделі  визначають 
значення обраної цільової функції:

Е = ψ(Х, Z, Y, U).
У  разі  розв’язання  задачі  оцінки 

виробничої системи з точки зору охорони 
праці  оберемо  за  цільову  функцію 
сукупність  ймовірностей  певних  станів, 
які відображають рівень безпеки системи. 

Систему можна вдосконалювати за рахунок впливу з боку виконавців. Це 
можливо  при  використанні п’яти  складових  охорони  праці,  кожна  з яких 
складається є комплексом заходів, що покращують стан системи [1].
Необхідно забезпечити належне управління проектами з охорони праці, адже 
при  допущенні  певних  помилок,  а  також  неправильних  дій  з  боку  членів 
команди  проекту,  в  одному  випадку  проект  може  перейти  в  розряд 
«безнадійних»  і  не  завершитися  взагалі,  а  в  іншому  призвести  до  шкоди 
працюючим і навколишньому середовищу [4, 29]. В наш час можна привести 
багато  прикладів  проектів,  які  закінчились  екологічними  аваріями  та 
катастрофами, і залишили наслідки, які вплинуть в майбутньому на наступні 
покоління.

Прояви  різних  подій  у  проектах  удосконалення  охорони  праці 
відображається за допомогою ймовірностей (індикаторів) їх можливої прояви, 
що характеризує стан безпеки на виробництві. Стани, що дозволяють оцінити 
рівень  безпеки  проекту,  змінюються  за  законами випадкових  процесів,  хід  і 
результат,  яких  залежать  від  випадкових  факторів,  що  впливають  на  його 
показники  і  загальні  результати.  За  аналогією  з  рекомендаціями  [30] 
пропонується  при  експертному  оцінюванні  успішності  проектів 
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використовувати  ступінь  досконалості  проекту  з  переводом  нечітких 
висловлювань експертів у бальні оцінки (табл. 1).
Таблиця 1 -  Стани успішності як ступінь досконалості проектів

Ступінь досконалості Характеристика стану в моделі Бал Стан 
Немає формального підходу 
(Провальний проект)

Немає системного підходу, низькі або не 
прогнозовані результати

1 D1

Реагування на події
(Граничний ризик)

Реактивне управління для усунення 
проблем або корекції комунікацій

2 D2

Стабільний формальний 
системний процес
(Нормативні умови)

Запроваджено системний контроль, є дані 
про відповідність цілям і є тенденції до 
поліпшення

3 D3

Зосередженість на 
постійному поліпшенні
(Прийнятний ризик)

Застосовується процес поліпшення , гарні 
результати і стійкі тенденції до поліпшення

4 D4

Найкращі  показники
(Пренебрежимий ризик)

Найкращі результати за порівняною 
оцінкою з відомими еталонами

5 D5

Відповідно до градації станів успішності як ступеня досконалості проектів 
(табл.  1  )  пропонується  «модель  п'яти  рівнів  досконалості».  Ця  модель  є 
універсальною і може бути застосована для будь-яких проектів та їх складових, 
що характеризують основні аспекти проектів з позицій охорони праці.

Представимо  у  вигляді  графа  переходи з  одного  стану  Di в  інші  Dj,  де 
позначимо ймовірності переходів в інші стани, а також ймовірності збереження 
поточних  станів  (рис.  2).  Зазначені  перехідні  ймовірності  можна  визначити 
експертними методами. Отримана однорідна 
марковська модель з дискретними станами і 
часом розв’язується відомими методами [15].
Додатково,  у  порівнянні  з  рекомендаціями 
ISO  [30],  на  графі  позначимо  переходи  на 
інші рівні досконалості проектів через один, 
два і навіть три рівня (табл. 1). Ці переходи 
можуть  мати  місце  в  разі  проведення 
організаційних,  комунікаційних, 
профілактичних  або  управлінських  дій 
команди проекту.

Зобразимо у  вигляді  графу переходи з 
одного  стану  Di в  інший Dj,  де  позначимо 
ймовірності  };5,1;5,1{ jijiij ≠==π  переходів в 
інші  стани,  а  також  ймовірності 

};5,1;5,1{ jijiij ===π  щодо  залишення 
системи у поточному стані (рис. 2). Ці переходи у певній мірі характеризують 
рівень організації охорони праці на підприємствах. 

Розробка  марківської  моделі. «Марковість»  проектів  управління 
охороною праці підтверджується тим, що і в проектах і у марківських ланцюгах 
існують  переходи  між  станами  системи  за  кроками,  існують  перехідні 
ймовірності між окремими станами.
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Рис. 2. Розмічений граф станів  
ступенів досконалості проекту: 

Di – дискретні стани; πij – перехідні  
ймовірності
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Аналіз властивостей системи і моделі дозволяють зробити висновок про 
обґрунтованість  щодо  застосування  марківських  ланцюгів  для  моделювання 
системи оцінки проектів з охорони праці.

На основі матриці перехідних ймовірностей, за умови, що початковий стан 
системи  відомо,  можна  знайти  ймовірності  станів  p1(k+1),  p2(k+1),…p5(k+1) 
після кожного k-го кроку управлінських дій на систему [18]:
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Поведінка системи визначається матрицею перехідних ймовірностей, яка 
для кожного нового проекту має різні значення елементів. Приклад результатів 
моделювання  з  застосуванням  марківського  ланцюга  показує  можливість 
здійснення багатовимірної оцінки ймовірності настання певних подій (рис. 2).

Результати  зміни  ймовірностей  станів  системи  по  кроках  показані  на 
рис. 3. Ці результати відображають перехід до нового стану від існуючого рівня 
досконалості  системи,  який  визначений за  експертними оцінками таким,  що 
відповідає наступній сукупності ймовірностей станів: p1(0) = 0,65; p2(0) = 0,2; 
p3(0)  =  0,1;  p4(0)  =  0,05;  p5(0)  =0.  У  новому  стані  на  20  кроці  система 
визначається  такими розподілом ймовірностей  станів:  p1(20)  =  0,1;  p2(20)  = 
0,14; p3(20) = 0,18; p4(20) = 0,2; p5(20) = 0,38. 

Матриця перехідних 
ймовірностей  для  варианту 
проекту:

0,4 0,6 0 0 0
0,2 0,3 0,5 0 0

||πij||= 0,1 0,1 0,5 0,3 0
0,05 0,1 0,10 0,45 0,30

0 0 0 0,15 0,85
Матриця  ||πij||  відповідає 

певному  стану  системи,  в  якій 
сформовані  передумови  зміни 
станів  успішності  проекту,  як 
ступеня досконалості,  у ході їх 
реалізації.  Для  інших  систем 
матриця  ||πij||  буде  мати  інші 
значення елементів.

Рис.3. Зміна станів успішності як степеня 
досконалості системи: pi(k) – ймовірності  

станів, i = 1…5; k – номер кроку
За допомогою розробленої моделі можна оцінити стани успішності проекту, 

як ступеня досконалості у разі різних впливів і проектів, в тому числі в умовах 
реального  підприємства.  Запропонована  модель  може  застосовуватись  для 
широкого кола проектів [18 - 29].

Висновки. Показано,  що  оцінку  управління  проектами  з  охорони  праці 
можна виконати з використанням марківських моделей, що дозволяє поліпшити 
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системи управління  проектами з  охорони  праці.  На  основі  концепції  рівней 
досконалості  систем  створено  нову  модель  оцінки  результатів  проектів,  яка 
дозволяє відобразити стани системи повною групою несумісних подій, одна з 
яких реалізується.

Математичній  опис  моделі  оцінки  проектів  з  охорони  праці  дозволяє 
моделювати  траєкторію зміни ймовірностей  станів  системи у  залежності  від 
кількості кроків проекту. Застосування марківської моделі дає змогу виявляти 
необхідну  кількість  проектних  кроків  задля  досягнення  конкретної  мети 
проектів з охорони праці. 
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