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РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ТА 
КОНТРОЛЮ ЗМІН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ З 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 

Нормативно-правова база України з охорони праці, є однією з найбільших 

та налічує понад 10 000 документів. У відповідності з діючим законодавством 

зазначені документи необхідно переглядати не рідше ніж 1 раз на 5 років. На 

практиці, відповідним державним органам необхідно переглядати кожні півроку 

велику кількість нормативно-правових документів, що потребує значних витрат 

часу і трудовитрат. Така ситуація пояснюється різними роками затвердження 

нормативно-правових актів України з охорони праці. 

З проведеного аналізу літературних джерел [1] не відомо про існування 

єдиної системи обліку та контролю змін у законах і підзаконних нормативно- 

правових актах України з охорони праці. Відсутність такої системи призводить 

до того, що зміни, які були внесені у певний нормативно-правовий акт, як 

правило, не враховуються в інших нормативно-правових актах, які містять у 

своєму тексті посилання на нього. Актуальність створення такої системи, була 

визначена авторами, зокрема під час роботи над серією навчальних посібників 

«Охорона праці при проектуванні технічних систем» та низкою наукових 

досліджень [2 - 4]. 

Роботу розробленої системи можна представити у вигляді принципової 

схеми (рис. 1). 
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Рис.1 Принципова схема системи автоматизованого обліку та контролю 

змін нормативно-правової бази України з охорони праці: 1 - головний 

(адміністративний)  персональний  комп’ютер;  2,  n  -  підсилювачі  сигналу;  3, 

і - виконуючі персональні комп’ютери (комп’ютери розробників). 

 

Система автоматизованого обліку та контролю змін нормативно-правової 

бази України з охорони праці складається з головного (адміністративного) 

персонального комп’ютеру 1, підсилювачів сигналів 2…..n, та виконуючих 

персональних комп’ютерів (комп’ютерів розробників) 3….і. 

Система працює на умовах обмеженого доступу користувачів, за 

погодженням з головним (адміністративним) комп’ютером. Кількість 

виконуючих персональних комп’ютерів (комп’ютерів розробників) може 

змінюватись і залежить від кількості осіб, що мають право на внесення змін у 

нормативно-правові акти України з охорони праці, пройшли відповідну 

реєстрацію і отримали допуск від головного (адміністративного) комп’ютера. 

Система автоматизованого обліку та контролю змін нормативно-правової 

бази України з охорони праці працює наступним чином. Сигнал з головного 

(адміністративного) персонального комп’ютера 1 передається через вхід 2…..n, 

до якого він підключений, на виконуючий персональний комп’ютер (комп’ютер 

розробника) 3….і, сигнал з якого, через вхід 2…..n, передається на головний 

(адміністративний) персональний комп’ютер 1. 

Одночасно з обробкою інформації відбувається взаємодія головного 1 і 

виконуючого 3…і персональних комп’ютерів через інтерфейс: 

на головному комп’ютері 1 відображається інформація про всіх 

користувачів, які працюють з системою за виконуючими комп’ютерами 3…і, 
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історія їх запитів, інформація про їх поточну роботу, а також інформація про 

нормативно-правові акти України з охорони праці (перелік, організації- 

розробники, дати затвердження, терміни дії, тощо); 

на виконуючому персональному комп’ютері 3…і відображається 

персональна сторінка користувача («Власний кабінет») з історією запитів, 

поточною роботою. 

Вхід в систему захищений і відбувається лише після реєстрації та 

отримання дозволу з головного (адміністративного) комп’ютера 1. В разі 

необхідності, передбачено можливість відключення в ручному або в 

автоматичному режимі, виконуючого комп’ютера 3…і від загальної системи. 

Апробація результатів дослідження: на розроблену систему авторами 

отримано свідоцтво про авторське право № 115808 (26.12.2017 р., бюл. № 24). На 

даний момент автори працюють над створенням програмної оболонки для 

розробленої системи для можливості її практичного використання у відповідних 

організаціях та установах. 

Висновки: впровадження системи автоматизованого обліку та контролю 

змін нормативно-правової бази України з охорони праці (рис. 1), дозволить: 

- створити та закріпити на законодавчому рівні єдиний автоматизований 

реєстр законів та підзаконних нормативно-правових актів України з охорони 

праці; 

- удосконалити процес обліку законів і підзаконних нормативно-правових 

актів України з охорони праці; 

- здійснювати своєчасний контроль за змінами у законах і підзаконних 

нормативно-правових актах України з охорони праці; 

- своєчасно вносити відповідні зміни у нормативно-правові документи, 

які були розроблені на базі зміненого нормативно-правового акту; 

- своєчасно попереджувати про зміни, що відбулись у нормативно- 

правовій базі України з охорони праці; 

- контролювати виконання термінів чергового перегляду нормативно- 

правових документів з охорони праці. 
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