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В статті наводяться практичні підходи по оцінці ризику виникнення нещасних випадків 

на підприємствах агропромислового комплексу.
Мета роботи -  надання практичних навичок з оцінки ризиків на робочих місцях.
Метод дослідження -  оцінка ризику здійснюється експертним методом - проведення 

оцінки ризику з залученням експертів (спеціалістів) у  тій чи іншій галузі; статистичним -  оці
нка ризику небезпеки за допомогою інформаційного матеріалу (звіти про небезпечні ситуації, 
які траплялися на досліджуваному об'єкті); аналоговим - використання та порівняння небез
пек і факторів ризику, які відбувалися в подібних умовах та ситуаціях, та соціологічним - з 
метою експертної оцінки можливого виникнення ризику у  працівників певних професій, спеціа
льностей, груп населення.

Результати статті можуть бути використані при розробці заходів з охорони праці, 
спрямованих на зниження ризику виникнення нещасних випадків на підприємствах АПК Украї
ни.
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ABSTRACT
In the article there are practical methods o f  risk assessment o f  accidents at the enterprises o f  

agro-industrial complex.
The purpose: to provide practical knowledge on risk assessment at workplace.
Method research: a risk assessment is carried out by expertise method, involving experts 

(specialists) in a particular area; statistic - risk assessment with information material (reports about 
dangerous situations that occurred on the test object); Analogic - use and compare the hazards and 
risk factors that occur in similar conditions and situations, and sociological -  with purpose o f  expert 
assessment o f  probable risks in specific professions, specialties and groups o f  population.

The results o f  the article may be used to develop methods labour safety, aimed at reducing risks 
o f  accidents at agricultural enterprises o f  Ukraine.
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Постановка проблеми. Підвищення рів- ризику можна давати можливість самім пра-
ня захисту робітників від професійного ризи- цівникам розпізнавати виникаючі при роботі
ку в процесі їх трудової діяльності є головним небезпеки за допомогою анкети,
обов’язком роботодавця і головним напрямом Теоретичні та практичні підходи щодо
діяльності усіх спеціалістів підприємства. Рі- оцінки професійних ризиків наведено у робо-
шення про виконання оцінки ризиків прийма- тах провідних українських [2-4] та зарубіжних
ється роботодавцем. Роботодавцю треба за- вчених [5], присвячених як загальним питан-
безпечити виділення необхідних ресурсів для ням управління охороною праці, так і питан-
оцінки ризиків, визначити задачі, які пов’язані ням соціального захисту працівників, зокрема
з оцінкою і призначити осіб для участі у цій у формі обов'язкового соціального страхуван-
роботі. Оцінка ризику є комплексною зада- ня від нещасних випадків на виробництві та
чею, тому її необхідно виконувати оціночною професійних захворювань. Так, восени 2009 р.
групою, в яку бажано включати і представни- у м.Люблін (Польща) було проведено пред
ків робітників. В процесі проведення оцінки ставницьку міжнародну конференцію, цілком
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присвячену проблемі оцінки професійних ри
зиків у сільськогосподарському виробництві 
[7]. До останнього часу як показники ризику в 
сільськогосподарському виробництві розгля
дали і аналізували лише коефіцієнти частоти 
та важкості виробничого травматизму.

Актуальність проблеми оцінки вироб
ничих ризиків зумовлена тим, що забезпечен
ня безпеки праці працівників від різних тех
ногенних джерел у розвинених країнах вже 
декілька десятиріч здійснюється на основі 
прийнятного ризику, який вимагає кількісного 
визначення ризику у порівнянні його з допус
тимим (прийнятним) рівнем.

У останні роки роль і значення управ
ління ризиками як інструмента зниження 
втрат її підвищення ефективності національ
них економік у всьому світі постійно підви
щується. Значення цього інструменту підви
щується, в першу чергу, із-за зростання 
кількості ризиків, що є загальносвітовою тен
денцією, яка зумовлена укладенням усіх сфер 
функціонування сучасного суспільства.

Оцінка і управління виробничими ризи
ками -  це не дань моді і не тимчасова компа
нія, це насущна економічна необхідність. У 
більшості розвинених країн оцінка і управ
ління ризиками в галузі безпеки праці є зако
нодавчим обов’язком роботодавця. До того ж, 
треба відзначити, що між управлінням ризи
ками і атестацією робочих місць за умовами 
праці з системної точки зору дуже мало зага
льного [1]. Це зовсім різні підходи, які відпо
відають різним історичним епохам і спрямо
вані на зовсім інші цілі.

На жаль, у час вітчизняних розробок в 
галузі оцінювання професійних ризиків явно 
недостатній для того, щоб можна було б хоча 
б робити судження про державне регулюван
ня процесу управління виробничими ризика
ми, а тим більше, впроваджувати якісь не
професійні «концепції».

Загально кажучи, управління ризиками 
для життя і здоров’я працівників, пов’язаними 
з виробничою діяльністю, роботодавці і пра
цівники займались стільки часу, скільки вза
галі існує поняття «охорона праці». Тільки ця 
оцінка була інтуїтивною, неусвідомленою. 
Більш того, досі в ходу є безвідповідальний 
лозунг про «пріоритети життя і здоров’я пра
цівників над задачами виробничої діяльнос
ті», тобто допускається можливість наявності 
виробничої діяльності без усякого ризику для 
життя і здоров’я. Аксіоми безпеки життєді
яльності стверджують, що це -  неможливо. 
Тому і є служби охорони праці і управління 
ризиками.

Існує думка, що термін «управління ри
зиком» неправильний, оскільки ризик має на
мір тільки знижуватися. Але це не так. у де
яких випадках роботодавець може 
усвідомлено йти на підвищення допустимого 
рівня ризику для працівників, при ліквідації 
наслідків аварійних ситуацій, при виконанні 
зварювальних робіт, не дуже вигідних замов
лень або відмовляючись від деяких раніше 
встановлених вимог охорони праці, якщо піс
ля оцінки ризиків виявиться, що ці обмеження 
пов’язані із незначними ризиками (але, все ж 
таки, з ризиками).

Чим відрізняється неусвідомлена (неяв
на) оцінка ризиків від оцінки ризиків в рамках 
сучасної системи управління охороною праці?

По-перше, оцінка ризику повинна бути 
не спонтанним (під усвідомленим) процесом, 
а результатом усвідомленої, цілеспрямованої 
діяльності, в якій повинні бути зацікавлені як 
працівник, так і роботодавець.

По-друге, оцінка ризиків повинна бути 
якісною, оскільки величина ризику безпосе
редньо пов’язана з розміром заробітної плати 
(надбавки за ризик), а діяльність по зниженню 
ризику також повинна бути якісно оцінена, 
оскільки вимагає витрат.

В третіх, оцінка ризику повинна бути 
об’єктивною, заснованою на признаваємих і 
роботодавцем, і працівником принципах, ме
тодах, підходах тощо. Це означає, що підхід 
до оцінки ризиків на робочому місці повинен 
бути простим, зрозумілим, у тому числі і ря
довим працівникам.

Тому, методика оцінки професійного 
ризику отримання виробничої травми або 
професійного захворювання, повинна відпові
дати наступним вимогам:

1) методика повинна надавати дані оці
нки ризиків в кількісному вигляді (при цьому 
можна використовувати різні кількісні шкали 
і інтегральні, раптові, відношення та інші);

2) методика повинна бути простою і на
очною, тобто, забезпечувати можливість її 
використання представниками молодшої кері
вної ланки підприємства (майстер, прораб, 
начальник дільниці, бригадир) тобто, між ке
рівниками, які фактично і управляють ризи
ками;

3) методика повинна задовольняти ви
могам відтворення отриманих оцінок із зада
ною точністю (наприклад, у випадках виник
нення трудових суперечок, при підтвердженні 
відповідності, а також, при оцінці результати
вності проведених заходів по зниженню ризи
ків).

У відношенні до професійних ризиків,
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можна визначити наступні рівні проблеми і 
пов’язані з ними цілі оцінювання ризиків:

1) На рівні галузей економіки:
- встановлення класу професійного ри

зику для галузі (виду економічної діяльності) і 
визначення відповідного страхового тарифу;

- оцінка загального стану умов праці в 
галузі, в інтересах розробки пріоритетних 
державних програм по зниженню рівня виро
бничого травматизму і професійної захворю
ваності;

2) На рівні підприємств і виробництв -  
оцінка колективного професійного ризику (за 
усіма робочими місцями):

- з метою виявлення пріоритетних на
прямів поліпшення умов праці, які забезпе
чують найвищу результативність при найме
нших витратах;

- з метою обґрунтування компенсацій за 
потенційну шкоду для здоров’я працівників, 
які зайняті у шкідливих і небезпечних умовах 
праці, якщо усунення цих виробничих чинни
ків на робочих місцях на сучасному етапі роз
витку підприємства признається недоцільним;

3) На рівні окремого робочого місця 
(професії-):

- з метою виявлення найбільш вагомих 
ризиків і планування діяльності по їх усунен
ню;

- з метою зниження залишкових ризиків 
і забезпечення безперервного удосконалення 
в галузі виробничої безпеки і здоров’я;

- з метою зниження усіх видів збитків 
від нещасних випадків і професійних захво
рювань на даному робочому місці або для 
працівників даної професії.

У якості вихідних даних при оцінці ри
зиків використовують такі інформаційні дже
рела:

- результати проведених раніше переві
рок;

- звіти про контроль робочих місць ор
ганами охорони здоров’я;

- протоколи і статистику з нещасних 
випадків.

В процесі проведення оцінки ризику ві
дбувається інформування робітників по всіх 
етапах процедури. Для інформування і опуб
лікування результатів роботи з оцінки ризиків 
треба використовувати всі існуючі на підпри
ємстві інформаційні канали, наприклад, до
шку оголошень, кутки з охорони праці, виро
бничі зібрання, зібрання колективу або 
інформаційні листки.

Методи визначення потенційних небез
пек можна поділити на [8]:

1. Інженерні методи з використанням

статистики, коли робиться розрахунок частот, 
проводиться ймовірний аналіз безпеки і побу
дова дерева небезпек;

2. Модельні методи: основані на побу
дові моделей впливу небезпечних і шкідливих 
чинників на окрему людину, на професійні і 
соціальні групи населення;

3. Експертні методи: враховують визна
чення ймовірностей різних подій на підставі 
опитування відповідних спеціалістів- 
експертів;

4. Соціологічні методи, які враховують 
опитування населення.

Для відображення різних аспектів небе
зпеки ці методи використовуються у комплек
сі.

Аналіз небезпек починають з поперед
нього дослідження, яке дозволяє ідентифіку
вати джерело небезпек. Далі проводять дета
льний якісний аналіз.

Важливо підкреслити, що використання 
складних і дорогих розрахунків часто дає зна
чення ризику, точність якого для складних 
технічних систем мала. Як показує практика, 
похибка значень імовірнісних оцінок ризику 
навіть у випадку наявності усієї інформації, як 
правило, не менше одного порядку. У цьому 
випадку, проведення повної кількісної оцінки 
ризику більш корисно для порівняння джерел 
небезпек або різних заходів безпеки (напри
клад, при розміщення обладнання), ніж для 
складання висновку про ступінь безпечності 
об’єкту.

Тому, на практиці, у першу чергу, треба 
використовувати якісні методи аналізу ризи
ку, які націлені на продуману процедуру, спе
ціальні допоміжні засоби (бланки, детальні 
методичні вказівки) і практичний досвід ви
конавців. Однак якісні методи оцінки ризику 
завжди дуже корисні, а в деяких ситуаціях -  
єдино допустимі, наприклад, для порівняння 
небезпек різної природи або для ілюстрації 
результатів.

Виявлення небезпек є першим і голов
ним етапом оцінки ризику, враховуючи недо
ліки, які можуть надати шкоду здоров’ю і 
безпеці робітників. При цьому треба врахову
вати такі питання [10]:

Які небезпеки виникають при робо
ті?

Що є причинами небезпеки?
Де проявляються небезпеки?
На кого можуть впливати небезпе

ки?
В яких ситуаціях працівники мо

жуть підпадати під небезпеку?
Чинники небезпеки можна легко розпі
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знати, роблячи контрольні обстеження робо
чого місця, виявляючи всі операції: дії в ході 
роботи. Після опитування робітників за допо
могою анкети перевіряють мається дана небе
зпека на контролюємому робочому місці чи 
ні? Окрім анкет для розпізнавання небезпек 
можна використовувати різні методи аналізу і 
ідентифікації небезпек. При виявленні на ро
бочому місці небезпеки треба негайно пові
домити роботодавця і інженера з охорони 
праці. Небезпеку, по можливості, треба усу
нути, так як боротьба з небезпеками не обме
жується лише оцінкою ризику.

Виявивши небезпечну ситуацію, необ
хідно замислитися над її причинами і наслід
ками. Причини небезпечних ситуацій і подій, 
що призводять до неї, необхідно шукати у рі
зних сферах, враховуючи організацію праці, її 
методи, умови праці, враховуючи дії робітни
ків і небезпечні прийоми трудової діяльності, 
організацію і керівництво виробництвом. На
слідки можна перевірити або тривалістю від
сутності робітника із-за них, або за допомо
гою характеру шкоди.

До небезпек нещасного випадку можна 
включати раптове і некероване джерело енер
гії: предмет, що рухається, некерований рух 
або енергія. Анкета небезпек нещасного випа
дку корисна для контролю таких робіт, у яких 
є багаточисельні етапи, механізми і пристрої, 
а також для роботи у змінюючи умовах. 
Склад анкети [6, 9]:

Небезпека послизнутися. Підлога, схо
дини з мобільної техніки треба тримати в та
кому стані, щоб не було можливості послиз
нутися на них.

Небезпека спотикнутися. У кабіні мобі
льної техніки або на шляху руху робітників не 
повинно бути сторонніх предметів. Підлога і 
сходини повинні бути без ушкодження.

Падіння з висоти, включаючи підйоми і 
спуски. Підйоми і спуски з кабіни треба орга
нізовувати таким чином, щоб забезпечити 
безпеку механізаторів.

Затискування між предметами. Рухаючи 
частини агрегату можуть затиснути частини 
після робітника.

Електричні п р и с т р о ї  і статична елект
рика. Удар електричним струмом або розряд 
статичної електрики самі по собі можуть бути 
небезпечними для життя. Крім того, електри
чний струм може визвати падіння або рефлек
торне утримання джерела розряду. Особливо

небезпечні переїзди сільськогосподарської 
техніки під мережами високої напруги.

Перевезення вантажів і рух по шляхам 
загального використання. Треба перевірити 
безпеку руху відповідно до маршруту руху.

Наїзди при пуску двигуна. Перед пус
ком двигуна вимкнути передачу, перевірити 
справність блокуючого пристрою, акумулято
рної батареї. Додержуватись правил безпеки 
при буксуванні.

Наїзди під час р у х у , маневрів техніки. 
Не перевищувати швидкість руху, не порушу
вати правил обгону. При маневруванні, русі 
заднім ходом впевнитися у відсутності людей 
на шляху руху. Розробити маршрути руху, 
доводити їх до відома водіїв транспортних 
засобів перед кожним виїздом.

Зіткнення. Забезпечити транспортні за
соби спеціальними знаками для встановлення 
на дорозі при зупинці. При випуску в рейс 
транспортних засобів у складних погодних 
умовах, попереджувати водіїв про небезпеки.

Перекидання. Перед виконанням польо
вих робіт оглянути ділянку, підготувати поле, 
позначивши небезпечні місця. Трамбування 
силосної маси проводити вдень гусеничним 
трактором, не допускаючи утворення великих 
кутів укосу, дотримуючись безпечних відста
ней.

Відсутність засобів індивідуального і 
колективного захисту. Поганий стан таких 
заходів або їх відсутність підвищує ризик не
щасного випадку у зрівнянні з тим, коли усі 
засоби захисту у порядку.

Небезпечна робота і ризик. Небезпечна 
робота означає використання небезпечних 
пристроїв праці, відмову від захисних засобів 
і недотримання інструкцій з безпеки.

Надзвичайні ситуацій і недоліки. Над
звичайні ситуації і усунення недоліків утво
рюють високу небезпеку появи нещасного 
випадку при виконанні ремонтних робіт мобі
льної техніки, особливо в польових умовах.

Недоліки в системі надання першої до
лікарської допомоги. При проведенні навчан
ня і інструктажів з питань охорони праці тре
ба особливу увагу надавати цим питанням. На 
мобільній техніці повинні бути перші засоби 
надання долікарської допомоги.

Ймовірність ризику можна визначити за 
допомогою аналізу частоти виникнення неща
сного випадку.
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Таблиця 1 - Визначення величини ризику нещасного випадку [10]

Ймовірність

Наслідки
Легкі
Відсутність на 
роботі 3 робочих 
дня. Легкий 
вплив, вивихи і 
синці

Середньої важкос
ті. Відсутність 3-30 
днів. Тривалі сер
йозні наслідки, по
стійні слабкі ушко
дження

Важкі. Відсутність на 
роботі більше 30 ро
бочих днів. Постійна 
непрацездатність, 
смерть

Мала. Випадкові небезпечні 
ситуації виникають рідко.

Малозначний
ризик Малий ризик Помірний ризик

Середня. Стан нещасного 
випадку щоденний. Нещас
ний випадок мав відбутися

Малий ризик Помірний ризик Значний ризик

Висока. Небезпечні ситуації 
виникають часто і регулярно. 
Нещасний випадок відбувся.

Помірний ризик Значний ризик Недопустимий ризик

Приклад. Сівба озимої пшениці (МТЗ-80 + С3-3,6). Посівний агрегат не обладнаний двосторон
ньою сигналізацією. Проводилось маневрування трактора з місця без сигналу сівача. Який ри- 
зик викликає ця операція для сівача.__________ ___________________________________________

Фактор небезпеки. Небезпечна ситуація Падіння сівача. Маневрування трактора з міс
ця без сигналу сівача

Наслідки Середні (в найгіршому випадку небезпека 
смерті, але загальні наслідки це ушиби, синці)

Ймовірність Середня (для сівача)
Рівень ризику 3

Після проведення процедури оцінки ри
зику на робочих місцях, запропоновані по ним 
заходи включають в план роботи з охорони 
праці. Такі плани можуть відбивати загальну 
політику в галузі охорони праці, але можуть 
бути і детальними та конкретними. В план 
роботи записують заходи, які вже стали дію
чими на практиці, включають питання усу
нення недоліків в засобах праці, а також роз
робляють головні напрямки розвитку.

Запропонована методика та практичні 
підходи з оцінки ризиків виникнення нещас
них випадків в агропромисловому комплексі 
за умов запровадження їх у життя дозволить 
поліпшити стан виробничого травматизму 
серед механізаторів.
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