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ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ, ЯК ОСНОВА 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВОЮ БЕЗПЕКОЮ 

 

Згідно з ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять», ризик – це ймовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості. 

Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», 

Держгірпромнагляд і ДСНС України ведуть облік об’єктів підвищеної небезпеки 

(ОПН) і контролюють заходи щодо їх безпечної експлуатації. 

НПАОП 0.00-6.22-02 «Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної 

небезпеки» встановив, що суб’єкти господарювання повинні розробляти для ОПН 

декларацію безпеки з оцінюванням рівня ризику виникнення і розвитку аварій. 

Для цього застосовується спеціальна «Методика визначення ризиків і їх 

прийнятих рівнів для декларування безпеки ОПН», що затверджена 

Міністерством праці і соціальної політики України від 04.12.2002 року № 637. 

Оцінка ризику ОПН зводиться до таких етапів: 

 ідентифікуються ОПН за кількістю небезпечних речовин (цех, установка); 

 визначаються сценарії розвитку можливих аварій; 

 розробляється декларація безпеки. 

Сьогодні управління ризиком не тільки ОПН, а й всього виробничого 

процесу, робочих місць і обладнання підприємств, організацій, установ є основою 

забезпечення їх безпеки. 

«Рекомендації щодо побудови, впровадження й удосконалення системи 

управління охороною праці», що затверджені Держгірпромнаглядом, вимагають 

виявляти небезпечні та шкідливі виробничі фактори і відповідні ризики, що 

можуть виникнути при здійсненні виробничої діяльності, оцінювати ступінь 

ризику виникнення небезпечної ситуації. Оцінювання ризику можна проводити 

різними методиками, в тому числі і за Британським стандартом BS 8800. 



Оцінювання ризику проводиться за участю працівника перед початком будь-якої 

роботи, а в подальшому – не рідше одного разу на рік і в разі необхідності – на 

робочих місцях. 

Згідно з постановою КМУ від 1 серпня 1992 року № 442, на всіх 

підприємствах, організаціях, установах (далі - підприємствах) систематично 

проводиться атестація робочих місць за умовами праці. Результати атестації 

використовуються для надання пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг 

та компенсацій, а також розробки і  реалізації заходів колективного договору 

щодо покращення умов трудової діяльності. 

Атестація проводиться на підприємствах незалежно від форм власності й 

господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, 

сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я 

працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Наказом МОЗ від 27 грудня 2001 року № 528 затверджена «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», що 

передбачає зокрема встановлення рівнів професійного ризику для розробки 

профілактичних заходів щодо запобігання травматизму і профзахворювання, 

аварій, зниження ризику до прийнятного рівня. 

Сьогодні в Україні проводиться робота щодо гармонізації нормативно-

правових актів з вимогами міжнародних стандартів, зокрема в галузі управління 

охороною праці. Система управління охороною праці (СУОП) вперше в світі була 

розроблена кафедрою охорони праці НУ «Львівська політехніка» в 1976 році і 

впроваджена на підприємствах області. На підставі цього досвіду Держстандарт 

СРСР і ВЦРПС в 1983 році затвердили «Рекомендації. Управління охороною 

праці. Основні положення», згідно з якими СУОП була впроваджена на Е 

підприємствах СРСР. 

У 1996 році був прийнятий Британський стандарт BS 8800 Occupatonal Health 

and Safety Menedement System, а в 2000-му – Міжнародний стандарт OHSAS-



18002 Occupation Health and Safety Management Systems, серія «Управління 

охороною здоров’я і безпекою праці персоналу» і його нова версія 2007 року 

вимагають на підприємствах проводити ідентифікацію небезпек і оцінку рівня 

професійного ризику за робочими місцями з метою його усунення або зменшення 

до прийнятного рівня. Тобто, проводити управління ризиком. 

Управління ризиками – це ітеративний процес з чітко визначеними етапами: 

 встановлення небезпек; 

 аналіз небезпек, їх ймовірність і тяжкість наслідків; 

 оцінка – кількісне значення виявлених ризиків; 

 ранжування і визначення ступеня важливості ризиків; 

 вплив на ризик для його усунення (недопущення) або зменшення.  

Кількісний вимір ризику може проводитися трьома методами: статистичним, 

експертним та аналоговим. Статистичний й аналогові методи можна 

застосовувати за наявності певної вибірки аналогічних випадків, яка не завжди є. 

Експертний метод оцінювання ризику базується на опитуванні фахівців. Для 

цього використовую бальну шкалу виміру ймовірності ризику і його наслідків. У 

практиці застосовуються приблизні методи оцінки потенційних наслідків тяжкості 

травмування, професійних захворювань, аварії та ймовірності події. 

Отже, оцінка професійного ризику повинна проводитися перед пуском 

обладнання, робочого місця в експлуатацію, а в подальшому – систематично і при 

впровадженні змін у конструкції обладнання, організації праці, технічному 

процесі для запобігання аварії чи травми працівника. Працівник бере участь в 

оцінці ризику і повинен ознайомлений з результатами ідентифікації, оцінки 

категорії професійного ризику і з проведеними заходами його зменшення. 
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