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ОЦІНКА РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ У 

ПРАЦЮЮЧИХ 
Полукаров Ю.О., канд.техн.наук, доц. (каф. ОПП і ЦБ НТУУ “КПІ”) 

 

На сьогоднішній день існує чимало методик оцінки ризику аварій для 

об’єктів різних галузей, насамперед – для об’єктів підвищеної небезпеки. Однак 

питання наукового обґрунтування кількісної оцінки ризиків виробничого 

травматизму та професійних захворювань для конкретних виробництв 

залишаються невирішеними. 

  Авторами запропоновано свій підхід для вирішення цієї проблеми, згідно 

з яким була розроблена методика визначення і використання отриманих даних з 

метою керованого впливу на рівень виробничої безпеки. Ця технологія 

прийняття рішень по управлінню ризиком професійної захворюваності може 

бути викладена у вигляді алгоритму, що складається з декількох етапів. 

  Перший етап передбачає отримання інформації про ситуацію.  Основним 

при отриманні інформації є підготовка аналітичного матеріалу, що відображає 

основні характеристики і тенденції розвитку ситуації. Для сфери охорони праці 

одним із найбільш важливих є застосування методів порівняльної оцінки з 

іншими періодами або з іншими робочими місцями, де використовуються 

аналогічні технологічні процеси та обладнання. Щоб мати можливість 

встановити динаміку розвитку ситуації під впливом тих або інших чинників, 

необхідно перейти до кількісних методів, вводячи в розгляд кількісні 

характеристики чинників у вигляді змінних, значення яких можуть змінюватися 

в певному діапазоні в залежності від можливих впливів. Множина чинників, що 

мають кількісні характеристики: Х = {Хі}. Показник, що враховує всі чинники, 

які призводять до ризику професійної захворюваності та травматизму, може 

бути представлений у вигляді математичного виразу: Y = F(X1, X2,…, XN). Цей 

показник розраховується в результаті обробки статистичних даних. Для 

виявлення чинників , що визначають розвиток ситуації, можуть бути 

використані спеціально розроблені методи, такі як факторний, регресійний, 

кореляційний аналіз та інші. 

Виходячи з формалізованого підходу, ризики можна поділити на три 

категорії [2]: 

- прийнятний ризик (рівень ризику, з яким суспільство в цілому може 

миритися заради одержання визначних благ чи вигоди у результаті своєї 

діяльності); 

- ризик, що вимагає подальших оцінок; 

- неприйнятний ризик (рівень ризику, який встановлюється 

адміністративними чи регулювальними органами як максимальний, вище якого 

необхідно приймати заходи для його усунення). 

  Прийнятність ризику в різних ситуаціях може бути визначена виходячи з 

аналізу законодавства промислової безпеки, правил і норм безпеки, додаткових 

вимог уповноважених органів, що впливають на підвищення промислової 

безпеки, наявних статистичних даних про негативні події та їхні наслідки. 
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Метою аналізу ризику є ідентифікація та оцінка всіх чинників, що впливають 

на небезпеку (шкідливість) об’єкта, оцінка імовірності негативної події її 

наслідків. 

 Другий етап передбачає прогноз розвитку ситуації.  Особливу роль при 

прийнятті рішень відіграють проблеми пов’язані з оцінкою очікуваного 

розвитку ситуації, що аналізується, та очікуваних результатів реалізації 

запропонованих альтернативних варіантів рішень. 

  Не прогнозуючи хід розвитку подій керувати, принаймні, нерозумно. 

Оскільки при використанні експертної інформації велике значення мають не 

лише кількісні, але і якісні оцінки, традиційні методи розрахунків прогнозів 

далеко не завжди можуть бути застосовані. До того ж в багатьох складних 

ситуаціях не завжди особа, що приймає рішення (ОПР), володіє достовірною 

статистичною інформацією, необхідною для розробки прогнозу.  Перераховані 

вище причини роблять актуальним проблему застосування методів 

прогнозування, які орієнтуються на роботу як з кількісними даними, так і з 

якісними експертними оцінками. 

    Генерування альтернативних варіантів пошуків керуючих впливів, що є 

змістом третього етапу, може здійснюватись або безпосередньо, або за 

допомогою спеціальних процедур. При генеруванні альтернативних варіантів 

управлінських рішень повинні в повній мірі використовуватися інформація про 

ситуацію прийняття рішення, результати аналізу і оцінки ситуації, результати її 

діагностики і прогнозу розвитку ситуації при різних альтернативних варіантах 

можливого розвитку подій. 

  Після того як розроблено альтернативні варіанти управлінських впливів, 

представлені у вигляді ймовірної технологічної послідовності дій, можливих 

способів реалізації варіантів рішень, повинен бути здійснений їх попередній 

аналіз з метою відсівання варіантів, які не можуть бути застосовані або 

поступаються іншим, також запропонованим для розгляду. При відборі 

основних варіантів управлінських впливів необхідно враховувати як їх досить 

високу порівняльну оцінку, так і відсутність дублювання, щоб спектр 

альтернативних варіантів рішень, відібраних для більш глибокого оцінювання, 

був досить повним. Повинні враховуватися також специфічні особливості 

ситуації, встановлені під час її  діагностики . 

  У розпорядженні ОПР є k різних способів керуючих впливів 

(управлінських рішень) на стан умов праці до ситуації, що склалася: U={Uk}. 

Аналіз декількох альтернативних варіантів розвитку ситуаціївиявляється більш 

інформативним і сприяє виробленню більш ефективних рішень. 

  Безпосереднє прийняття рішення ОПР є змістом четвертого етапу.  

Результати попередньої оцінки альтернативних варіантів рішень служать 

основою для прийняття остаточного варіанту управлінського рішення. Задача 

прийняття рішень по управлінню ризиком професійних захворювань та 

травматизму полягає в обґрунтованому визначенні критеріїв, застосування яких 

до множини наявних альтернатив можливих рішень дозволить вибрати 

найбільш придатну для досягнення поставленої цілі альтернативу.  
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  Ризик вважається категорією імовірності. Тому під час кількісного 

визначення ступеня ризику використовується імовірнісні розрахунки. 

Головними параметрами випадкової величини Хі, що вивчається, при цьому є: 

середнє значення для n можливих значень випадкової величини, яке 

визначається з виразу: 
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  Як показує практика, найбільш часто використовується нормальний 

розподіл, при цьому нормально розподілена випадкова величина є неперервною 

і її диференціальна функція розподілу має вигляд: 
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  Імовірність потрапляння випадкової величини в інтервал (α, β) 

визначається через інтегральну функцію густини імовірності: 
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  Отримана таким чином імовірність характеризує імовірності досягнення 

результату, який очікується. 

На п’ятому етапі здійснюється реалізація та контроль прийнятого 

управлінського рішення.  Важлива задача цього етапу полягає у створенні умов 

для успішної реалізації прийнятого рішення. Для цього необхідно виробити 

план дій, оскільки від вибраного переліку дій, послідовності їх здійснення, 

встановлених термінів та виділених ресурсів залежить успішне виконання 

рішення. 

  Забезпечення ефективної діяльності під час виконання управлінського 

рішення передбачає безперервний контроль за ходом реалізації прийнятих 

планів дій. Сучасні технології, що використовують комп’ютерний супровід, 

дають можливість одночасно відстежувати як хід реалізації певних 

запланованих заходів, так і зміни зовнішніх умов, за яких відбувається 

виконання плану. Зміни умов реалізації, особливо при наявності аналізу 

чутливості до змін, що намітилися, повинні бути також проаналізовані з метою 

визначення можливих змін реалізації плану. 

Шостий етап полягає у аналізі результатів розвитку ситуації після 

реалізації управлінських впливів.  Реалізований план або його фрагмент 
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потребують ретельного аналізу з метою оцінки ефективності прийнятих 

управлінських рішень та наслідків їх реалізації. Такий аналіз повинен 

визначити: слабкі і сильні місця прийнятих рішень і планів їх реалізації, також 

додаткові можливості і перспективи, які відкриваються внаслідок змін, що 

відбулися. 

  Необхідними умовами реалізації нової технології управління ризиком 

професійного захворювання працівників є наявність постійно поновлюваних 

статистичних даних, що характеризують умови праці, а також відповідного 

математичного та програмного забезпечення. 

  Отже, запропонований алгоритм прийняття рішень по управлінню 

ризиком професійної захворюваності дозволить одержати науково-обґрунтовані 

рекомендації щодо планування заходів, спрямованих на досягнення 

визначеного ризику професійних захворювань у працівників. Необхідні 

статистичні дані заносяться із санітарно-технічних паспортів підрозділів, що 

регулярно заповнюються і містять інформацію (відповідно до умов конкретного 

виробництва) щодо допустимого та фактичного рівнів запиленості, 

загазованості, рівнів випромінювання, тощо. 

  Крім того, як свідчать дослідження, проведені в у мовах виробництв, на 

ризик професійного захворювання впливає виконання (невиконання) 

працівниками режиму праці та відпочинку, наявність та фактичне використання 

ними засобів індивідуального захисту, функціонування засобів колективного 

захисту тощо. Таким чином, урахування та обробка вказаних даних з 

використанням відповідних програмних засобів дозволить автоматизувати 

процес розрахунків, накопичення баз даних та отримання прогнозної оцінки 

впливу чинників на працюючих і, як наслідок, - оцінити ризик професійного 

захворювання. До того ж, наведений алгоритм надає можливість 

використовувати поточні дані, що характеризують стан охорони праці, 

підвищити рівень наукової обґрунтованості планування заходів з профілактики 

профзахворюваності, забезпечити системний контроль їх виконання.   
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