
                                                                                                                                

 107

Вісник  
НУВГП 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

УДК 331.45:331.582.2:614.8           https://doi.org/10.31713/vt1201911 
 

Данова К. В., к.т.н., доц., Хворост М. В., д.т.н., проф., Малишева В. В., 

к.т.н., доц.  (Харківський національний університет міського  
господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків) 
 
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

ПРАЦІВНИКА ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ 

 

У статті проведено аналіз методів управління виробничим ризиком, 

на базі якого побудовано алгоритм процесу загального оцінювання 

ризику травмування працівників із інвалідністю, які виконують ви-

робничі операції на металообробному обладнанні із урахуванням 

обмежень життєдіяльності. 
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Вступ. Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, яку ратифіко-
вано у 2014 р. [1], визначено основні напрями щодо забезпечення 
європейських стандартів у галузі охорони праці, зокрема затвердже-
но дорожню карту заходів щодо забезпечення гідної праці, політики 
зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, 
соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та 
недискримінації у нашій країні.  

Стан охорони праці в Україні залишається складним у зв’язку із 
недостатнім рівнем контролю за безпекою праці на робочих місцях 
та високим, у порівнянні із іншими європейськими країнами, рівнем 
травматизму. Особливо гострою ця проблема постає у контексті за-
безпечення безпечних умов праці на робочих місцях працівників із 
інвалідністю. 

Ситуація, яка склалася в Україні щодо реалізації конституцій-
них прав на працю, соціальний захист та охорону здоров’я осіб із ін-
валідністю, які закріплено у головному законі України, є складною. 
На фоні зростання чисельності осіб, які мають стійкі вади у стані 
здоров’я внаслідок хронічних захворювань, соціально-політичних 
конфліктів та ін., низький рівень реалізації їх трудового потенціалу 
призводить до економічних втрат та соціально-політичного напру-
ження у суспільстві, що є неприпустимим для держави, яка орієнту-
ється на передові європейські цінності. Важливим етапом у вирішен-
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ні цього питання є організація безпечного перебування та виконання 
виробничих функцій працівниками із інвалідністю в умовах підпри-
ємства. Адже роботодавці, які зацікавлені у працевлаштуванні особи 
із інвалідністю, мають бути впевнені у тому, що це не призведе до 
зростання рівня травматизму на підприємстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція реформу-
вання системи управління охороною праці в Україні, яка прийнята 
Кабінетом Міністрів України 12 грудня 2018 року [2], визначає прин-
ципи, основні напрями та завдання побудови системи організації 
безпеки та гігієни праці в Україні на основі ризикоорієнтованого під-
ходу, який зазначено як пріоритетний напрям на шляху до імплемен-
тації стандартів Європейського Союзу.  

Серед головних проблем, які визначено Концепцією як такі, що 
потребують розв’язання, зазначено перебудову системи управління 
охороною праці з «реактивного» принципу, що передбачає впрова-
дження коригувальних дій, розроблених за результатами розсліду-
вання нещасного випадку чи іншого інциденту, на «проактивний», 
який передбачає проведення профілактичних заходів. Ефективність 
даного підходу щодо зниження рівня травматизму впроваджена на 
передових підприємствах та підтверджена світовим досвідом [3]. 

Постановка мети і задачі досліджень. Для робочих місць, на 
яких можуть виконувати технологічні операції працівники із інвалід-
ністю, питання розробки профілактичних заходів задля забезпечен-
ня безпеки є особливо актуальним. Наявність стійких вад у стані 
здоров’я обумовлює необхідність реалізації заходів, спрямованих на 
попередження створення травмонебезпечної ситуації. Основним на-
прямом у цьому є ризикорієнтований підхід, який має бути імплемен-
тований у систему менеджменту підприємства. Метою статті є розро-
бка алгоритму оцінювання ризиків із урахуванням обмежень життє-
діяльності працівника із інвалідністю. 

Методика досліджень. Оцінка ризиків на робочому місці праці-
вника із інвалідністю  надає змогу отримати на доказовій основі ін-
формацію задля прийняття обґрунтованих управлінських рішень що-
до забезпечення безпеки працівників із інвалідністю в умовах діючо-
го підприємства. Враховуючи рекомендації ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 
[4] та підходи, що реалізовані у новому стандарті ISO 45001 [5], які 
засновані на впровадженні принципів циклу Демінга-Шухарта (Plan-
Do-Check-Act), імплементація ризик-орієнтованого підходу у вирі-
шенні питання попередження нещасних випадків, аварій та інших 
небажаних подій на робочому місці працівника із інвалідністю може 
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здійснюватися за схемою, наведеною на рис. 1.  
Процес планування дій щодо оцінювання виробничих ризиків 

має впроваджуватися на усіх робочих місцях у рамках організації 
належного функціонування системи управління охороною праці, од-
нак для робочих місць, на які працевлаштовуються особи із інвалід-
ністю, ризикорієнтований підхід має бути реалізований для усіх ета-
пів життєвого циклу системи «Працівник із інвалідністю – робоче мі-
сце – навколишнє середовище». Це пов’язано із особливою вразли-
вістю даної категорії працівників у аспекті виробничого травматизму, 
захворюваності чи аварійності. 

Слід зазначити, що в Україні досі не розроблено нормативний 
документ, що встановлює граничні рівні факторів, які формують умо-
ви праці на робочому місці працівника із інвалідністю. Це ускладнює 
процес планування та оцінювання ризиків на даних робочих місцях. 

На етапі вивчення внутрішнього та зовнішнього оточення нада-
ється характеристика середовища, у якому знаходиться конкретне 
робоче місце, обов’язки та відповідальність керівництва й працівни-
ка, критерії, за якими оцінюється небезпека та види наслідків, які 
можуть настати у випадку реалізації певної небезпеки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Етапи реалізації ризикорієнтованого підходу для підвищення рівня 
безпеки праці на робочому місці працівника із інвалідністю 
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Вхідна інформація, яка може бути використана для цього – пе-
релік виробничого обладнання, схема розташування, параметри ви-
робничого середовища, обмеження життєдіяльності працівників із 
інвалідністю, з якими працівники можуть працювати на обладнанні. 

Процес ідентифікування ризику включає в себе виявлення при-
чин та джерел ризику на робочих місцях працівників із інвалідністю, 
при цьому обов’язково враховуються різні нозології, категорії обме-
жень життєдіяльності та ступінь їх вираженості, оскільки це обумов-
лює зміну небезпек на певному робочому місці.  

На початковому етапі ідентифікування ризику може використо-
вуватися метод попереднього аналізу небезпек (Preliminary Hazard 
Analysis – РНА). Його завдання – встановити орієнтовний перелік не-
безпек, які потребують докладного дослідження. РНА є індуктивним 
методом аналізу, що дозволяє виявити та провести ранжирування 
ризику для подальшого його вивчення. На базі цього здійснюється 
формування реєстру ризику для певного робочого місця, технологіч-
ного процесу. 

Для формування інформаційної бази із подальшим застосуван-
ням методів ідентифікації небезпек застосований метод Делфі. При-
значення методу полягає в узагальненні та узгодженні експертної 
думки стосовно ризиків на робочих місцях працівників.  

Таким чином, на базі використання даних методів є можливість 
сформувати перелік небезпек, які мають бути оброблені іншими ме-
тодами з метою отримання інформації щодо величини ризику. У разі, 
якщо інформація, яка отримана на цьому етапі, є недостатньою, то 
необхідно використовувати інші методи, функціонал яких дозволяє їх 
застосування для ідентифікації небезпек, наприклад Fault Tree 
Analysis,  Structured What-if Technique та інші. 

У процесі аналізування ризику здійснюється подальше дослі-
дження причин та джерел ризиків, що були виявлені на етапі іден-
тифікування, а також наслідки реалізації небезпек та ймовірність 
настання цих небажаних подій. При цьому у якості небажаних нас-
лідків можуть бути розглянуті різні аспекти втрат підприємства: люд-
ські, матеріальні, екологічні втрати або їх поєднання у вигляді соціа-
льно-економічно-екологічної шкоди. 

Наявність засобів контролю за небезпекою та їх ефективність 
також має враховуватися при проведенні аналізування ризиків [4]. У 
результаті можуть бути отримані якісні чи кількісні показники рівнів 
ризику. 

Для проведення аналізування ризиків доцільно використовува-
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ти методи функціонального аналізу, зокрема FMEA Process – Failure 
Mode and Effects Analysis. Перевагами використання саме цього ме-
тоду для подальшого аналізування ризиків є те, що він може засто-
совуватися для дослідження різних видів  відмов, зокрема, внаслі-
док помилкових дій персоналу, що є важливим у аспекті досліджен-
ня ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю. 

За цим методом рівень ризику визначається як поєднання нас-
лідків відмови, вірогідності її виникнення та можливості її виявлення 
методами контролю, що передбачені технологічним процесом. За ре-
зультатами ранжирування робиться висновок про першочерговість 
завдань у забезпеченні безпеки на робочих місцях, а також про не-
обхідність подальшої обробки певних відмов за допомогою статисти-
чних методів. 

Наступний етап оцінювання ризиків передбачає прийняття рі-
шення щодо необхідності подальшого їх обробляння та встановлення 
пріоритетності у вирішенні цього питання шляхом порівняння вста-
новлених рівнів ризику із певними критеріями.  

Вивчення оточення, ідентифікування, аналізування та оціню-
вання ризиків складає процес загального оцінювання ризиків, який 
формує інформаційну базу впровадження ризикорієнтованого підхо-
ду в управлінні небезпекою на робочих місцях [4]. 

За результатами оцінювання ризиків розробляються заходи, 
спрямовані на їх зниження, а також організовується постійний моні-
торинг за їх ефективністю та змінами у оточенні, що можуть призвес-
ти до появи нових джерел небезпеки чи суттєво вплинути на зрос-
тання існуючих рівнів небезпеки.  

Підтримування інформації у актуальному стані здійснюється 
шляхом виконання процесу документування усіх етапів планування 
та оцінювання ризиків на кожному етапі життєвого циклу системи 
«Працівник із інвалідністю – робоче місце – навколишнє середови-
ще». 

Висновки. Реалізація алгоритму загального оцінювання ризиків 
на робочих місцях працівників із інвалідністю дозволяє виявити від-
мови, пов’язані із станом здоров’я працівників та станом виробничо-
го обладнання, а також визначити перелік невідповідностей та вста-
новити першочерговість завдань щодо підвищення рівня безпеки 
праці на робочих місцях працівників, які внаслідок наявності стійких 
порушень у стані здоров’я потребують докладного аналізу небезпек 
та реалізації дієвих рішень щодо підвищення рівня безпеки. 
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Рис. 2. Алгоритм загального оцінювання ризиків на робочому місці  
працівника із інвалідністю 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR ASSESSING RISK AT THE 

WORKPLACE OF AN EMPLOYEE WITH DISABILITY 

 
The article considers the issues of ensuring the implementation of a 

risk-oriented approach to ensuring the safety of workers with 

disabilities at the workplaces. It is noted that the risk-oriented 

approach allows to determine the inconsistencies of the workplace, 

production equipment, and technological processes with the state of 

health of an employee with a disability. The availability of 

inconsistencies can lead to an emergency or injury to the employee. 

The process of implementing a risk-oriented approach means the 

implementation of successive procedures for hazard identification, 

analysis and risk assessment, which are combined into a common risk 

management process. To implement it, it is proposed to use the 

Preliminary Hazard Analysis method, which allows to identify hazards 

in combination with the Delphi method, which is intended to 
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summarize the opinions of experts. The obtained identification results 

are proposed to process using the Failure Mode and Effects Analysis 

method, which makes it possible to assess risks at the workplace of 

an employee with a disability as a combination of the probability of 

danger origin, severity of consequences and the possibility of its 

identification. In the future, this information can be used to make 

management decisions to ensure the safety of workers. 

Keywords: risk, disability, injury, employee. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНИВАНИЯ РИСКА НА РАБОЧЕМ  

МЕСТЕ РАБОТНИКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

В статье проведен анализ методов управления производственным 

риском, на базе которого построен алгоритм процесса общего оце-

нивания риска травмирования работников с инвалидностью, ко-

торые выполняют производственные операции на металлообра-

батывающем оборудовании с учетом ограничений жизнедеятель-

ности. 

Ключевые слова: риск, инвалидность, травма, работник. 
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