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У багатьох країнах світу визнана ефективність системи управління 

охороною праці з урахуванням ризик-орієнтованого підходу [1]. Керування 

ризиками допомагає в прийнятті рішень в умовах невизначеності і можливості 

виникнення подій або обставин, що впливають на безпеку праці. Мета 

керування ризиком – це зменшення травматизму на виробництві, випадків 

загибелі людей, покращення умов праці, зменшення впливу «людського 

фактору» на безпеку, мінімізація наслідків нещасних випадків, професійних 

захворювань і т.д. 

Для прогнозування розвитку несприятливих обставин у навчально-

дослідній ливарній лабораторії навчального закладу був визначений 

універсальний показник небезпеки, що дозволить комплексно оцінити, з точки 

зору безпеки праці, обладнання лабораторії, шкідливі та небезпечні фактори 

робочого середовища та особливості технологічного процесу. Основною 

задачею було виявити найбільш небезпечне обладнання та небезпечні зони 

перебування робітників в процесі плавлення сірого чавуна. Виявити специфічні 

шкідливі та небезпечні фактори, які діють на робітників ливарної лабораторії 

під час трудового процесу. Проведено розрахунок ризик-індикаторів, як 

універсального показника небезпеки для обладнання та визначення показника 

кількості працюючих, яка одночасно піддається одним і тим же шкідливим та 

небезпечним  чинникам на всіх технологічних етапах ливарного виробництва. 

Розрахункові данні ризик–індикаторів з урахуванням технологічного 

обладнання та кількості працюючих, які обслуговують дане обладнання  

дозволили визначити групу професійного ризику за ступеням тяжкості 

наслідків та рівня ризику для кожного робочого місця. Аналізуючи отримані 

данні можливо зробити висновок, що найбільш небезпечним виявилась ділянка 

обрубника, яка належить до 3 групи професійного ризику, де ризик середній, а 

робоче місце потребує поліпшення якомога швидше. Це є сигналом для 

керівника звернути увагу на обладнання, технологічний процес або засоби 

захисту від дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів які при 

постійній роботі викликають порушення здоров’я, приводять к травмам та 

профзахворюванням. Перевагою цього методу є то, що досить швидко можливо 

отримати загальну картину небезпек на виробництві та ранжирувати заходи та 

засоби захисту, які потрібно впроваджувати фахівцям з відділу безпеки праці.  
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