
ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2021. Ч. ІІІ. 

270 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У 

СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  ПІДПРИЄМСТВА  
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Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
 

Для удосконалення система управління охороною праці (СУОП) 

підприємства, поліпшення умов праці на підприємстві, зменшення кількості 

робочих місць зі шкідливими та небезпечними умовами праці, зменшення рівня 

профзахворюваності та травматизму пропонується такі заходи: 

  1. Впровадити ризик-орієнтований підхід (РОП) у систему керування 

підприємством та у СУОП підприємства. 

  2. Проводити залучення працівників у процес забезпечення безпеки праці, 

підвищувати їх культуру безпеки. 

  3. Ввести систему маркування небезпек та блокування обладнання. 

  4. Автоматизувати облік, звітування та іншій документообіг, що стосується 

охорони праці за допомогою сучасних програм. Налагодити швидкий та 

ефективний канал зв’язку між учасниками СУОП, залучаючи всіх учасників та 

складові частини СУОП. 

Впровадження РОП на підприємстві дасть такий очікуваний результат, як 

забезпечення розроблення механізму формування та функціонування дієвої 

системи запобігання виробничим ризикам і заохочення до створення безпечних 

і здорових умов праці: 

- підвищенню рівня захисту життя та здоров’я працівників; 

- зниженню  рівня та зменшенню частоти виробничого травматизму, аварій та 

професійних захворювань; 

- формуванню  культури безпеки та гігієни праці; 

- підвищенню ефективності діяльності інспекції праці на підприємстві; 

- запровадженню ефективної системи виявлення небезпечних ситуацій, 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, повідомленню 

про такі факти всім складовим частинам СУОП з метою кращої обізнаності 

працівників, керівників про стан охорони праці; 

- підвищенню відповідальності роботодавців за створення належних умов праці 

та безпечного виробничого середовища; 

- запровадженню механізму покращення умов безпеки та гігієни праці для 

працівників і відповідних економічних стимулів. 

РОП передбачає реорганізацію підходів в області безпеки на виробництві, 

що включає в себе: проведення ідентифікації небезпек і оцінка ризиків; 

підготовка і своєчасна актуалізація карти ризиків, відомості оцінки значущих 

ризиків і карти небезпечних факторів; підготовка плану усунення ризиків на 

базі відомості оцінки значущих ризиків; забезпечення візуалізації безпеки на 

дільницях і по всьому підприємству, згідно карти ризиків, карти небезпечних 

факторів і вимог компанії; планування бюджету на усунення ризиків і 

небезпечних ситуацій; оповіщення персоналу з питань ризиків. 


