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обробкою питомий об'ємний опір плівкового ПВХ знижується від 1013 до 106 Ом.

Таким чином поверхнева обробка плівкового зразка ПВХ показала можливість

надавати на нього антистатичну дію, що відкриває можливості щодо зниження

статичної електризації транспортних засобів конвеєрного типу в виробничих умовах і

сприяє поліпшенню умов праці на виробничих підприємствах.
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Анотація: зроблено аналіз щодо питання гальмування втілення ризик-орієнтованого підходу на
підприємствах та перешкод цьому, які більшою частиною пов’язані із культурою керівників. Наведено
новітній підхід поведінковий аудит безпеки (ПАБ), який допомагає у мінімізації ризиків, через залучення
працівників та керівників до співпраці з до нейтралізації небезпек на підприємстві та правильного
поводження з ними.
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Abstract: An analysis is made of the issue of inhibiting the implementation of risk-based approach in
enterprises and obstacles to it which are largely related to the culture of managers. The latest approach is
Behavioural Safety Audit (BEA) which helps to minimize risks by involving employees and managers in
cooperation with the neutralization of hazards in the enterprise and their proper handling.

Key words: risk, culture, danger, economy, audit, enterprise, managers, employees.

Вступ. На теперішній час підприємства та установи в Україні мають складне

завдання, а саме втілення ризик-орієнтованого підходу на всіх рівнях керування. Їх

готовність до цього заходу насамперед визначається рівнем усвідомленості
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необхідності цього акту та мотивації робити необхідні процедури, які передбачають

відповідні міжнародні стандарти.

Актуальність. Деякі із керівників підприємств вважають, що на їх підприємстві

все гаразд та ризики нульові, тому ні треба втілювати ризик-орієнтований підхід,

витрачати гроші. В аварії в Мексиканській затоці загинуло і постраждало десятки

працівників, в результаті вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon

( «Глибоководний горизонт»). Ця аварія стала найбільшою в історії США і однією з

найбільших техногенних катастроф за негативним впливом на екологічну обстановку.

Напередодні аварії, вранці вище керівництво прибуло на станцію святкувати 7 років без

травм. До початку травня 2010 року ринкова вартість компанії BP знизилася на 43

мільярди доларів США через зниження на 12% вартості акцій. За іншими даними,

зниження вартості акцій склало до 40%. У 2016 році загальна сума витрат компанії на

усунення наслідків аварії перевищила $ 56 млрд. [1]. Можна навести ще багато

прикладів, того що небезпеки мають ймовірність до їх реалізації при певних умовах, які

створює людина або події у навколишньому середовищі. За словами співголови

Національної комісії США Вільям Рейлі: «В BP був класичний недолік лідерства ...

Питання охорони праці відійшли на другий план у порівнянні з великими доходами, які

можна отримати на шельфі. Немає сумніву, що на цій платформі не було культури

охорони праці ».

Поведінковий аудит безпеки. Перейти на новий рівень усвідомлення

необхідності впровадження ризик-орієнтованого підходу допомагає поведінковий

аудит безпеки (ПАБ) [1]. Це процес спостереження, що здійснюється керівником або

працівником. Основна мета - виявлення та коригування небезпечних ситуацій, які

супроводжуються обов'язковим проведенням бесіди про позитивні аспекти

спостереження, про можливі наслідки небезпечних дій і про інші аспекти безпеки.

Якщо співробітник обмежився лише спостереженням і бесіда не була проведена, цей

процес не може класифікуватися, як проведений поведінковий аудит безпеки (ПАБ). На

рисунку наведено криву Бредлі, яка надає алгоритм ПАБ.

ПАБ не є інструментом пошуку порушників з метою їх подальшого покарання. І

це одне з обмежень на першому етапі для керівників з чисто психологічної точки зору.

На початкових етапах перше бажання керівників - «знайти і покарати». Однак при

такому підході складно буде зрушити в сторону зміни культури безпеки.
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Рисунок - Крива Бредлі

Висновок. Для мінімізація ризиків та підвищення економічної стабільності

підприємств необхідно застосування РОП та ПАБ.
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