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ВСТУП 
 

Метою написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях» в магістерських кваліфікаційних роботах (МКР) є закріплення 
теоретичних та практичних знань та компетенцій (після вивчення циклу 
дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона 
праці в галузі» для забезпечення ефективного управління охороною праці та 
поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного 
прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної 
єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх 
вимог безпеки праці у конкретній сфері екологічній діяльності. 

Завданням  розділу є забезпечення гарантії збереження здоров’я і 
працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей 
господарювання через ефективне управління охороною праці та формування 
відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку 
та забезпечити здатність випускників вирішувати професійні завдання з 
урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними 
професійними компетенціями з охорони праці: у науково-дослідній, 
технологійній, організаційно-управлінській, проектній, педагогічній 
діяльності. 

Завдання по розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях» магістранту видає викладач-консультант кафедри «Безпеки 
життєдіяльності» Вінницького національного технічного університету після 
одержання ним на профілюючій кафедрі теми  МКР. Зміст розділу МКР  
може визначити в окремих випадках і керівник МКР  з узгодженням із 
викладачем-консультантом кафедри БЖД. 

Завдання  з розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях» повинно органічно пов'язуватися з темою МКР бути його 
складовою частиною і видаватися магістранту до початку чи під час 
проходження переддипломної практики. 
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І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  
РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ» 
 
В розділі «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» (в 

частині – «Охорона праці» МКР розглядаються питання забезпечення 
безпечних умов праці працівників на виробництві та оцінювання ризику 
виникнення нещасних випадків. 

Розділ ”Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” МКР 
оформляється у вигляді окремої частини об’ємом 10−12 сторінок у 
розрахунково-пояснювальній записці. Неприпустимо підміняти розробку 
питань безпечної техніки, оздоровлення праці, пожежної профілактики 
переказом правил або інструкцій із промислової безпеки, переліком 
обов'язків, заборон, закликів до дотримання обережності тощо. 

При виконанні цього розділу МКР магістрант повинен широко 
використовувати нормативну документацію з даного питання і показати 
знання основних положень цієї документації, уміння практичного їх 
застосування у МКР. Магістрант також повинен володіти знаннями з 
оцінювання ризику виникнення нещасних випадків. При одержанні завдання 
на МКР важливо уточнити, який матеріал буде потрібно зібрати в процесі 
проходження переддипломної практики. При написанні розділу необхідно 
робити посилання на нормативну документацію і використану літературу.  

Підготовлений у повному об'ємі розділ представляють викладачу-
консультанту кафедри БЖД ВНТУ на узгодження. Виконана робота 
рекомендується консультанту для перевірки в чорновому виді (чернетка 
приймається тільки в роздрукованому вигляді, кегель 14, інтервал між 
рядками 1,5). На першому аркуші чернетки повинні бути зазначені: прізвище 
й ініціали студента, група, профілююча кафедра, керівник МКР, тема МКР, 
завдання з розділу охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. В 
кінці чернетки обов’язково потрібно навести список використовуваних 
джерел, який  при оформленні пояснювальної записки МКР обов’язково 
вміщується до загального списку використовуваних джерел. 
 Розділ, повинен бути написаний з урахуванням вимог згідно з чинними 
нормами, правилами й стандартами оформлення та правил охорони праці. Не 
припускається викладати матеріал у формі “повинно бути”, “варто 
проектувати”, “треба передбачати”, “потрібно додержуватися” тощо. 
Прийняті рішення варто викладати у стверджувальній формі: “в розділі  
пропонується”, “відповідно до… (дати найменування або посилення на 
норми, правила, стандарти) передбачається й проектується…”, “відповідно 
до проведених досліджень (розрахунковими даними) рекомендується…”, 
“вивчення показало…”. 

У тезах виступу на захисті МКР магістрант коротко інформує про 
наявність розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у 
випускній роботі і конкретно вказує, які питання з охорони праці були 
розглянуті. 
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ІІ. СТРУКТУРА РОЗДІЛУ ”ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ” 

 
Для студентів-екологів ВНТУ (наукового або інженерного) напрямку 

розділ МКР складається з таких рекомендованих питань: 
1. Аналіз приміщення 
2. Оцінювання ризику виникнення нещасного випадку. 
Якщо у студентів Інституту екології та екологічної кібернетики ВНТУ 

розділ МКР четвертий по рахунку, то відобразимо структуру розділу на 
рисунку 1. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Приклад структури розділу МКР 
На рисунку 2 наведена схема дослідження в МКР з розділу «Охорона 

праці та безпека в надзвичайних ситуаціях». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 − Схема дослідження в розділі «Охорона праці та безпека в 
надзвичайних ситуаціях 

4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
4.1 Охорона праці 
4.1.1 Аналіз приміщення 
………………………………………………………………………………………………. 
4.1.2 Оцінювання ризику виникнення нещасного випадку 
………………………………………………………………………………………………. 

 

Схема дослідження в розділі «Охорона праці та 
безпека в надзвичайних ситуаціях 

І етап. Аналіз приміщення 
Завдання дослідження: проаналізувати аспекти дотримання 

основних вимог охорони праці в конкретно обраному приміщенні. 

ІІ етап. Оцінювання ризику виникнення нещасних випадків 
Завдання дослідження: вибрати в конкретно обраному приміщенні 

фізичний виробничий фактор (пропонується обрати будь-яку машину, 
механізм, устаткування тощо), який може шкідливо або небезпечно 
вплинути на робітника під час виконання своїх службових обов’язків. 

2.1 Спочатку потрібно ідентифікувати небезпеки, які можуть нести 
виробничі фактори (для цього рекомендовано проаналізувати таблицю 2). 
2.2 На основі проведення ідентифікації небезпек потрібно скласти 
таблицю (аналогічно таблиці 2). 
2.3 Використовуючи якісні методи оцінки ризику визначити імовірність 
виникнення небезпеки за допомогою запропонованих терм. 
2.4 Побудувати «дерево подій, що можуть призвести до нещасного 
випадку» та зробити загальний висновок. 
2.5 По бажанню можна визначити кількісне значення імовірності настання 
нещасного випадку (застосувавши кількісні методи оцінки ризику). 
 

ІІІ етап. Зробити загальні висновки по розділу «Охорона праці та 
безпека в надзвичайних ситуаціях» 
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ІІІ. АНАЛІЗ ПРИМІЩЕННЯ 
 
В аналізі приміщення магістранту рекомендовано проаналізувати 

наступну інформацію, яка наведена в таблиці 1.  
Таблиця 1 – Аналіз приміщення  

№ 
п/п Елемент аналізу Характеристика 

1 2 3 

1 Обраний структурний підрозділ 
підприємства * 

2 
Поверх, на якому розташований 
структурний підрозділ в 
адміністративній будівлі 

* 

3 Характеристики приміщення: 
Висота, м. * 3.1 

3.2 Довжина, м. * 
3.3 Ширина, м. * 
3.4 Кількість вікон * 
3.5 Кількість робочих місць * 

3.6 Кількість робочих місць обладнаних 
ЕОМ * 

3.7 Наявність інших електричних 
приладів * 

4 Площа в приміщенні, що припадає на 
одного працівника, м2 * 

5 Об’єм приміщення, що припадає на 
одного працівника, м3 * 

6 
Категорія приміщення за небезпекою 
ураження працюючих електричним 
струмом  

* 

7 
Шкідливі (небезпечні) виробничі 
фактори, які впливають (можуть 
впливати) в відповідному приміщенні 

* 

8 Категорія приміщення з пожежної 
небезпеки  * 

9 Можливі причини пожежі * 

10 Наявність засобів пожежогасіння, 
пожежної сигналізації і зв’язку * 

11 
Наявність плану евакуації з 
досліджуваного приміщення на 
випадок пожежі  

* 

12 Наявність  інструкцій з промислової 
безпеки на робочих місцях * 

13 Інша інформація * 
 

Після проведення аналізу приміщення (таблиця 1) необхідно зробити 
загальний висновок про стан охорони праці в аналізованому приміщенні. 
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IV. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ НЕЩАСНИХ 
ВИПАДКІВ 

 
В даному пункті рекомендовано оцінити ризик виникнення нещасного 

випадку в конкретно обраному приміщенні. Об’єктом для дослідження може 
бути: 

 люди; 
 майно; 
 навколишнє середовище. 
Оцінювання ризику являє собою логічну послідовність, що дозволяє 

систематично досліджувати небезпечні ситуації, спричинені, наприклад, 
машинами (дивись Національний стандарт України. Безпечність машин. 
Принципи оцінювання ризику (EN 1050:1996, IDT, ДСТУ EN 1050:2003). 

Оцінювання ризику засновано на судженнях. Ці судження повинні 
бути підтверджені методами якісного аналізу, доповнені, за можливістю, 
методами кількісного аналізу. Застосовувати методи кількісного аналізу 
рекомендовано у разі високого ступеня серйозності та можливості 
передбаченого збитку. 

Методи кількісного аналізу допомагають під час оцінювання 
альтернативних заходів безпеки та вибирання найефективніших з них. Існує 
багато методів аналізу небезпеки та оцінювання ризику. В теорії виділяють 
два основних види аналізу ризику; один – дедуктивний, інший  – 
індуктивний.  

Аналіз небезпек починають з дослідження, яке дозволяє в основному 
ідентифікувати джерела небезпек. Потім за необхідності дослідження можуть 
бути поглиблені, для чого виконується детальний аналіз. Існує багато 
причин, які визначають можливість настання небезпечної події. Їх можна 
розподілити на дві категорії: заздалегідь відомі, тобто ті, на які орієнтовано 
системи захисту, та невідомі, котрі не були враховані під час побудови 
існуючої системи безпеки. Саме остання категорія причин є найбільш 
небезпечною. Узагалі, фахівці, котрі відповідають за безпеку конкретної 
ланки, одержують відомості від системи, що контролює ті чи інші процеси та 
явища. У подальшому ці відомості аналізуються. 

Для аналізу ймовірності виникнення ризикових ситуацій часто 
використовується метод побудови «дерева відмов». Він є логічним 
інструментом локалізації найбільш небезпечних ланок будь-якої системи. 
Суть методу полягає у знаходженні оптимального рішення, що знижує 
ймовірність виникнення небезпечної події. Його може бути використано 
також для одержання інформації, наприклад, про те, як найбільш ефективно 
слід розподілити кошти, щоб отримати максимальний економічний ефект.  

Для оцінки ризику і прийняття відповідного рішення необхідно 
зібрати вихідну інформацію про об'єкт − носій ризику. Ця первинна стадія 
має назву «виявлення ризику» і містить два основних етапи: збір інформації 
про структуру об'єкту і виявлення небезпек чи інцидентів. Наявність 
достатньо повної і належним чином структурованої інформації про ризики є 
підґрунтям для розроблення ефективних заходів щодо керування ними. При 
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оцінці промислових ризиків відповідні відомості повинні міститися в 
декларації промислової безпеки об'єкта. Робота зі збору інформації і 
виявлення ризиків допомагає ідентифікувати більшість небезпек, але, як 
правило, через якийсь час виявляються нові. Це може бути пов'язане з 
накопиченням досвіду та статистичних даних, а також з реалізацією нових 
технологій і використанням перспективних матеріалів. Тому важливою 
складовою частиною організації такої діяльності є створення плану контролю 
та виявлення нових ризиків.  

Причини й небезпеки утворюють ланцюгові структури або системи, 
графічне зображення яких нагадує гілчасті дерева. Тому при аналізі об'єктів 
безпеки використають терміни «дерево причин», «дерево подій», «дерево 
відмов», «дерево небезпек». Побудова «дерев» − ефективна процедура 
виявлення причин аварій, травм, пожеж, дорожньо-транспортних випадків. 

Широке поширення одержала діаграма гілчастої структури, названа 
«дерево подій». Діаграма включає одну небажану подію-подію, що міститься 
вгорі й з'єднується з іншими подіями-передумовами за допомогою 
відповідних зв'язків і логічних умов. Вузлами дерева служать як події, так і 
умови. Для реалізації події необхідно одночасне виконання трьох умов: 
наявність джерела небезпеки, присутність людини в зоні дії джерела 
небезпеки, відсутність у людини захисних засобів.  

Приклади видів небезпеки при роботі з машинами наведені в таблиці 
2 (ДСТУ EN 1050:2003). Магістранту необхідно визначитись з конкретним 
джерелом небезпеки та вибрати основні. Після цього скласти таблицю де за 
допомогою терм «Низький», «Середній», «Високий» оцінити рівень ризику 
(можна включити і інші терми, наприклад, «Нижче середнього», «Вище 
середнього», та ін. 
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Таблиця 2 − Приклади видів небезпеки при роботі з машинами 
 

Види небезпеки 
Терми для оцінку ризику 

Низький 
 (Н) 

Середній 
(С) 

Високий 
(В) 

1 2 3 4 
Види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних випадків 

1 Механічні види небезпеки, пов'язані з:    

– деталями машини або оброблюваними деталями, 
наприклад: 

   

а) формою    
b місцем встановлення    
с) вагою та стійкістю (потенційною енергією 
елементів, що можуть  переміщуватися під дією 
сили ваги) 

   

d) вагою та швидкістю (кінетичною енергією 
елементів за контрольованого та 
неконтрольованого руху) 

   

є) недостатньою механічною міцністю    
– накопиченням енергії всередині машини, 
наприклад: 

   

f) в пружних елементах (пружинах)    
д) в рідинах або газах, що перебувають під тиском    
п) в умовах вакууму    

1.1 Небезпека здавлення    

1.2 Небезпека порізання    

1.3 Небезпека розітнення або відсічення    

1.4 Небезпека намотання    

1.5 Небезпека втягнення або захоплення    

1.6 Небезпека удару    

1.7 Небезпека уколу або проколу    

1.8 Небезпека ушкодження абразивними 
поверхнями або поверхнями тертя 

   

1.9 Небезпека, пов'язана з подачею або викидом 
рідини під високим тиском 

   

2 Електричні види небезпеки внаслідок    
2.1 Контакту людей з деталями, що, як правило, 
перебувають під напругою (прямий контакт) 

   

2.2 Контакту людей з деталями, що перебувають 
під напругою через несправність (непрямий 
контакт) 

   

2.3 Наближення до деталей, що перебувають     

під високовольтною напругою    

2.4 Електричних процесів    
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 
2.5 Теплового випромінювання або процесів, 
таких як викидання розплавлених частинок, а 
також хімічних процесі у разі короткого 
замикання, перевантаження тощо 

   

3 Термічні види небезпеки    

3.1 Опіки і обмороження та інші травми, 
викликані контактом людей з предметами або 
матеріалами з дуже високою або низькою 
температурою, полум’ям або вибухом, а також 
випромінювання джерел тепла 

   

3.2 Шкода здоров'ю внаслідок роботи в 
навколишньому середовищі із гарячою або 
холодною температурою 

   

4 Небезпека внаслідок шуму    

4.1 Порушення слуху (глухота), інші фізіологічні 
розлади (наприклад, втрата рівноваги, 
притуплення уваги) 

   

4.2 Перешкоди для мовної комунікації, звукових 
сигналів тощо 

   

5 Небезпека внаслідок вібрації    

5.1 Використовування ручних інструментів, що 
спричинюють розлади нервової та серцево-
судинної системи 

   

5.2 Вібрація у всьому тілі, особливо в сполученні з 
незручними позами 

   

6 Небезпека внаслідок випромінювання    

6.1 Випромінювання з низькою радіочастотою, 
мікрохвильове випромінювання 

   

    
6.2 Інфрачервоне, видиме та ультрафіолетове 
світло 

   

6.3 Рентгенівське та гамма-випромінювання    

6.4 Альфа-випромінювання, бета-випромінювання 
електронне або іонізоване випромінювання, 
нейтронне випромінювання 

   

6.5 Лазерне випромінювання    
7 Небезпека, викликана матеріалами та 

речовинами (та їх компонентами), обробленими 
або використовуваними машинами 

   

7.1 Небезпека, пов'язана з контактом або 
вдиханням шкідливих для здоров'я рідин, газів, 
аерозолів, парів та пилу 

   

7.2 Небезпека загоряння або вибуху    

7.3 Біологічні та мікробіологічні небезпеки     
(спричинені вірусами або бактеріями)    
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 
8 Небезпека, спричинена знехтуванням 

ергономічних принципів під час розробляння 
конструкції машин, наприклад: 

   

8.1 Незручна поза або надмірна навантага на 
організм 

   

8.2 Знехтування анатомічними особливостями 
кінцівок людини 

   

8.3 Знехтування засобами індивідуального захисту    

8.4 Недостатнє місцеве освітлення    

8.5 Надмірна або недостатня розумова навантага, 
стрес 

   

8.6 Помилки, неправильне поводження людини    
8.7 Незручна конструкція, розміщення або 
маркування елементів керування 

   

8.8 Незручна конструкція або розміщення 
приладів контролювання 

   

9 Сполучення різноманітних видів небезпеки    

10 Несподіваний пуск, несподіваний перебіг або 
перевищення швидкості (або інші подібні 

несправності) внаслідок: 

   

10.1 Вихід з ладу або порушення в роботі системи     
керування    
10.2 Відновлення енергопостачання після перерви    
10.3 Зовнішнього впливу на електроустаткування    
10.4 Інших зовнішніх впливів (сила тяжіння, вітер 
тощо) 

   

10.5 Помилки у програмному забезпеченні    
10.6 Помилки оператора (через недостатню 
відповідність машини здібностям та навикам 
людини) 

   

11 Відсутність можливості зупинки 
устаткування в оптимальних умовах 

   

12 Відхилення швидкості обертання 
інструментів 

   

13 Припинення подавання енергії    

14 Вихід з ладу контурів керування та 
регулювання 

   

15 Помилка складання    
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 
16 Поломка під час роботи    

17 Падаючі або вилітаючи предмети або рідина    

18 Втрата стійкості або перекидання машини    

19 Ковзання, спотикання або падання людей 
(пов'язане з усталюванням) 

   

Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ, пов'язані з 
рухом 

20 Пов'язані з поступальним рухом    

20.1 Рух під час запускання двигуна    

20.2 Рух за відсутності оператора на своєму місці    

20.3 Рух за відсутності надійного закріплення всіх 
деталей 

   

20.4 Занадто висока швидкість машини, керованої 
пішоходом 

   

20.5 Занадто високі коливання під час руху    

20.6 Недостатня спроможність машини до 
знижування швидкості, вимикання та зупинення 

   

21 Пов'язані з робочим місцем (охоплюючи 
місце водія) на машині 

   

21.1 Падіння під час спроби зайняти або покинути     
робоче місце    
21.2 Викидання газів або брак кисню на робочому 
місці 

   

21.3 Пожежа (займистість кабіни, нестача засобів     
пожежогасіння)    
21.4 Механічні види небезпеки на робочому місці:    
а) контакт з колесами    
Ь) наїзд    
с) падіння предметів, проникнення предметів    
d) поломка деталей, які обертаються з високою 
швидкістю 

   

є) контакт людини з деталями машини або 
інструментами 

   

21.5 Недостатній огляд з робочого місця    

21.6 Невідповідне освітлення    

21.7 Незручне місце для сидіння    

21.8 Шум на робочому місці    

21.9 Вібрація на робочому місці    

21.10 Недостатні можливості евакуації  або 
аварійного  виходу 

   

    
 



 
13 

Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 
22 Пов'язані з системою керування    

22.1 Неправильне розміщення органів керування    

22.2 Неправильна конструкція органів керування 
та неправильний режим їхньої роботи 

   

23 Небезпека, пов'язана з маніпуляціями з 
машиною (втрата стійкості) 

   

24 Пов'язана з джерелами та передаванням енергії    

24.1 Небезпека, пов'язана з двигуном та 
акумулятором 

   

24.2 Небезпека, пов'язана з передаванням енергії 
між машинами 

   

24.3 Небезпека, пов'язана із з'єднаннями та 
буксуванням 

   

25 Пов'язана з третіми особами    

25.1 Несанкціонований запуск або експлуатування    

25.2 Зсунення деталі з позиції зупинки    

25.3 Відсутність або невідповідність візуальних 
або звукових попереджувальних сигналів 

   

26 Недостатньо повна інструкція для водія або 
оператора 

   

Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ у зв'язку 
з підіймальними операціями 

27 Механічні види небезпеки та небезпечних 
явищ 

   

27.1 Внаслідок падіння вантажів, зіткнення, 
перекидання машин, спричинених: 

   

27.1.1 Недостатньою стійкістю    

27.1.2 Неконтрольованим завантаженням, 
перевантаженням, перевищенням перекидного 
моменту 

   

27.1.3 Неконтрольованою амплітудою руху    

27.1.4 Несподіваним або непередбаченим рухом 
вантажу 

   

27.1.5 Невідповідними засобами та приладами для 
кріплення 

   

27.1.6 Зіткненням декількох машин    

27.2 Внаслідок доступу людей до вантажного 
устаткування 

   

27.3 Внаслідок сходження з рейок    
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Продовження таблиці 2 
 

1 2 3 4 
27.4 Внаслідок недостатньої механічної міцності 
вузлів 

   

27.5 Внаслідок невідповідної конструкції шківів та 
барабанів 

   

27.6 Внаслідок неправильного вибору ланцюгів, 
тросів, підіймальних пристроїв та приладів, та їх 
неправильного встановлення на устаткуванні 

   

27.7 Внаслідок опущення вантажу під контролем 
фрикційного гальма 

   

27.8 Внаслідок невідповідних умов для 
монтування, випробовування, експлуатування, 
ремонтування 

   

27.9 Внаслідок впливу вантажу на людей 
(нанесення удару вантажем або противагою) 

   

28 Електричні види небезпеки    

28.1 Внаслідок удару блискавки   
 

 
 

29 Небезпека, викликана нехтуванням 
ергономічними принципами 

   

29.1 Внаслідок поганого огляду з місця водія    

Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ у зв'язку 
з роботами під землею 

30 Механічні види небезпеки та небезпечних 
явищ внаслідок: 

   

30.1 Недостатньої стійкості склепінь    

30.2 Виведення з ладу системи керування 
акселераторами та гальмами машин, що 
переміщаються по рейках 

   

30.3 Вихід з ладу або відсутності кнопок безпеки 
для машин, що переміщаються по рейках 

   

31 Обмеження переміщування людей    

32 Пожежа та вибух    

33 Викиди  пилу, газів тощо    

Додаткові види небезпеки, небезпечних ситуацій та небезпечних явищ у зв'язку з 
процесами і підіймання або переміщення людей 

 
34 Механічні види небезпеки та небезпечних явищ 
внаслідок: 

   

34.1 Недостатньої механічної міцності, недостатніх 
робочих характеристик 

   

34.2 Вихід з ладу системи керування вантажного     
устаткування    
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 

34.3 Виходу з ладу системи керування 
устаткування для перевезення людей 
(функціонування, пріоритетність) 

   

34.4 Занадто високої швидкості устаткування для     
перевезення людей    

35 Падіння людей з устаткування для 
перевезення людей 

   

    
36 Падіння або перекинення устаткування для 

перевезення людей 
   

37 Помилки та неправильна поведінка людей    

 
 
Розглянемо процедуру побудови дерева, її якісний і кількісний аналіз 

на прикладі «дерева подій» можливості отримати удар електричним струмом  
(дивись таблицю п.2 «Електричні види небезпеки внаслідок – контакту 
людини з деталями, що, як правило, перебувають під напругою) на     
рисунку 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 − Побудова «дерева подій» щодо можливості отримати 
удар електричним струмом 

 
Будемо вважати, що для загибелі людини від електричного струму 

необхідно й досить включення його тіла в ланцюг, що забезпечує 
проходження струму. Отже, щоб стався нещасний випадок (подія А, рисунок 
3), необхідно одночасне виконання принаймні трьох умов:  

 наявність потенціалу високої напруги на металевому корпусі 
електроустановки (подія Б); 

 поява людини на заземленій провідній підставі (подія В); 
 торкання людини корпуса електроустановки (подія Г). 
У свою чергу подія Б може бути наслідком кожного з подій – 

передумов Д и Е, наприклад, порушення ізоляції або зсув неізольованого 

Г 

А 

Б В 

Д Е Ж З И К Л 
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контакту й торкання їм корпуса. Подія В може з'явитися як результат 
передумов Ж и З, коли людина стає на заземлену провідну підставу або 
стосується тілом заземлених елементів приміщення. Подія Г може з'явитися 
однієї із трьох передумов И, К, Л − ремонт, техобслуговування або робота 
установки.  

Аналіз дерева подій складається у виявленні умов, мінімально 
необхідних і достатніх для виникнення або не виникнення головної події. 
Модель може давати кілька мінімальних сполучень вихідних подій, що 
приводять у сукупності до даної події. У даному прикладі є дванадцять 
мінімальних аварійних сполучень: ДЖИ, ДЖИ, ДЖЛ, ДЗИ, ДЗК, ДЗЛ, ЕЖИ, 
ЕЖК, ЕЖЛ, ЕЗИ, ЕЗК, ЕЗЛ і три мінімальних сполучення, що виключають 
можливість появи події при одночасній відсутності утворюючих їхніх подій: 
ДЕ, ЖЗ, ИКЛ. Аналітичне вираження умов появи досліджуваної події має 
вигляд: 
 
                                             А = (Д +Е) (Ж+З) (И+К+Л)                                    (1) 
 

Підставивши замість буквених символів імовірності відповідних 
передумов, можна одержати оцінку ризику загибелі людини від електричного 
струму в конкретних умовах. Наприклад, при рівних ймовірностях:  

 
Р(Д) = Р(Е) = = ... Р(Л) ≈ 0,1 

 
(ризик не може бути більше 1) імовірність загибелі людини від електричного 
струму в розглянутому випадку, з огляду на формулу (1) складе: 
 

Р(А) = (0,1+0,1)(0,1+0,1)(0,1+0,1+0,1) = 0,012 
 

У такий спосіб може бути розрахована ймовірність нещасного 
випадку або аварії на виробництві. Практичний інтерес представляє побудову 
дерева причин нещасного випадку з подібним проведенням аналізу 
попередніх подій, які привели до нього. При цьому виділяються випадкові 
попередні події, установлюються зв'язки між ними, аналізуються фактори, 
що носять постійний характер. Логічна структура дерева така, що при 
відсутності хоча б одного з попередніх подій, нещасний випадок відбутися не 
може. При складанні дерева причин можуть бути виявлені потенційно 
небезпечні фактори, що не виявили себе. У такий спосіб можна запобігти 
повторенню аналогічного нещасного випадку. 

Для того, щоб визначити серйозність небезпеки, існують різні 
критерії. Категорії серйозності небезпеки, представлені в таблиці 3, 
встановлюють кількісне значення відносної серйозності ймовірних наслідків 
небезпечних умов. Використання категорії серйозності небезпеки дуже 
корисно для визначення відносної важливості використання профілактичних 
заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності, коли вона застосовується 
для певних умов чи пошкоджень системи. Наприклад, ситуації, які належать 
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до категорії І (катастрофічні небезпеки), потребують більшої уваги, ніж 
віднесені до категорії ІV (незначні небезпеки). 
 
Таблиця 3 − Категорії серйозності небезпек 
 

Вид Категорія Опис нещасного випадку 
Катастрофічна 

 І Смерть або руйнування 
системи 

Критична 
 ІІ 

Серйозна травма, стійке 
захворювання, суттєве 

пошкодження у системі 

Гранична 
 

ІІІ 
 

Незначна травма, 
короткочасне захворювання, 

пошкодження у системі 

Незначна 
 ІV 

Менш значні, ніж у категорії 
ІІІ, травми, захворювання, 

пошкодження у системі 
  
Рівні ймовірності небезпеки, представлені у таблиці 4, є якісним 

відображенням відносної ймовірності того, що відбудеться небажана подія, 
яка є наслідком не усунутої або непідконтрольної небезпеки. Базуючись на 
вищій ймовірності небезпеки будь-якої системи, можна дійти висновку щодо 
специфічних видів діяльності людей. Тому, використовуючи водночас 
методики визначення серйозності та ймовірності небезпеки, можна 
визначити, вивчити небезпеки, віднести їх до певного класу і вирішити їх, 
виходячи з серйозності небезпеки, потенційно ймовірних наслідків та 
ймовірності, що такі наслідки будуть мати місце. 
 
Таблиця 4 − Рівні ймовірності небезпеки 
 

Вид Рівень Опис наслідків 
Часта А Велика ймовірність 

Можлива В Може трапитися декілька 
разів за життєвий цикл 

Випадкова С Іноді може відбутися за 
життєвий цикл 

Віддалена Д 
Малоймовірна, але можлива 
подія протягом життєвого 

циклу 

Неймовірна Е 

Настільки малоймовірна, що 
можна припустити, що така 

небезпека ніколи не 
відбудеться 

  
Звідси випливає, що коли потенційна небезпека події буде віднесена 

до категорії І (катастрофічна) з рівнем ймовірності а (часта), то всі зусилля 
без сумнівів потрібно спрямовувати на виключення цієї небезпеки з 
конструкції або забезпечити посилений контроль до запуску системи або 
проекту. Легко помітити, що серйозна небезпека може бути припустимою, 
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якщо може бути доведено, що її ймовірність надто низька, так само може 
бути припустимою вірогідна подія, якщо може бути доведено, що результат її 
незначний. ці міркування дають підстави для припущення, що ймовірність 
припустимого ризику небезпеки зворотно пропорційна її серйозності. 

Таблиця 5 демонструє приклад матриці ризиків небезпеки, яка 
включає елементи таблиць 3 й 4 для того, щоб забезпечити ефективний 
інструмент для апроксимації припустимого та неприпустимого рівнів або 
ступенів ризику. Встановивши буквено-цифрову систему оцінки ризику, для 
кожної категорії серйозності та кожного рівня ймовірності, можна глибше 
класифікувати та оцінювати ризик за ступенем припустимості. Використання 
такої матриці полегшує оцінку ризику. 
 
Таблиця 5 − Матриця оцінки ризику 
 

Частота, з якою відбувається 
подія 

Категорія небезпеки 

І 
Катастрофічна 

ІІ 
Критична 

ІІІ 
Гранична 

ІV 
Незначна 

(А) ЧАСТО 1А 2А 3А 4А 
(В) ВІРОГІДНО 1В 2В 3В 4В 

(С) ЧАС ВІД ЧАСУ 1С 2С 3С 4С 
(Д) ВІДДАЛЕНО 1Д 2Д 3Д 4Д 

(Е) НЕЙМОВІРНО 1Е 2Е 3Е 4Е 
 

В таблиці 6 наведені індекси небезпеки. 
 
Таблиця 6 − Індекс ризику небезпеки  
  

Класифікація ризику Критерії ризику 
1А, 1В, 1С, 2А, 2В, 3А Неприпустимий (надмірний) 

1Д, 2С, 2Д, 3В, 3С Небажаний (гранично допустимий) 
1Е, 2Е, 3Д, 3Е, 4А, 4В Припустимий з перевіркою (прийнятний 

4С, 4Д, 4Е Припустимий без перевірки (знехтуваний) 
 

Будь-яка оцінка ризику починається з аналізу інформації про 
попередні події і їх наслідки. Така оцінка являє собою процес прогнозування, 
що ґрунтується на попередньому досвіді. Значна кількість суджень пов’язана 
з оцінкою того, щоб положення у майбутньому змогло б стати дещо краще 
порівняно з тим, що прогнозувалося раніше. Заключна фаза процедури 
оцінки ризику – характеристика ризику водночас є першою ланкою 
процедури управління ризиком. 

Наукова достовірність оцінки ризику на кожний конкретний момент 
відносна, і всі процедури її потребують систематичного коригування з 
урахуванням досягнень фундаментальних наук. До того ж вона являє собою 
процес оцінки цифрових значень можливостей та наслідків відповідних подій 
і не містить жодного соціального чи економічного елемента. 

 



 
19 

 
Приклад кількісного розрахунку ризику 

 
Розглянемо приклад розрахунку ризику травмування людей зайнятих 

певним видом діяльності (в розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість 
осіб що займаються цією діяльністю – 200, а за останні 5 років травми 
одержали 3 особи. Та порівняємо обчислений рівень ризику з нормованим 
(прийнятим на сьогоднішній день) у світовій практиці. 

 
Розв’язок 

 
Визначаємо середньорічну кількість травмованих осіб, для цього 

ділимо кількість постраждалих на кількість років за які сталися ці трагічні 
події: 

푁 =
кількість постраждалих

період часу
=

3
5

= 0,6 осіб на рік 

 
Далі знаходимо величину ризику за формулою 
 

푅 =  
푛
푁

 
 
де: n – кількість подій, які відбулись з небажаними наслідками; 
N – загальна кількість подій, що може відбутися. 

푅 =
0,6
200

= 0,003 = 3 ∙ 10  
 
Далі порівняємо отриманий результат з величиною прийнятого 

ризику, який визначений у світовій практиці і дорівнює 1·10-6. Для цього 
отриманий результат ділимо на прийнятий ризик: 

 

П =
0,003

0,000001
= 3000 разів 

 
Відповідь величина ризику становить 3 ∙ 10 , а  ризик травмування 

людей більший за прийнятий у 3000 разів. 
Крім того, можна розрахувати коефіцієнт частоти виникнення 

небезпечних ситуацій на 1000 чоловік, а для цього необхідно:  
 

К = R · 1000 = 0.003·1000 = 3 
 
 Таким чином, коефіцієнт частоти дорівнює 3 людини на 1000 осіб. 
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В методичних вказівках звернемо увагу на методах якісного аналізу 

небезпек. Методи такого типу аналізу і прийоми, що використовуються при 
їх здійсненні, багато чисельні та відомі під різними назвами, але всі вони 
реалізовуються завдяки відповідним критеріям. Основні критерії, за якими 
здійснюється якісна оцінка потенційних наслідків для кожного небезпечного 
стану досліджуваного об'єкта, наступні: 

 клас 1 − безпечний − не спричиняє незворотних наслідків, 
пошкодження обладнання та нещасних випадків з людьми (стан, пов'язаний з 
помилками персоналу, недоробками конструкції або з невідповідністю 
проекту, а також позаштатною роботою досліджуваної системи); 

 клас 2 − граничний − призводить до порушень у роботі, може 
бути компенсованим чи взятим під контроль без пошкодження обладнання 
або без нещасних випадків з персоналом (стан, пов'язаний з помилками 
персоналу, недоліками конструкції та позаштатною роботою досліджуваної 
системи); 

 клас 3 − критичний − призводить до великих порушень у роботі, 
пошкодження обладнання та створення небезпечної ситуації, яка потребує 
негайних заходів для рятування персоналу та обладнання (стан, пов'язаний з 
помилками персоналу та позаштатною роботою обладнання);  

 клас 4 − катастрофічний − призводить до втрати обладнання та 
(чи) загибелі або масового травмування персоналу. 

Характеристика ризику є продовженням його оцінки, базуючись на 
якій приймається рішення про найкращий з можливих способів зменшення 
ризику. Однією із загальнопоширених методик, яка отримала широке 
застосування у практиці, є методика якісного аналізу ризиків, яка пропонує 
реалізовувати його за відповідними етапами, а саме через попередній аналіз 
небезпек (ПАН), виявлення послідовності небезпечних ситуацій та аналіз 
наслідків.  

Першою спробою виявити елементи устаткування, технічної системи 
й окремі події, що можуть привести до виникнення небезпек, є попередній 
аналіз небезпек - це аналіз загальних груп небезпек, присутніх у системі, їх 
розвитку та рекомендацій щодо контролю. Метою ПАН є виявлення в 
загальних рисах потенційних небезпек у будь-якій системі. Етапи реалізації 
ПАН наступні:  

 вивчаються технічні характеристики об'єкта, системи чи процесу, 
а також використаних джерел енергії, робочих середовищ, застосованих 
матеріалів;  

 встановлюються їхні небезпечні та шкідливі властивості; 
 визначаються закони, стандарти та правила, дія яких 

поширюється на даний об'єкт, систему чи процес;  
 перевіряється технічна документація на її відповідність законам, 

правилам, принципам і нормам безпеки, встановленим для цього об'єкта;  
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 складається перелік небезпек, у якому зазначають ідентифіковані 
джерела небезпек (системи, підсистеми, компоненти), чинники, що 
спричиняють шкоду, потенційно небезпечні ситуації, виявлені недоліки.  

При проведенні ПАН особливу увагу приділяють наявності вибухо- і 
пожежо- небезпечних та токсичних речовин, виявленню компонентів об'єкта, 
в яких можлива їх присутність, потенційно небезпечних ситуацій від 
неконтрольованих реакцій чи при перевищенні тиску. Після виявлення 
крупних систем об'єкта, які є джерелами небезпеки, їх можна розглядати 
окремо і досліджувати більш детально за допомогою інших методів аналізу. 
Існують базові запитання, на які обов'язково необхідно відповісти під час 
проведення ПАН, незважаючи на те, що деякі з них можуть здаватися 
занадто простими. Якщо ці запитання не розглянути, то існує ризик 
неповного аналізу безпеки системи. Уся простота чи очевидність має 
схильність приховувати деякий рівень небезпеки. Проведення ПАН може 
бути спрощено і формалізовано завдяки використанню матриці попередньої 
небезпеки, спеціальних анкет, списків і таблиць. Детальний аналіз можливих 
подій здійснюється на другому етапі − при виявленні послідовності 
небезпечних ситуацій. 
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