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Стаття присвячена дослідженню небезпечних факторів, ризиків, які діють на людину у процесі виробництва
та зі сторони системи управління з охорони праці (СУОП). В роботі розглянуто алгоритм з ризикоорієнтованого підходу та прийняття рішень в будівельній галузі з організації та управління СУОП відповідно до основних міжнародних стандартів, щодо забезпечення контролю, аудиту, моніторингу, стимулювання охорони
праці на підприємствах.
Ключові слова: ризик, охорона праці, система управління охороною праці, моніторинг, менеджмент, аудит.

Вступ. Сучасне виробництво вимагає щоб охорона праці базувалася на науково-технічній основі для вирішення

ризиків з управління небезпечними факторами, тобто вивченні з різних сторін людини та процесів у роботі з точки зору
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організацією, завданням якого є ідентифікація ризиків і управління ними. [3 ‒ 4].
Організація може використовувати
різні методи для оцінювання ризиків в галузі та різні стратегії управління ними.
Відомо, що інструментами працеохоронної політики є: соціально-психологічні методи (виховання, навчання, системні вимоги до управлінського персоналу);
економічні важелі (премії, пільги, доплати, страховий тариф, штрафи, компенсації, відшкодування та ін.); правова відповідальність (адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна).
Зараз на підприємствах для поліпшення умов праці в процесі трудової діяльності людини використовують міжнародний стандарт ISO 45001-2018 «Системи
менеджменту охорони здоров'я та безпеки
праці. Вимоги та рекомендації щодо застосування.», а також розроблений алгоритм з вивчення ризиків. [5,11]. Крім того
для ризикоорієнтованої СУОП існують
нормативні документи представлені на
рис. 1.

Рис. 1. База документів з ризикоорієнтованого підходу

Для обрання критеріїв по розрахунку ризиків: показники шкідливих та небезпечних факторів, які не перевищують
встановлених гігієнічних норм, а у економічному виразі ‒ мінімум збитків від захворюваності та тимчасової виробничо
зумовленої непрацездатності, що забезпечується витратами на охорону праці у законодавчо встановлених межах та фінансуванням працеохоронних та екологічних
заходів на підприємствах, відповідно до
нормативних документів, пропонується
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психології, соціології, права, естетики, ергономіки, інженерії, фізіології та ін.
Процес управління ризиками характеризує систематичне застосування управління в діяльності відділу з охорони
праці, спілкування з робітниками також
консультування, проведення аналізу, моніторингу, профілактичних заходів та оцінки ризиків і інш. [1].
Важливе значення мають перевірки,
план управління ризиками, враховуючи
зовнішній та внутрішній контекст організацій [2].
Метою даної роботи є дослідження
небезпечних факторів, ризиків, які діють
на людину в процесі виробництва зі сторони управління з охорони праці на підприємствах відповідно до міжнародних
стандартів.
Для досягнення поставленої мети в
роботі сформульовані наступні завдання:
- розглянути та проаналізувати існуючі
нормативні документи для ризикоорієнтованої СУОП;
- проаналізувати обов’язки керівників,
фахівців з ризик-менеджменту, керівників підрозділів, робіт, виконавців
робіт під час навчання з управління
ризиками на підприємстві.
Матеріали і методи досліджень.
Сьогодні у галузі будівництва формується
систематична база з ризикоорєнтованого
підходу та цілей, які пов’язані з вирішенням економічних, соціальних, правових та
інших завдань та аспектів з формування у
системі управління охорони праці, таких
як менеджмент.
Першим міжнародним документом з
ризик-менеджменту став розроблений у
2002 р. Міжнародною організацією зі стандартизації спільно з Міжнародною електротехнічною комісією стандарт ISO/IEC
Керівництво 73 «Ризик-менеджмент –
Словник – Керівництво для використання
у стандартах» Guide 73 «Risk Management
–Vocabulary – Guidelines for use in
standards»). Стандарт управління ризиками Федерації європейських асоціацій
ризик-менеджерів FERMA) 2002 р. розглядає ризик-менеджмент як центральну
частину
стратегічного
управління
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комплексний підхід до перебудови та вдосконалення СУОП на основі управління
ризиками (рис. 2). [6-16].
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Рис. 2. Комплексний підхід СУОП на підприємстві

Управління охороною праці й ризиком на підприємстві здійснюють:
– у цілому по підприємству – директор (роботодавець) і його заступники;
– у підрозділах – їх керівники.
Під час навчання з управління ризиками на кожному підприємстві у кожного
керівника, фахівця з ризик-менеджменту,
керівника підрозділів, робіт, виконавця
робіт є свої обов’язки, які вони повинні
виконувати. Так, керівники підприємства
та їхні заступники повинні опанувати такі
вміння та навички: видавати розпорядження і завдання щодо коригувальних,
запобіжних дій у керуванні ризиками, чітко розуміти ієрархію запобіжних дій; застосовувати методи керування ризиками;
застосовувати системне мислення на основі ризикоорієнтованого підходу; керувати аудитом як частиною менеджменту.
Фахівці з ризик-менеджменту мають
вміти: розпізнавати види ризиків; розуміти методологію, інструменти, методи
керування ризиками; формувати ризикоорієнтоване мислення; проводити аудит.
Керівники підрозділів, робіт повинні: своєчасно ідентифікувати ризики й
виконувати відповідні коригувальні та запобіжні дії щодо керування ризиками, розуміти ієрархію запобіжних дій; системно
мислити на основі ризикоорієнтованого
підходу; використовувати карти реєстру
ризику (пам’ятки ризиків робочого місця)
під час виробничих процесів і навчального процесу як інструмент безпечного
робочого місця.

Виконавці робіт повинні: знати карту реєстру ризику (пам’ятку ризиків робочого місця); своєчасно ідентифікувати
ризики й інформувати про них керівника
робіт.
За результатами прогнозування керівництвом підприємства та підрозділів
складаються цільові програми необхідних
заходів щодо зменшення ризику травматизму, профзахворювань, поліпшення
умов праці (зниження запиленості, загазованості, шуму, вібрацій, оптимізації мікроклімату та ін.).
З різних сторін впливають фактори
ризиків у будівельній галузі, наприклад,
під час складання договору при робочому
проектуванні підрядники не помічають
помилки проектувальників, а після укладення договору повідомляють про те, що
необхідно укладати додаткові угоди про
збільшення договірної ціни. Для зменшення зазначеного технічного ризику замовнику необхідно проводити контроль
проектної та робочої документації.
Ризик збільшення тривалості будівництва (в межах ризик припинення будівництва) часто викликається відсутністю
кваліфікованих кадрів і відповідної будівельної техніки, недостатнім фінансуванням, недостатню освоєнням технологій,
слабкою організацією робіт і т.п.
Фінансові ризики викликаються, в
першу чергу, можливими втратами при
порушенні договорів довгострокового
кредитування та інших банківських договорів. Ці ризики тісно пов'язані з розглянутими вище ризиками подовження термінів і подорожчання будівництва та є в
основному вторинними.
Не менш важливими для інвестора є
ризики періоду освоєння та експлуатації
побудованого об'єкта. Тут можуть впливати такі фактори, як ризик затримки періоду освоєння потужності, ризик недосягнення проектних показників, ризик перевищення запланованих експлуатаційних
витрат.
Управління безпекою праці включає
найрізноманітніші рішення проблеми, рівень яких залежить від таких факторів, як
вирішення базового ризика, моніторинг
підприємства, фаза процесу вирішення
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проблеми, рівень гостроти проблеми,
який потрібно знизити.
Пропонується розглянути алгоритм
з контролю комплексного ризикорієнтованого підходу (рис. 3). Щоб на кожному
підприємстві був призначений спеціаліст
з охорони праці та діяла система управління охороною праці, проводилась системна робота з виявлення та ліквідації ризиків у виробничих процесах.
Для підвищення рівня безпеки праці
на підприємствах необхідно проводити
профілактичні заходи для зниження ризиків [12].
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Рис. 3. Алгоритм передбачення, індетифікації, уникнення та мінімізації ризиків

Висновки. Втілення ризикорієнтованого підходу потребує нових виробничих технологій і реструктуризації системи
управління, його функцій.
Зважаючи на євроінтеграційні прагнення нашої держави, відповідним державним органам варто активізувати приведення нашого законодавства з охорони
праці у відповідність до норм та стандартів, що діють у країнах Європейського Союзу (ЄС).
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Нестеренко О.В., Онищенко Н. Г., Самохвалова А. И. РИСКИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ. Статья посвящена исследованию
опасных факторов, рисков, действующих на
человека в процессе производства, со стороны
системы управления по охране труда (СУОТ).
В работе рассмотрен алгоритм с рискоориентированного подхода и принятия решений в
строительной отрасли по организации и
управлению СУОТ. Рассмотрены основные
международные документы по обеспечению
контроля, аудита, мониторинга, стимулирование охраны труда на предприятиях.
Ключевые слова: риск, охрана труда, система управления охраной труда, мониторинг,
менеджмент, аудит.

Nesterenko О., Onishchenko N., Samokhvalova A. RISKS IN THE BUILDING INDUSTRY. The article to the study of hazardous factors, risks that affect a person in the production
process, from the side of the Occupational Safety
and Health Administration (OSHA) is devoted.
The paper deals with the algorithm of risk-oriented approach and decision-making in the construction industry for the organization and management of OSHA. The main international documents on control, audit, monitoring, promotion of
occupational safety at enterprises are considered.
Keywords: risk, occupational safety, occupational health and safety management system,
monitoring, management, audit.
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