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При створенні вибору плакатів необхідно враховувати наступне: 

— робітника на плакаті цікавить не стільки наслідок помилки, скільки причина; 

— висновок про те як треба діяти, повинний випливати не з напису на плакаті, а 

з малюнка. Напис повинна бути короткої і тільки доповнювати те, що не удалося 

передати на малюнку. Сприйняття напису повинне полегшуватися за допомогою 

кольору і шрифту; 

— якщо на плакаті зображується виробнича обстановка, то вона повинна бути 

абсолютно точною. Робітники відносяться нетерпимо до перекрученого відтворення 

добре відомих речей. Знайшовши неточності в деталях на плакаті, робітники 

починають сумніватися в його основному змісті. 

Агітація і пропаганда охорони праці є дуже діючим, ефективним способом по 

створенню на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці. Форми і засоби 

пропаганди дуже різні і по ефективності і по витратам (часу, засобів і ін.). Вибір того 

чи іншого засобу пропаганди залежить від конкретних умов: мета пропаганди, 

колективу який піддається впливу (склад, освітній рівень, мотивація і ін.). Пропаганда 

завжди повинна бути позитивної, спрямованої на формування у працівника стійкого 

переконання, що тільки застосування безпечних прийомів праці, дотримання всіх норм 

охорони праці дозволить йому зберегти своє життя і здоров'я, а також людей, що його 

оточують. 
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Аналіз ризику аварій на потенційно небезпечних об’єктах (ПНО) є складовою 

частиною управління промисловою безпекою. Аналіз ризику полягає в систематичному 

використанні всієї доступної інформації для ідентифікації небезпек і оцінки ризику 

можливих небажаних подій. 

Результати аналізу ризику використовуються при декларуванні промислової 

безпеки небезпечних виробничих об'єктів, експертизі промислової безпеки, 

обґрунтуванні технічних рішень по забезпеченню безпеки, страхуванні, економічному 

аналізі безпеки за критеріями «вартість-безпека-вигода», оцінці впливу господарської 

діяльності на навколишнє природне середовище й при інших процедурах, пов'язаних з 

аналізом безпеки. 

Основні завдання аналізу ризику аварій на ПНО полягають у наданні особам, що 

приймають рішення: об'єктивної інформації про стан промислової безпеки об'єкта; 

відомостей про найнебезпечніші, «слабкі» місця з погляду безпеки; обґрунтованих 

рекомендацій по зменшенню ризику. 

Процес проведення аналізу ризику включає наступні основні етапи: планування 

й організацію робіт; ідентифікацію небезпек; оцінку ризику; розробку рекомендацій зі 

зменшення ризику. 

На етапі планування робіт потрібно: визначити аналізований небезпечний 

виробничий об'єкт і дати його загальний опис; описати причини й проблеми, які 

викликали необхідність проведення аналізу ризику; підібрати групу виконавців для 

проведення аналізу ризику; визначити й описати джерела інформації про небезпечний 

виробничий об'єкт; указати обмеження вихідних даних, фінансових ресурсів і інших 

обставин, що визначають глибину, повноту й детальність проведеного аналізу ризику; 

чітко визначити мети й завдання проведеного аналізу ризику; обґрунтувати 

використовувані методи аналізу ризику; визначити критерії прийнятного ризику. 

Основні завдання етапу ідентифікації небезпек – виявлення й чіткий опис всіх 

джерел небезпек і шляхів (сценаріїв) їхньої реалізації. Це відповідальний етап аналізу, 

тому що не виявлені на цьому етапі небезпеки не піддаються подальшому розгляду й 

зникають з поля зору. 

Результатом ідентифікації небезпек є: перелік небажаних подій; опис джерел 

небезпеки, факторів ризику, умов виникнення й розвитку небажаних подій (наприклад, 

сценаріїв можливих аварій); попередні оцінки небезпеки й ризику. 
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Основні завдання етапу оцінки ризику: визначення частот виникнення 

ініціюючих і всіх небажаних подій; оцінка наслідків виникнення небажаних подій; 

узагальнення оцінок ризику. 

Для визначення частоти небажаних подій рекомендується використовувати: 

статистичні дані по аварійності й надійності технологічної системи, що відповідають 

специфіці небезпечного виробничого об'єкта або виду діяльності; логічні методи 

аналізу «дерев подій», «дерев відмов», імітаційні моделі виникнення аварій у системі 

людина-машина; експертні оцінки шляхом обліку думки фахівців у даній області. 

Оцінка наслідків включає аналіз можливих впливів на людей, майно й (або) 

навколишнє природне середовище. Для оцінки наслідків необхідно оцінити фізичні 

ефекти небажаних подій (відмови, руйнування технічних пристроїв, будинків, 

споруджень, пожежі, вибухи, викиди токсичних речовин і т.п.), уточнити об'єкти, які 

можуть бути піддані небезпеки. При аналізі наслідків аварій необхідно 

використовувати моделі аварійних процесів і критерії поразки, руйнування 

досліджуваних об'єктів впливу, враховувати обмеження моделей, що застосовуються. 

Варто також ураховувати й, по можливості, виявляти зв'язок масштабів наслідків із 

частотою їхнього виникнення. 

Узагальнена оцінка ризику (або ступінь ризику) аварій повинна відбивати стан 

промислової безпеки з урахуванням показників ризику від всіх небажаних подій, які 

можуть відбутися на небезпечному виробничому об'єкті, і ґрунтуватися на результатах: 

інтегрування показників ризиків всіх небажаних подій (сценаріїв аварій) з обліком 

їхнього взаємного впливу; аналізу невизначеності й точності отриманих результатів; 

аналізу відповідності умов експлуатації вимогам промислової безпеки й критеріям 

прийнятного ризику. 

Розробка рекомендацій зі зменшення ризику є заключним етапом аналізу 

ризику. У рекомендаціях представляються обґрунтовані заходи щодо зменшення 

ризику, що засновані на результатах оцінок ризику. 


