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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Професійний ризик визначається як величина ймовірності 
порушення (ушкодження) здоров'я з урахуванням тяжкості наслідків у 
результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і 
трудового процесу. Україна відноситься до країн з високим рівнем 
виробничого травматизму та професійних захворювань, ризику 
техногенних аварій і катастроф.  

У зв'язку з цим постає питання розробки інтегральної оцінки ризиків 
з метою оптимального управління витратами на заходи та засоби 
охорони праці, з урахуванням усієї сукупності соціально-економічних 
факторів, в тому числі і шляхом моделювання. 

Первинна оцінка ризиків і небезпек проводиться з використанням 
методу структурованої оцінки. 

Оцінка ризику Р базується на трьох параметрах і визначається за 
формулою: 

Р = В × Ч × Т,                                                (1) 
де: Р - ризику; 
     В - ймовірність виникнення небезпеки, несприятливою події, що 
загрожує життю, здоров’ю людини, обладнанню підприємства. 
    Ч - частота, з якою працівники піддаються небезпеці, впливу 
шкідливих та небезпечних факторів. 
    Т - наслідки. 

На підставі отриманої оцінки проводиться аналіз ризиків та 
визначається необхідність проведення коригуючих дій. 

Зниження ступені небезпеки досягається за рахунок заходів двох 
типів. Заходи першого типу зменшують ймовірність настання 
ризикової події, а заходи другого типу знижують збитки при настанні 
ризикової події. Приймемо, для початку, що заходи першого та другого 
типів не пересікаються. Нехай є п заходів першого типу. Позначимо аі 
– зменшення ймовірності р при проведенні і-го заходу, bi – затрати на 
проведення і-го заходу. Далі позначаємо А1 – величину зниження 
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ймовірності, необхідну для переводу даного показника в категорію 
мінімального ризику, А2 – величину зниження ймовірності, необхідну 
для переводу показника в категорію середнього ризику. Позначимо хі = 
1, якщо і-й захід увійшов у програму зниження ризику, хі = 0 в іншому 
випадку. 

Постановка задачі: Визначити nixi ,1,  , такі, що min
i

iixb , 

при обмеженнях 
1Axa

i

ii  . 

Це задача пакування рюкзака, що ефективно вирішується методом 
дихотомічного програмування при цілочислових значеннях параметрів. 

Розв’язуючи такого типу задачі для кожного фактора, отримуємо 
витрати cв

ij, необхідні для зниження ймовірності від високого рівня до 
рівня j = 1, 2, 3. При цьому величина cв

i3 відповідає витратам на 
збереження високого рівня ризику (не допустити катастрофи). 
Аналогічні задачі розв’язуються для визначення мінімальної величини 
витрат cy

ij, необхідних для зниження величини збитку до мінімального 
або середнього рівня. 

Алгоритм програми зниження ризику: 
1. Визначаємо мінімальні витрати на досягнення кожної з 

інтегральних оцінок за допомогою матричної згортки. Перше число в 
матриці – величина оцінки, друге – витрати на досягнення (або 
збереження) цієї оцінки. Рухаючись знизу догори, отримуємо для 
кожної інтегральної оцінки мінімальні витрати (на зменшення ступеню 
небезпеки від високого до середнього і низького). Для цього із клітинок 
матриці з однаковими оцінками (перше число) вбираємо клітинку з 
мінімальними витратами (друга клітинка). 

2. Формування варіанту програми, тобто сукупності оцінок 
факторів, що забезпечують необхідне значення інтегральної оцінки з 
мінімальними витратами, відбувається методом зворотного ходу. Для 
цього послідовно, згори донизу, визначаємо, які вихідні дані 
відповідають вибраній клітинці матриці. Встановивши ці значення 
знаходимо їх у матрицях нижнього рівня. 
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