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Анотація. Постановка проблеми. Професійні ризики під час виконання робіт із реконструкції інженерних
мереж, що проводяться, як правило, в стиснених умовах міської житлової, адміністративної, культурної та
промислової забудови, вивчені ще не повністю. Тому для створення безпечних умов праці під час реконструкції
інженерних мереж необхідно, як один з етапів, виконати комплексний аналіз професійних небезпек та ризиків,
що супроводжують технологічні процеси реконструкції. Мета статті − визначення професійного ризику
персоналу, зайнятого в роботах із реконструкції інженерних мереж. Висновки. 1. Дослідження показали, що за
останні роки обсяги будівельних робіт невпинно збільшуються, при цьому обсяги виконання будівельних робіт
на інженерних спорудах складають приблизно 51 % від загальних обсягів будівельних робіт. 2. Кількість
нещасних випадків на виробництві дещо знизилась і перебуває майже в сталому стані з 2014 року. При цьому,
кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком збільшилась та усталилась. 3. Професійний ризик у
будівельный галузі України складає 5,3∙10-4...2,9∙10-4, що в критеріях прийнятності ризику за Ешбі
вважаєтьсянеприйнятним ризиком. 4. Кількість робітників, що ризикують отримати травму за годину роботи,
знизилася, але слід ураховувати і зниження кількості робітників в галузі. Із 2016 року цей показник почав дещо
зростати, при цьому з 2016 року збільшилась кількість виконання будівельних робіт з ремонту та реконструкції,
тобто тих робіт, які в більшості виконуються в стиснених умовах. 5. На першому місці з небезпечності
професій, представники яких задіяні в процесі реконструкції інженерних мереж – це водії вантажних машин,
монтажники та електрослюсарі, а менш небезпечні – виконроб (начальник відділу, групи) та армувальник. 6.
Для створення безпечних умов праці під час реконструкції інженерних мереж необхідно розробити методику
управління попереджувальними заходами, що знижуватимуть професійні небезпеки та ризики з урахуванням
напрямів порушень технологічних процессів.
Ключові слова: професійний ризик; реконструкція; будівництво; інженерні мережі; небезпечний
виробничий чинник
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Аннотация. Постановка проблемы. Профессиональные риски при выполнении работ по реконструкции
инженерных сетей, которые проводятся, как правило, в стесненных условиях городской жилой,
административной, культурной и промышленной застройки, изучены не полностью. Поэтому для обеспечения
безопасных условий труда при реконструкции инженерных сетей необходимо, как один из этапов, выполнить
комплексный анализ профессиональных опасностей и рисков, которые сопровождают технологические
процессы реконструкции. Цель статьи – определение профессионального риска персонала, занятого в работах
по реконструкции инженерных сетей. Выводы. 1. Исследования показали, что за последние годы объемы
выполнения строительных работ постоянно увеличиваються; объемы выполнения строительных работ на
инженерных сооружениях составляют приблизительно 51 % от общего объема строительных работ. 2.
Количество несчастных случаев на производстве несколько снизилось и находится в стабильном состоянии с
2014 года. При этом количество несчастных случав со смертельным исходом увеличилось.
3. Профессиональный риск в строительной отрасли Украины находится в пределах 5,3∙10-4...2,9∙10–4, что в
критериях приемлемости риска по Эшби является неприемлемым риском. 4. Количество работающих, которые
рискуют получить травму за час работы снизилось, но, следует учитывать и снижение количества работающих
в отрасли. С 2016 года этот показатель начал несколько возрастать, при этом с 2016 года увеличилось и
количество выполнения строительных работ по ремонту и реконструкции, то есть таких, которые, в основном,
выполняются в стесненных условиях. 5. На первом месте по опасности профессий, представители которых
задействованы в процессе реконструкции инженерных сетей, находятся водители грузовых машин, монтажники
и электрослесари, а менее опасными считаются професси прораба (начальника отдела, группы) и армировщика.
6. Для обеспечения безопасных русловий труда при реконструкции инженерных сетей, необходима разработка
методики управления предупредительными мерами, которые будут снижать профессиональные опасности и
риски с учетом направлений нарушений технологического процесса.
Ключевые слова: профессиональный риск; реконструкция; строительство; инженерные сети; опасный
производственный фактор
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Abstract. Problem statement. Professional risks when performing work on the reconstruction of engineering
networks, which are carried out, as a rule, in the cramped conditions of urban residential, administrative, cultural and
industrial buildings, have not been fully studied. Therefore, in order to ensure safe working conditions during the
reconstruction of engineering networks, it is necessary, as one of the stages, to perform a comprehensive analysis of
occupational hazards and risks that accompany the technological processes of reconstruction. Purpose of the article −
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determination of the professional risk of personnel who are engaged in reconstruction of engineering networks.
Conclusions. 1. Studies have shown that in recent years, the volume of construction work is constantly increasing,
while the volume of construction work on engineering structures is approximately 51 % of the total volume of
construction work. 2. The number of accidents at work has somewhat decreased and has been in constant condition
since 2014. At the same time, the number of fatal accidents increased. 3. Occupational risk in the construction sector of
Ukraine was within the range of 5,3∙10-4...2,9∙10-4 , which, in Ashby criteria for accepting risk, is an unacceptable risk.
4. The number of employees at risk of injury per hour of work has decreased, but the decrease in the number of
employees in the industry should also be taken into account. Starting in 2016, this indicator began to slightly increase,
while the number of construction works for repair and reconstruction, that is, those works that are mainly carried out in
cramped conditions, has also increased since 2016. 5. In the first place in terms of the danger of professions whose
representatives are involved in the reconstruction of engineering networks, there are truck drivers, installers and
electrical fitters, and less dangerous are the foreman (head of department, group) and the reinforcer. 6. To ensure safe
working conditions during the reconstruction of engineering networks, it is necessary to develop a methodology for
managing preventive measures that will reduce occupational hazards and risks, taking into account the directions of
violations of the technological process.
Keywords: occupational risk; reconstruction; building; network engineering; dangerous production factor

Постановка проблеми. Підвищення
рівня захисту робітників від професійного
ризику в процесі трудової діяльності –
головний обов’язок роботодавця і головний
напрям
діяльності
всіх
спеціальних
підприємств. Рішення про оцінювання
ризиків приймає роботодавець. Він повинен
забезпечити виділення необхідних ресурсів
для оцінювання ризиків, визначити завдання,
пов’язані з оцінюванням і призначити осіб
для участі у цій роботі. Оцінювання ризику –
комплексне завдання, тому його повинна
виконувати оціночна група, в яку бажано
включати і представників безпосередньо
виконавців процессу [1].
Виробниче середовище та умови праці
можна оцінити лише з певним рівнем
суб’єктивізму, оскільнки вимірювання у цій
галузі
проводяться
переважно
з
використанням експертного оцінювання
лише непрямим шляхом. Щоб поліпшити
рівень безпеки виробництва, необхідно
систематично проводити аналіз ступеня
професійного ризику [2].
Професійні ризики під час виконання
робіт із реконструкції інженерних мереж,
що проводяться, як правило, у стиснених
умовах міської житлової, адміністративної,
культурної та промислової забудови,
вивчені ще не повністю.
Тому для забезпечення безпечних умов
праці під час реконструкції інженерних
мереж необхідно, як один з етапів, виконати
комплексний аналіз професійних небезпек
та ризиків, які супроводжують технологічні
процеси реконструкції.

Аналіз публікацій. Вивченню питань
професійного ризику, в тому числі і в
будівельній галузі, приділено увагу в
багатьох працях, як вітчизняних, так і
закордонних дослідників. Серед них:
В.
П.
Баскаков,
А.
С.
Бєліков,
В. В. Голінько, В. І. Єфимов, В. В. Сафонов,
Ю. П. Рогач, В. Л. Мелко, Л. І. Григор'єва,
Ю. А. Томілін, А. М. Огороднік, Лариса
Кашинцева,
Олександр
Хадарцев,
Олександр Хрупачев, Х. Франк [3], Д. Тройс
[4] та інші. В працях цих учених розглянуто:
концепцію ризику в охороні праці, ризик як
кількісну
міру
небезпек,
структуру
професійного ризику, методологічні засади
оцінювання професійного ризику тощо.
Але
в
дослідженнях
цихавторів
оцінювання професійного ризику під час
виконання
робіт
із
реконструкції
інженерних мереж у стиснених умовах не
розглядалось.
Враховуючи, що за останні роки
збільшуються обсяги робіт із капітального
ремонту
інженерних
мереж
і
їх
реконструкції в умовах щільної міської
забудови, дослідження в вищезазначеному
напрямку
бачаться
важливими
та
актуальними, як у науковому, так і в
практичному аспектах.
Мета статті – визначення професійного
ризику персоналу, зайнятого в роботах із
реконструкції інженерних мереж.
Результати
досліджень.
Аналіз
поширення та тяжкості нещасних випадків
на виробництві – важливий інструмент
системи управління охорною праці, як на
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окремих
робочих
місцях,
ділянках,
підприємствах і галузях промисловості, так і
у країні в цілому [5].
У процесі дослідження професійного
ризику під час реконструкції інженерних
мереж за даними Державної служби

статистики України було проведено аналіз
обсягу виконання будівельних робіт на
будівлях та спорудах, а також окремо на
інженерних спорудах в Україні. Результати
аналізу
наведено
на
рисунку
1.

Рис. 1. Обсяги виконаних будівельних робіт в Україні

Із рисунка 1 видно, що за останні роки
обсяги виконання будівельних робіт
невпинно збільшуються, при цьому обсяги
виконання таких робіт на інженерних
спорудах складають приблизно 51 % від
загальних обсягів будівельних робіт. При
цьому відомо, що вартість інженерних
мереж у загальній вартості міської забудови

великих міст України коливається в межах
30 %.
Аналіз статистичних даних дозволив
виконати
дослідження
співвідношень
виконання будівельних робіт, пов’язаних із
новим будівництвом і з ремонтними
роботами
та
реконструкцією.
Таке
співвідношення наведено на рисунку 2.

Рис. 2. Співвідношення обсягів виконаних будівельних робіт із нового будівництва
та реконструкції й ремонту в Україні

Рисункок 2 показує, що за останні роки
все більше уваги приділяється саме роботам
із ремонту та реконструкції.
У ході дослідження виконано аналіз
виробничого травматизму в будівельній
галузі України (в тому числі і зі
смертельним наслідком), виконаний за
даними Державної служби статистики

України та інших статистичних джерел.
Результати аналізу наведено на рисунках 3
та 4.
Із рисунка 3 зрозуміло, що кількість
нещасних випадків на виробництві дещо
знизилась та перебуває майже в сталому
стані з 2014 року.
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Рис. 3. Аналіз виробничого травматизму в будівельній галузі України

Рис. 4. Аналіз виробничого травматизму в будівельній галузі України
зі смертельним наслідком

Рисунок 4 демонструє, що кількість
нещасних
випадків
зі
смертельним
наслідком збільшилась та усталилась.
Можливо, це пов’язано частково з тим, що,
починаючи з 2015 року збільшилась
кількість робіт із реконструкції та ремонту,
тобто будівельні робити стали більше

виконувати в стиснених умовах, що більш
небезпечно та незручно для робітників.
Під час дослідження було також
виконано аналіз статистичних даних із
зайнятості осіб у будівельних роботах
наведений на рисунку 5.

Рис. 5. Аналіз зайнятості осіб в будівельних роботах

Із рисунка 5 видно, що кількість
працівників дещо знизилась, але з 2018 року
почала збільшуватись. Частка галузі
будівництва у ВВП України перебуває на
рівні 8 %, вона залучає 10 % від загальної
чисельності
зайнятого
населення.
Будівництво – одна з найважливіших галузей
національної
економіки
й
істотно
відрізняється від інших галузей [6].
Такий аналіз допоміг розрахувати
професійний
ризик
за
відомою
формулою [7].
Результати
розрахунку
наведено на рисунку 6.

З рисунка 6 бачимо, що професійний
ризик у будівельный галузі України
перебуває в межах 5,3∙10–4...2,9∙10–4 , що в
критеріях прийнятності ризику за Ешбі [8]
вважається неприйнятним ризиком, тобто
ризик травмування людей більший за
прийнятний у 530 разів (2012 рік), або
у 290 разів (2016 рік). Таким чином,
коефіцієнт частоти виникнення небезпечної
ситуації у 2012 році склав – 0,53, а в 2016-му
році – 0,29.
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Рис. 6. Розрахунок професійного ризику під час виконання будівельних робіт

Звичайно, за такого визначення ризик
відносно конкретної особи – це досить
умовна величина, тому що тут не
враховуються індивідуальні особливості
людини. У цьому випадку ризик виступає як
міра небезпечності чинника для працівників
і являє собою узагальнену оцінку [9].
Для
надання
кількісної
оцінки
фактичного ризику, дані травматизму на
робочих місцях повинні бути повністю
пов’язані зі ступенем схильності до ризику,

залежним від кількості робочих годин. Із
цього можна отримати показник, що являє
собою ризик отримати травму за годину
роботи, тобто частоту нещасних випадків
[5].
На рисунку 7 наведено результати
розрахунку ризику отримання травми за
годину роботи. При цьому враховувалася
кількість робочих годин за рік при
40-годинному
робочому
тижні
в
Україні [10].

Рис. 7. Результати розрахунку ризику отримання травми за годину роботи в будівництві

Із рисунка 7 видно, що цей показник у
будівельній галузі України в розглянуті
роки змінюється від 0,1 до 0,22. Дані
розрахунку кількості тих, хто ризикує

отримати травму за годину роботи в
будівельній галузі Україні, розраховані і
наведені на рисунку 8.

Рис. 8. Кількість тих, хто ризикує отримати травму за годину роботи в будівельній галузі Україні

Рисункок 7 показує, що кількість
робітників, які ризикують отримати травму,

знизилася, але, слід ураховувати і зниження
кількості самих робітників. Починаючи
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з 2016 року цей показник почав дещо
зростати, при цьому із цього часу
збільшилась
кількість
виконання
будівельних
робіт
із
ремонту
та
реконструкції, тобто таких, що в більшості
виконуються в стіснених умовах.
Для вивчення рівня гарантування
безпеки робітників на місці виконання робіт
із реконструкції інженерних мереж у
стиснених
умовах
міської
забудови
розроблено
анкету
для
експертного
опитування спеціалістів. В опитуванні взяли
участь
інженерно-технічні
робітники
будівельно-монтажних
організацій,
представники служби охорони праці,
науково-технічні
робітники
вищих
навчальних закладів.
Усі спеціалісти мають значний стаж та
досвід роботи у сфері безпечної організації
технологічних процесів, пов’язаних із
реконструкцією інженерних мереж. За
результатами
експертного
опитування
проведено обробку отриманих даних за
допомогою методу рангової кореляції.
Розглянуто
сумарне
ранжування
і

розраховано коефіцієнт рангової кореляції
за Спірменом.
Коефіцієнт конкордації для даних
досліджень вищій 0,5, що свідчить про
погодженість
думок
експертів
із
вірогідністю до 95 % [11]. За отриманими
даними цього дослідження ретельно
вивчено декілька питань, пов’язаних із
професійними ризиками під час виконання
робіт із реконструкції інженерних мереж у
стиснених умовах міської забудови.
Проаналізовано 42 будівельні професії,
представники яких беруть участь у
реконструкції та ремонті інженерних мереж,
за рівнем небезпеки (за допомогою
експертного
опитування
та
аналізу
травматизму). Таке дослідження показало,
що на представників 11 з них припадає
53,3 %
усіх
травм,
пов’язаних
із
виробництвом. Саме ці професії беруть
участь у подальшому дослідженні.
На рисунку 8 наведено співвідношення
найнебезпечніших будівельних професій на
будівельному майданчику під час виконання
робіт із реконструкції інженерних мереж.

Рис. 8. Співвідношення найнебезпечніших будівельних професій на будівельному майданчику під час виконання
робіт із реконструкції інженерних мереж: 1 – водій вантажної машини; 2 – монтажник; 3 – електрослюсар;
4 – машиніст; 5 – муляр; 6 – підсобний робітник; 7 – бетоняр; 8 – зварник; 9 – стропальник; 10 – виконроб
(начальник відділу, групи); 11 – армувальник

Із рисунка 8 видно, що на першому місці
з небезпечності професій, представники
яких задіяні у процесі реконструкції
інженерних мереж, водії вантажних машин,
монтажники та електрослюсарі, а менш
небезпечна робота у виконроба (начальника
відділу, групи) та армувальника. При цьому
ризик отримати травму за годину роботи
серед
водіїв
вантажних
машин
та
монтажників в 2018 році склав – 0,0015;
електрослюсарів – 0,0005, виконробів і
армувальників – близький до 0.

Висновки. 1. Дослідження показали, що
за останні роки обсяги будівельних робіт
невпинно збільшуються, при цьому обсяги
таких робіт на інженерних спорудах
складають приблизно 51 % від загальних
обсягів будівельних робіт.
2. Кількість нещасних випадків на
виробництві дещо знизилась та перебуває
майже в сталому стані з 2014 року. При
цьому кількість нещасних випадків зі
смертельним наслідком збільшилась та
усталилась.
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3. Коефіцієнт професійного ризику у
будівельный галузі України знаходиться в
межах 5,3∙10–4...2,9∙10–4, що в критеріях
прийнятності ризику за Ешбі вважається
неприйнятним ризиком.
4. Кількість робітників, що ризикують
отримати травму за годину роботи,
знизилася, але, слід враховувати і зниження
кількості робітників в галузі. Починаючи з
2016 року цей показник почав дещо
зростати, при цьому збільшилась кількість
виконання будівельних робіт із ремонту та
реконструкції, тобто таких, що в більшості
виконуються у стиснених умовах.

5. На першому місці з небезпечності
професій, представники яких задіяні в
процесі реконструкції інженерних мереж,
водії вантажних машин, монтажники та
електрослюсарі, а менш небезпечні професії
– виконроба (начальника відділу, групи) та
армувальника.
6. Для гарантування безпечних умов
праці під час реконструкції інженерних
мереж необхідна методика управління
попереджувальними
заходами,
що
знижуватимуть професійні небезпеки та
ризики з урахуванням напрямів порушень
технологічних процессів.
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