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МОДУЛЬ 3 
Організаційно-правове забезпечення 

безпеки життєдіяльності 
 

 

РОБОТА № 12. Розрахунок та оцінка індивідуального ризику 

небезпеки та заходи щодо його зниження 

 

Мета роботи: визначити відносну частку кожного джерела 

небезпеки (у процентному співвідношенні), що формує для людини 

загальний індивідуальний ризик. 

 

Теоретичні відомості 

Важливою характеристикою небезпеки є шкода – якісна або 

кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою. Кожний окремий 

елемент шкоди має своє кількісне вираження: чисельність загиблих, 

кількість поранених чи хворих, площа ураженої території, вартість 

пошкоджених транспортних засобів тощо. Універсальною одиницею 

вираження шкоди є збитки у грошовому еквіваленті. Небезпека сама 

по собі вказує лише на потенційну можливість спричинення шкоди. 

Для оцінки її імовірності та тяжкості прояву застосовують поняття 

«ризику».  

 
Хід роботи 

Необхідно виконати розрахунок ризику певної особи, особисті дані 

якої зазначені за варіантом. Метод розрахунку наведено на прикладі 

розв’язання аналогічної задачі. 

Приклад розрахунку кількісного оцінювання ризику небезпеки 

Про людину відомо, що їй 50 повних років, чоловічої статі, мешкає 

у місті, є професійним будівельником (спеціальність «муляр-

штукатур»). Спосіб життя людини відрізняється наявністю шкідливої 

звички куріння. Відомо також, що людина має власний легковий 

автомобіль, який використовує для приватних цілей 100 годин на рік, і 

це є для неї основною причиною додаткового ризику.  

Розрахуйте для цієї людини сумарний ризик наразитися протягом 

року на смертельну небезпеку. 
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Визначте відносну частку кожного джерела небезпеки (у 

процентному співвідношенні), що формує для цієї людини загальний 

індивідуальний ризик, і побудуйте кругову діаграму джерел ризиків. 

Необхідні для розрахунку дані візьміть із додаткових таблиць 2-9, 

наведених нижче.  
 

Розв’язання. 

1. Оцінимо для досліджуваної людини ризик смертельної небезпеки 

внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через 

природне старіння організму: вік 50 років означає належність до 

вікової групи № 12 (табл. 3) відповідно шуканий ризик для людини 

цієї групи (табл. 3) становить  

R1 = 0,0084 = 8,4 · 10
–3

. 

Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) 

та стать (чоловіча), звернувшись до табл. 4: коефіцієнт Кпр = 1,45, тому 

скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок 

соматичних та генетичних захворювань, а також через природне 

старіння організму становить:  

R1кор = Кпр · R1 = 1,45 · 8,4 · 10
–3

=1,22 · 10
–2

.
 

2. Оцінимо для досліджуваної людини ризик загибелі протягом 

року внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві: 

будівельні спеціальності за табл. 5 мають код 5 і ризик наразитися на 

смертельну небезпеку протягом 1-ї години R2 = 6  10
–7

. Кількість 

робочих годин протягом календарного року складає для цієї 

професійної групи робітників 2024 години, тому скориговане значення 

ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок 

можливого нещасного випадку на виробництві становить:  

R2кор = 6 · 10
–7

· 2024 = 1,21 · 10
–3

 . 

Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку 

протягом року внаслідок можливого нещасного випадку на 

виробництві для особи протилежної статі (жінки), відповідно до даних 

таблиці 4 слід було б застосувати поправку, яка враховує статистику у 

співвідношенні нещасних випадків між чоловіками і жінками: для цієї 

вікової групи (50 років) складає 74 / 26 % = 2,8, тобто скориговане 

значення ризику наразитися на смертельну небезпеку протягом року 

внаслідок можливого нещасного випадку на виробництві для особи 

жіночої статі становило б: 

R2кор_ж = 1 / 1,28 · 1,21 · 10
–3

 = 4,3 · 10
–4

.  

3. Оцінюємо для досліджуваної людини ризик наразитися на 

смертельну небезпеку протягом року внаслідок можливого нещасного 

випадку в побуті: 
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вік 50 років означає належність до вікової групи № 12 (табл. 3) 

відповідно шуканий ризик для людини цієї групи (табл. 3) становить: 

RЗ = 0,0012 = 1,2 · 10
–3

. 

Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) 

та її стать (чоловіча), звернувшись до табл. 4: коефіцієнт Кпр = 1,6, 

тому скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок 

можливого нещасного випадку в побуті становить:  

R3кор = Кпр · R3 = 1,6 · 1,2 · 1
–3

= 1,92 · 10
–2

. 

4. Оцінюємо для досліджуваної людини ризики наразитися на 

смертельну небезпеку протягом року, зумовлені її індивідуальним 

способом життя: за даними табл. 7 знаходимо ризик смерті курця, 

спричинений його шкідливою звичкою – курінням, R4 = 8000  10
–6

, 

а за даними таблиці 4 застосовуємо поправочний коефіцієнт, що 

враховує стать (чоловiча) і місце проживання людини (місто) – 

Кпр = 1,45. Тепер скориговане значення ризику смертельної 

небезпеки внаслідок куріння обчислюється як:  

R4кор = Kпр · R4 = 1,45 · 8000 · 10
–6 

= 1,16 · 10
–2

.  

Iз таблиці 5 дістаємо, що для непрофесійної діяльності «Водіння 

автомобіля» погодинний ризик наразитися на смертельну небезпеку 

становить R5 = 1  10
–4

. Оскільки за умовою задачі кількість годин 

водіння автомобіля протягом року становить 100 годин, скориговане 

значення ризику смертельної небезпеки внаслідок ДТП 
обчислюється, зважаючи на поправочний коефіцієнт Кпр = 1,6 (табл. 4), 

що враховує стать (чоловіча) і місце проживання людини (місто), як:  

R5кор = Кпр · 100 · R5 = 1,6 · 100 · 1 ·10
–4 

= 1,6 · 10
–2

. 

Якби ми досліджували ризик наразитися на смертельну небезпеку 

протягом року внаслідок можливого нещасного випадку при 

непрофесійному водінні автомобіля для особи протилежної статі (для 

жінки), відповідно до даних таблиці 4 слід було застосувати поправку, 

яка враховує статистику ризику нещасного випадку залежно від статі й 

місцевості, де мешкає людина: для жінок, що мешкають у місті, 

поправочний коефіцієнт Кпр = 0,28, тому скориговане значення ризику 

наразитися на смертельну небезпеку протягом року внаслідок 

можливого нещасного випадку, пов’язаного з водінням власного 

автомобіля, для особи жіночої статі становило б:  

R5кор_ж = 0,28 · 100 · 1 · 10
–4

 = 2,8 · 10
–3

.  

5. Оцінимо для досліджуваної людини сумарний ризик (загальний) 

наразитися на смертельну небезпеку протягом року, спричинений як її 

професійною діяльністю, так і індивідуальним способом життя: 
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Rзаг = R1кор + R2кор + R3кор + R4кор + R5кор = 1,22 · 10
–2 

+ 1,21 · 10
–3 

+ 1,92 · 

10
–3 

+ 1,16 · 10
–2 

+ 1,6 · 10
2 
= 4,29  10

–2
 

 

Висновок. Очевидно, що домінуючим внеском у сукупний (загальний) 

ризик наразитися на смертельну небезпеку є: 

заг

кор

заг

кор

R

R

R

R 54  (65 %), що 

зумовлено індивідуальним способом життя людини.  

6. Проведемо якісний аналіз абсолютних величин складових 

загального ризику для цієї людини за упорядкованою шкалою ризиків 

смертельних небезпек (табл. 9). 

Ризик померти внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а 

також через природне старіння організму становить 1,22 
.
 10

–2
. Така 

величина серед групи високого ризику належить до розряду 

екстремальних ризиків. 

Ризик померти внаслідок нещасного випадку на виробництві 

(1,21  10
–3

) – дуже високий. 

Ризик наразитися на смертельну небезпеку в побуті (1,92  10
–3

) – 

теж дуже високий.  

Ризик передчасної смерті внаслідок індивідуального способу 

життя (куріння і поїздки на автомобілі) становить (2,76  10
–2

), що 

класифікується як екстремальний ризик.  

Тож загальний (сумарний) ризик передчасної смерті внаслідок цих 

факторів – екстремальний. 

 

 

Задачі для самостійного розв’язку 

Розрахуйте ризик наразитися на смертельну небезпеку для іншої 

людини, коли відомо: 

1) вік людини; 

2) стать людини; 

3) місце проживання; 

4) вид професійної діяльності; 

5) спосіб життя (основні причини додаткового ризику). 
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Таблиця 3 
Ризик наразитися на смертельний нещасний випадок 

у побуті для чоловіків різного віку (на 1-ну людину протягом року) 
 

Вікові 

групи за 

№ варіанта 

Вікові групи, 

роки 

Ризик смерті 

в побуті 

Вікові 

групи 

за № 

Вікові 

групи, 

роки 

Ризик смерті 

в побуті 

– Усі літа разом 0,00092    

– 
Працездатний вік 

(15-16 років) 
0,00097 № 10 40-44 0,00089 

№ 1 0 0,00078 № 11 45-49 0,00100 

№ 2 1-4 0,00031 № 12 50-54 0,00120 

№ 3 5-9 0,00025 № 13 55-59 0,00130 

№ 4 10-14 0,00022 № 14 60-64 0,00140 

№ 5 15-19 0,00072 № 15 65-69 0,00150 

№ 6 20-24 0,00110 № 16 70-74 0,00170 

№ 7 25-29 0,00088 № 17 75-79 0,00270 

№ 8 30-34 0,00083 № 18 80-84 0,00420 

№ 9 35-39 0,00084 № 19 85 і старше 0,00700 
 

Таблиця 4 
Ризик смерті людини від генетичних та соматичних 

захворювань і внаслідок природного старіння організму 
(на 1-ну людину протягом року) 

 

Вікові групи 

за № варіанта 

Вікові групи, 

роки 

Ризик смерті у 

побуті 

Вікові 

групи за № 

Вікові 

групи, 

роки 

Ризик 

смерті у 

побуті 

– Усі літа разом 0,01050    

– 
Працездатний вік 

(15-16 років) 
0,03800 № 10 40-44 0,00270 

№ 1 0 0,02300 № 11 45-49 0,00480 

№ 2 1-4 0,00080 № 12 50-54 0,00840 

№ 3 5-9 0,00030 № 13 55-59 0,01500 

№ 4 10-14 0,00020 № 14 60-64 0,02500 

№ 5 15-19 0,00030 № 15 65-69 0,03800 

№ 6 20-24 0,00040 № 16 70-74 0,05900 

№ 7 25-29 0,00050 № 17 75-79 0,09100 

№ 8 30-34 0,00090 № 18 80-84 0,14300 

№ 9 35-39 0,00160 № 19 85 і старше 0,24000 
 

Таблиця 5 
Поправочний коефіцієнт Кпр для урахування 

місця проживання людей та її статі 
 

Тип населеного 
пункту 

Нещасні випадки Хвороби 

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки 

Місто 1,6 0,28 1,45 0,38 

Село 1,9 0,31 1,7 0,42 
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Таблиця 6 

Ризик смертельної небезпеки, спричиненої різними 

видами професійної та непрофесійної діяльності 

(на 1-ну людину чоловічої статі на 1-ну годину) 
 

К
о
д

 в
и

д
у
 

д
ія

л
ь

н
о
с
т
і 

Вид 

діяльності 

Ризик 

смертельної 

небезпеки 

К
о
д

 в
и

д
у
 

д
ія

л
ь

н
о
с
т
і 

Вид 

діяльності 

Ризик 

смертельної 

небезпеки 

Виробничі професії 15 Пожежники 1,10–7 

1 

Працівники 

вуглекоксівних 

підприємств 

5 · 10–7 – 5 · 10–6 16 

Поліцейські, 

міліціонери, 

військовослужбовці 

1,5 · 10–7 

2 

Робітники, пов’язані 

з процесом 

вулканізації 

5 · 10–7 – 5 · 10–6 17 Водії-професіонали 3 · 10–7 

3 
Моряки на 

риболовецьких 

траулерах 

6 · 10–7 18 
Боксери-

професіонали 
4 · 10–7 

4 
Працівники 

вугільних шахт, 

шахтарі 

2,5 · 10–7 – 6 · 10–7 19 
Верхолази, 

монтажники 
3,2 · 10–6 

5 Будівельні робітники 6 · 10–7 20 Трактористи 4,2 · 10–6 

6 
Гончарі та 

глазурувальники 
2,5 · 10–7 21 

Льотчики цивільної 
авіації 

2,1 · 10–7 – 
1 · 10–6 

7 Працівники АЕС 4 · 10–8 22 
Льотчики-

випробувачі 
6 · 10–5 

8 
Працівники легкої 

промисловості 
5 · 10–8 – 6 · 10–8 23 

Військові 
вертольотчики 

1,2 · 10–5 

10 

Працівники 

вантажної 
промисловості 

4 · 10–8 – 6 · 10–8 Непрофесійний спорт, дозвілля 

11 

Працівники 

промисловості (в 

цілому) 

1,2 · 10–7 24 

Велосипедисти, 

лижники, 

легкоатлети 

3 · 10–7 

Невиробничі професії 

25 Боксери, борці 4,5 · 10–7 

26 
Мисливці, 

біатлоністи 
7 · 10–7 

12 Працівники торгівлі 3,5 · 10–8 29 Гребці, плавці 1 · 10–5 

13 

Працівники сфери 

обслуговування, 
педагоги, студенти 

5 · 10–8 
30 

Альпіністи, 
спелеологи, 

драйвери 

2,7 · 10–5 

31 Жокеї, кіннотники 1 · 10–4 

14 
Працівники села, 

фермери 
6 · 10–8 

32 Водії автомобіля 
1 · 10–8 – 
1 · 10–5 

33 Інші види занять 1 · 10–8 
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Таблиця 7 
Співвідношення нещасних випадків, спричинених різними видами 

діяльності, між особами протилежної статі залежно від віку, % 
 

Вікова група, роки 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 

Чоловіки 80 81 76 74 71 62 

Жінки 20 19 34 26 29 38 

Разом, % 100 100 100 100 100 100 
 

Таблиця 8 
Ризик смерті людини внаслідок згубних звичок 

порівняно з ризиком смертельних небезпек невиробничого 
характеру (на 1-ну людину за рік) 

 

№ 
Джерело 

небезпеки 

Ризик 

загибелі 
№ 

Джерело 

небезпеки 

Ризик 

загибелі 

1 Паління 8000 · 10–6 7 Випадки утоплення 91 · 10–6 

2 
Надмірне вживання 

алкоголю 
212 · 10–6 8 

Випадкові удушення, 

закупорювання дихальних 
шляхів 

58 · 10–6 

3 
Дорожньо-транспортні 

пригоди ДТП 
190 · 10–6 9 

Ураження електричним 

струмом 
19 · 10–6 

4 Побутові отруєння 97 · 10–6 10 
Самовбивства та 
самоушкодження 

258 · 10–6 

5 Випадкові падіння 62 · 10–6 11 
Убивства й навмисні 

ушкодження 
117 · 10–6 

6 Ураження при пожежі 48 · 10–6 12 
Дія радону-22, що міститься 

у повітрі приміщення 
250 · 10–6 

 

Таблиця 9 
Класифікатор безпеки професійної діяльності 

 

К
а
т
е
г
о

р
ії

 

н
еб

е
зп

ек
и

 

Умови 

професійної діяльності 

Ризик загибелі 

1-й людини за рік 

1 

Безпечні (працівники швейної, взуттєвої, текстильної, 

паперової, типографічної, харчової та лісової 

промисловості) 

< 0,0001 
(R < 1 · 10–4) 

2 

Відносно безпечні (працівники металургійної, 

суднобудівної, вугледобувної промисловості, 
чавуноливарного, гончарного та керамічного 

виробництва, працівників промисловості загалом, а 

також працівники цивільної авіації) 

0,0001…0,0010 

(1 · 10–4 < R < 1 · 10–3) 

3 

Небезпечні (зайняті у вуглекоксівному та вулканіза-

ційному виробництві, члени екіпажів риболовецьких 

траулерів, будівельні робітники, верхолази, трактористи) 

0,0010…0,0100 
(0 · 10–3 < R < 1 · 10–2) 

4 
Особливо небезпечні (льотчики-випробувачі, члени 
екіпажів військових вертольотів, водолазів) 

> 0,001  
(R > 1 · 10–2) 
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Таблиця 10 

Шкала порівняння ризиків смертності 
 

Упорядкована шкала ризиків смертності 

Низький Середній Високий 

<
 1

 ·
 1

0
 –

8
 

1
 ·
 1

0
 –

8
 

1
 ·
 1

0
 –

7
 

1
 ·
 1

0
 –

6
 

1
 ·
 1

0
 –

5
 

1
 ·
 1

0
 –

4
 

1
 ·
 1

0
 –

3
 

1
 ·
 1

0
 –

2
 

>
 1

 ·
 1

0
 –

2
 

З
н

ех
ту

в
ан

и
й

 

Н
и

зь
к
и

й
 

В
ід

н
о

сн
о

-н
и

зь
к
и

й
 

С
ер

ед
н

ій
 

В
ід

н
о

сн
о

-в
и

со
к
и

й
 

В
и

со
к
и

й
 

Д
у

ж
е 

в
и

со
к
и

й
 

Е
к
ст

р
ем

ал
ь
н

и
й

 

 

Контрольні запитання 

1. Охарактеризуйте основні способи визначення ризику прояву 

небезпек. 

2. Поясніть, у чому полягає відмінність концепції абсолютної 

небезпеки і концепції прийнятного (допустимого) ризику? 

3. За якими критеріями здійснюється оцінювання ризику небезпек? 

4. У який спосіб здійснюється управління ризиком? 

5. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками куріння, якщо, за даними 

медиків, із кожного мільйона населення планети кожні 2-3 години 

вмирає 1 курець. 

6. Розрахуйте й оцініть індивідуальний ризик загибелі людини, 

спричинений негативними наслідками надмірного вживання 

алкоголю, якщо, за даними медиків, із кожного мільйона населення 

планети кожні 4-5 днів вмирає 1 людина, котра зловживала 

алкоголем. 

 

Література: 

1. Григор’єва Л. І. Ризик у БЖД: оцінка і управління / Л. І. Григор’єва, 

Ю. А. Томілін, А. М. Огородник // Методичні рекомендації і 

збірник завдань. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 45 с. 

2. Томілін Ю. А. Безпека життєдіяльності: методичні рекомендації до 

самостійного вивчення курсу / Ю. А. Томілін, Л. І. Григор’єва, 

А. М. Огородник. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 95 с. 
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РОБОТА № 13. Оцінка професійних ризиків і ризиків для 

населення 

 

Мета роботи: оцінка ризиків для населення і професійних ризиків 

шляхом дослідження впливу чинників навколишнього середовища і 

професійної діяльності на рівень ризику. 

 

Теоретичні відомості 

Вивчаючи ризики, слід мати на увазі, що в широкому розумінні 

слова ризик – це можливість постраждати від якої-небудь небезпеки. 

Коли йдеться про здоров’я, то під ризиком розуміється можливість 

виникнення шкідливих ефектів для здоров’я певної людини або групи 

людей за наявності якої-небудь небезпеки. 

Найважливіше місце у забезпеченні і збереженні здоров’я людини 

займає нині виявлення джерел і чинників ризику, а також умов, що 

сприяють їх виникненню. Класифікація основних джерел ризику 

смерті людини наведена у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Класифікація джерел ризиків смерті людини 
 

Джерело ризику смерті Основні причини смерті 

Внутрішнє середовище 

організму 
Генетичні і соматичні захворювання, старіння 

Природне середовище 

мешкання 

Нещасні випадки при землетрусах, ураганах, повенях 

і т. п. 

Штучне середовище 

мешкання 

Нещасні випадки в побуті, на транспорті, захворюваність 

від забруднень зовнішнього середовища і т. п. 

Професійна діяльність 
Професійні захворювання, нещасні випадки на 

виробництві 

Непрофесійна діяльність 
Захворюваність і нещасні випадки в аматорському спорті 

і інших видах непрофесійної діяльності 

Соціальне середовище 

Самогубства і самоушкодження; вбивства і пошкодження, 

які заподіяні із злочинною метою; вбивства і поранення, 
що пов’язані з військовими діями 

Шкідливі звички Куріння, алкоголізм, наркоманія та ін. 
 

Фактори ризику – це чинники, які підвищують вірогідність 

виникнення різних порушень здоров’я, зокрема, розвитку захворювань.  

Кількісною мірою ризику є рівень ризику R, який визначається як 

відношення кількості подій n з несприятливими результатами, що вже 

здійснилися, до максимально можливої їх кількості N за певний період 

часу: 

.
N

nR     (1) 
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Наприклад, травматизм зі смертельним результатом, що пов’язаний 

з транспортом, склав по Україні у 2013 р. n = 6469 люд., а населення 

України у тому ж році складало N = 49,8 млн люд. Отже, рівень ризику 

травматизму зі смертельним результатом від транспорту складе на 

одного жителя України в рік величину R = 6469 / 49 800 000 = 0,00013. 

Якщо чинник ризику діє впродовж часу t, а статистичні дані 

отримані за часовий період Т, то рівень ризику щодо цього чинника 

ризику визначається за виразом:  

.
T

t

N

n
R     (2) 

У загальному випадку реальний рівень ризику несприятливої для 

людини події залежить від безлічі чинників: статі, віку, роду діяльності 

людини, місця його проживання, способу життя, звичок, часу і т. д. 

Наприклад, в таблиці 2 наведено ризик смерті від нещасних випадків 

для чоловіків різних вікових груп. 
 

Таблиця 2 

Ризик смерті від нещасних випадків для чоловіків різного 

віку за даними ВООЗ (з розрахунку на 1 людину у рік) [5] 
 

Вікові групи,  

№ з/п 

Вікові групи, 

роки 

Ризик 

смерті 

 Всі віки 0,00092 

 Працездатний вік (15-60) 0,00097 

1 0 0,00078 

2 1-4 0,00031 

3 5-9 0,00025 

4 10-14 0,00022 

5 15-19 0,00072 

6 20-24 0,0011 

7 25-29 0,00088 

8 30-34 0,00083 

9 35-39 0,00084 

10 40-44 0,00089 

11 45-49 0,001 

12 50-54 0,0012 

13 55-59 0,0013 

14 60-64 0,0014 

15 65-69 0,0015 

16 70-74 0,0017 

17 75-79 0,0027 

18 80-84 0,0042 

19 85 і старше 0,007 

 



Практичні і розрахунково-графічні роботи з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

 

74 

У таблиці 3 наведено дані щодо ризику смерті від хвороб однієї 

людини протягом року. 
 

Таблиця 3 

Ризик смерті від хвороб (з розрахунку на одну людину у рік) 

за даними ВООЗ 
 

Вікові групи, 

№ з/п 

Вікові групи, 

роки 

Ризик 

смерті 

 Всі віки 0,0105 

 Працездатний вік (15-60) 0,0038 

1 0 0,023 

2 1-4 0,0008 

3 5-9 0,0003 

4 10-14 0,0002 

5 15-19 0,0003 

6 20-24 0,0004 

7 25-29 0,0005 

8 30-34 0,0009 

9 35-39 0,0016 

10 40-44 0,0027 

11 45-49 0,0048 

12 50-54 0,0084 

13 55-59 0,015 

14 60-64 0,025 

15 65-69 0,038 

16 70-74 0,059 

17 75-79 0,091 

18 80-84 0,143 

19 85 і старше 0,240 
 

За даними ВООЗ, стан здоров’я людей на 20-25 % визначається 

станом навколишнього середовища. Ризик для здоров’я людини, 

пов’язаний із забрудненням навколишнього середовища, виникає за 

таких необхідних і достатніх умов: 

1) наявність джерела ризику (токсична речовина в ґрунті, у воді, у 

повітрі, в їжі та ін.); 

2) джерело ризику навколишнього середовища повинно характери-

зуватися шкідливою для людини концентрацією або інтенсивністю; 

3) присутність людини, контактуючої з джерелом ризику і 

сприйнятливої до його дії; 

4) наявність шляхів передачі шкідливої дії від джерела ризику до 

організму людини. 

Довічний ризик для здоров’я, пов’язаний з дією конкретного агента 

ризику, визначається за формулою: 
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),( aDFR ii
   (3) 

де R – ризик індивіда протягом життя захворіти певним 

захворюванням, пов’язаним з дією агента ризику; 

Fi – чинник потенціалу, що характеризує вірогідність розвитку 

захворювання при дії певного агента ризику, який потрапляє в 

організм людини i-м шляхом; 

70
ta  – коефіцієнт, що відображає час, протягом якого індивідуум 

піддавався дії агента ризику (тут t – час дії в літах, а коефіцієнт 70 

характеризує середню тривалість життя людини, рівну 70 рокам), 

Di (мг/кг/день) – денна доза агента ризику (з розрахунку на 1 кг ваги), 

що потрапляє в організм людини i-м шляхом. 

Чинник потенціалу для деяких канцерогенних речовин наведено в 

таблиці 4. 
 

Таблиця 4 

Дані про токсичність потенційних канцерогенів 
 

Код 

речовини 

Хімічна 

речовина 

Fi при дії через 

оральний шлях, 

(мк/кг/день)–1 

Fi при дії через 

органи дихання, 

(мк/кг/день)–1 

1 Миш’як 1,75 50 

2 Бензол 0,029 0,029 

3 Бензопірен 11,5 6,11 

4 Тетрахлорістий вуглець 0,13 0,053 

5 Хлороформ 0,0061 0,081 

6 ДДТ 0,34 0,34 

7 1,1-Діхлоретилен 0,58 1,16 

8 Діелдрін 30 16 

9 Гептахлор 3,4 4,5 

10 Гексахлоретан 0,014 0,014 

11 Метіленхлорід 0,0075 0,014 

12 Тетрахлоретілен 0,051 0,0021 

13 Діоксин 156000 150000 

14 Вінілхлорід 2,3 0,295 

15 Тріхлоретілен 0,011 0,013 
 

Добова доза Di надходження агента ризику до організму людини 

розраховується за формулами: 

;1
1 M

KN
D пов     ,2

2 M
KN

D пов   (4) 

де N1 – концентрація токсичної речовини в повітрі, мкг/м
3
; 

Kпов – кількість повітря, яку в середньому споживає людина за день, м
3
; 

Kпов – кількість води, яку в середньому споживає людина за день, л; 

M – середня вага людини, кг. 
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При розрахунку Di слід також використовувати дані про стандартні 

середні характеристики людини (таблиця 5). 

Таблиця 5 

Стандартні середні характеристики людини 
 

Параметр 
Стандартне 

середнє значення 

Середня вага тіла дорослої людини 70 кг 

Середня вага тіла дитини 10 кг 

Кількість питної води за день (дорослий) 2 літри 

Кількість питної води за день (дитина) 1 літр 

Кількість повітря за день (дорослий) 20 м3 

Кількість повітря за день (дитина) 5 м3 

Якщо дія відбувається протягом усього життя, то тривалість 
життя приймається за 

70 років 

 

Хід роботи 

1. Визначення ризику для здоров’я людини залежно від стану 

навколишнього середовища 

Заданий план міста, яке складається з трьох районів. У кожному 

такому районі знаходяться житлові будинки і по три заводи, належать 

до різних галузей промисловості. У кожному районі міста проживає 

певна кількість людей. Унаслідок роботи промислових підприємств у 

повітрі знаходиться токсична канцерогенна речовина (агент ризику) в 

концентрації N1. Ця ж речовина потрапляє в питну воду в концентрації N2. 

Для виконання роботи у викладача необхідно отримати номер 

варіанта з: 

1) кодом токсичної речовини; 

2) концентрацією токсичної речовини в повітрі N1 і у воді N2 для 

кожного району; 

3) перевищенням середньої по місту концентрації шкідливої 

речовини в повітрі робочої зони. 

Для кожного з районів міста необхідно провести наступні 

розрахунки: 

1) розрахувати денну дозу Di надходження агента ризику в 

організм людини за формулами (4); 

2) знайти величину ризику захворюваності на рак R1 для дорослої 

людини протягом року (формула (3)) і протягом всього життя RN = R1  N; 

3) проаналізувати щорічне додаткове число Р захворювань на рак 

у районі, пов’язане з дією чинника ризику P = R1  n; 

4) порівняти додаткові випадки захворювання на рак S, викликані 

присутністю у воді і в повітрі агента ризику, з очікуваним 
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захворюванням на рак, викликаним всіма іншими причинами Рочік (193 люди 

на 100 000 населення в рік). Ця величина складе S = P  100 % / Рочік; 

5) розрахувати ризик захворюваності на рак протягом року для 

працівника підприємства за умови, що концентрація шкідливих 

речовин у повітрі робочої зони в К разів вище, ніж в середньому по 

місту, а робочий день складає 8 годин. Враховуючи, що в році 253 

робочих дня по 8 робочих годин (2024 години на рік), а всього у році 

365 днів, можна розрахувати, скільки в середньому годин на 1 день у 

році робітник дихатиме повітрям з підвищеною концентрацією 

шкідливої речовини: Тср = 2024 / 365 = 5,5 годин. Далі визначити 

додаткову еквівалентну добову дозу надходження агента ризику з 

повітрям в організм робітника, яка пов’язана з його перебуванням на 

робочому місці D1дод = (TсрN1Kпов) / 24М, а також величину добової 

дози Dповн агента ризику, який потрапляє в організм людини з повітрям 

(величина добової дози агента ризику, який потрапляє в організм 

робітника з водою, залишається без зміни) Dповн = D1 + D1дод. Тоді 

рівень ризику захворюваності на рак робітника протягом року R1р 

визначається за допомогою Dповн і D2. 

6) порівняти отримане значення з ризиком аналогічної 

захворюваності для дорослого жителя даного району; 

7) використовуючи результати розрахунку, визначити найбільш 

сприятливий для життя район;  

8) побудувати діаграму, що характеризує ризик захворюваності на 

рак для робочих різних галузей промисловості.  

 

2. Визначення сумарного ризику смерті для людини (за рік) з 

урахуванням ризику смерті від хвороб 

Розрахувати середній ризик Rср на одну людину за рік для цього 

виду діяльності (в році 2024 робітників години) Rср = 2024  R, де 

R – рівень ризику смерті для цієї галузі (табл. 6). 
 

Таблиця 6 

Ризик смертельних результатів для різних видів професійної 

та непрофесійної діяльності (на людину за годину), за даними 

Америки, Великобританії, України 
 

Код виду 

діяльності 
Вид діяльності Рівень ризику 

Промислові професії 

1 Робітник вуглекоксуючого підприємства 5  10–7 – 5  10–6 

2 Робітник, пов’язаний з процесом вулканізації 5  10–7 – 5  10–6 

3 Екіпаж риболовецького траулера 6  10–7 
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Закінчення табл. 6 

4 Робітник вугільної шахти 5  10–8 – 5  10–7 

5 Будівельний робітник 6  10–7 

6 
Робітник гончарного і керамічного 

виробництва 
25  10–8 

7 
Робітник підприємства атомної енергетики 

(нерадіаційний ризик) 
4  10–8 

8 
Робітник паперової, харчової, друкарської 

промисловості 
5  10–9 – 5  10–8 

9 Робітник швейної і взуттєвої промисловості 5  10–10 – 5  10–9 

10 
Робітник оброблювальної промисловості в 
цілому 

4  10–8 – 6  10–8 

11 Робітник всієї промисловості 12  10–8 

Непромислові професії 

12 Працівник торгівлі 35  10–9 

13 Працівник сфери обслуговування 5  10–8 

14 Працівник сільського господарства 6  10–8 

15 Пожежник 1  10–7 

16 Поліцейський 15  10–8 

17 Водій-професіонал 3  10–7 

18 Боксер-професіонал 4  10–7 

19 Верхолаз 32  10–7 

20 Тракторист 42  10–7 

21 Екіпаж цивільного літака 21  10–8 – 1  10–6 

22 Льотчик-випробувач 6  10–5 

23 Екіпаж військового вертольоту 12  10–6 

Непрофесійний спорт 

24 Велосипед 3  10–7 

25 Бокс 45  10–8 

26 Охота 7  10–7 

27 Лижі 71  10–8 

28 Мотоцикл 67  10–7 

29 Веслування 1  10–5 

30 Альпінізм 27  10–6 

31 Висотні сходження 4  10–5 

32 Скачки 1  10–4 

33 Скачки з перешкодами 5  10–4 

34 Спортивні автогонки 1  10–3 

 

Розрахувати ризик смерті людини R40 за всю професійну діяльність 

(40 років). Наприклад, R40 = 40, Rср = 0,048. Ця величина означає 

загибель на виробництві 48 робочих з кожної 1000 робочих протягом 

40 років. 

Розрахувати ризик смертельного результату на даному підприємстві за 

рік за формулою Rn = Ʃ (RcpRi) кл. роб. Для цього спочатку визначити, 
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наскільки частіше (або рідше) виявляється ризик у кожній віковій 

групі порівняно з середнім для працездатного віку значенням ризику. 

Наприклад, середній рівень ризику для працездатного віку Rсрпр 

складає 0,00097, а рівень ризику Ri для 6-й вікової групи дорівнює 

0,0011, тоді для 6-ї вікової групи R6 = 0,0011 / 0,00097 = 1,13, тобто 

рівень ризику буде в 1,13 раз вище середнього. 

Для кожної вікової групи розрахувати загальний смертельний 

рівень ризику Rзаг (від хвороб і виробничого травматизму) Rзаг = ризик 

смертіi + Rср.Ri, де ризик смертіi треба узяти з табл. 3. 

Побудувати графік залежності ризику смерті людини від вікової 

групи в кожному районі. Провести порівняльний аналіз.  

 

Завдання 

1. Розрахувати ризик захворюваності на рак для дорослої людини 

протягом року. 

2. Розрахувати ризик захворюваності на рак для дорослої людини 

протягом усього життя. 

3. Щорічна додаткова кількість захворювань на рак у певному місті, 

пов’язане з дією чинника ризику. 

4. Порівняти додаткові випадки захворювання на рак, викликані 

присутністю у воді і повітрі агента ризику, з очікуваним 

захворюванням на рак, викликаним всіма іншими причинами 

(дослідження, проведені у Америці, показують, що ця величина 

складає 193 випадки на 100 000 чоловік за рік). Ризик 

захворюваності на рак протягом року для працівника підприємства 

за умови, що концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої 

зони в К разів більше, ніж у середньому по місту, а робочий день 

складає 8 годин. 

5. Провести порівняльний аналіз.  

6. Зробити висновок 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке ризик? 

2. Назвіть основні джерела ризику для людини. 

3. Що таке чинник ризику? Перерахуйте основні чинники ризику для 

людини. 

4. Що таке небезпека? Які класи небезпечних речовин Ви знаєте? 

5. Як визначається кількісна міра ризику? 

6. Від чого залежить рівень ризику для конкретної людини? 

7. За яких умов виникає ризик для здоров’я людини, пов’язаний із 

забрудненням навколишнього середовища? 
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8. Які задачі вирішує аналіз ризиків? 

9. Що таке індивідуальний ризик? 

10. Що таке ризик популяції? 
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РОБОТА № 14. Методи надання першої долікарської допомоги 

постраждалим 
 

Мета роботи: засвоїти практичні методи надання першої допомоги 

потерпілим. 
 

Теоретичні відомості 

Найперше завдання при ліквідації наслідків дії небезпечних і 

шкідливих факторів на людину – надання першої долікарської 

допомоги постраждалим (рис. 1).  

 
Рис. 1. Поняття «травма» і «перша долікарська допомога» 
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Т Р А В М А 

 

Перша долікарська 

допомога – це ряд 

термінових лікувально-

профілактичних 

заходів, які необхідно 

провести при травмах, 

нещасних випадках, 

раптових 

захворюваннях. 


