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Частина  І  

ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ   

ОХОРОНИ  ПРАЦІ  

РОЗДІЛ 1 

 ГОЛОВНІ ПОНЯТТЯ  

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Активна життєва позиція кожного громадянина у реалі-
зації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я 
працівників перед будь-якими результатами професійної 
діяльності передбачає формування мотивації щодо поси-
лення особистої відповідальності за власну та колективну 
безпеку, засвоєння теоретичних знань та здобуття практич-
них вмінь із забезпечення здорових та безпечних умов праці 
у різних сферах професійної діяльності. 

1.1. Об’єкт та предмет охорони праці 

Охорона праці – це система правових, соціально-
економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних 
та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова-
них на збереження здоров’я і працездатності працівників під 
час трудової діяльності (рис. 1.1).  

Отже, об’єктом охорони праці є здоров’я і працездат-
ність людини, а предметом – засоби і заходи, спрямовані на 
їхнє збереження. 

Правові заходи охоплюють законодавчі акти загального та 
спеціального призначення.  
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Рис. 1.1. Охорона праці та її складові 

До загальних законодавчих актів з питань охорони праці 
належать:  

• Конституція України; 
• Кодекс законів про працю України; 
• Закон України “Про охорону праці”; 
• Закон України “Про загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності”. 

Дія загальних законодавчих актів поширюється на всі 
суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та 
видів їхньої діяльності. 

Спеціальні законодавчі акти з питань охорони праці охо-
плюють нормативно-правові акти різного рівня чинності: 

• Державні стандарти безпеки праці; 
• Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з питань охо-
рони праці (Будівельні норми і правила, Санітарні но-
рми, Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила пожежної безпеки та ін.); 

• Нормативні акти, що діють у межах суб’єкта господа-
рювання (Положення про систему управління охоро-
ною праці на суб’єкті господарювання, Положення про 
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службу охорони праці на суб’єкті господарювання, По-
ложення про комісію з питань охорони праці на 
суб’єкті господарювання, Положення про роботу упов-
новаженого трудового колективу з питань охорони 
праці, Положення про навчання і перевірку знань з 
охорони праці, Положення про порядок атестації ро-
бочих місць щодо їхньої відповідності нормативним ак-
там з питань охорони праці та ін.). 

Сфера дії спеціальних законодавчих актів поширюється 
на окремі галузі виробництва, окремі види господарсько-
економічної діяльності та окремі суб’єкти господарювання. 

Соціально-економічні заходи передбачають використання 
економічних методів управління охороною праці та охоп-
люють:  

• обов’язкове соціальне страхування працівників від не-
щасних випадків на виробництві та професійних захво-
рювань; 

• пільги і компенсації за роботу в шкідливих і небезпеч-
них умовах праці. 

Організаційно-технічні заходи спрямовані на забезпечення 
такого рівня організації праці та таких інженерно-технічних 
рішень з безпеки праці, які б унеможливили вплив на пра-
цівників шкідливих та небезпечних виробничих чинників під 
час трудової діяльності. 

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають виконання нау-
кових досліджень щодо впливу виробничих чинників на здо-
ров’я людини та встановлення гранично допустимих рівнів 
цих чинників на робочих місцях, а також здійснення лабора-
торних досліджень з метою з’ясування відповідності умов 
праці на робочих місцях вимогам нормативних актів з пи-
тань охорони праці. 

Лікувально-профілактичні заходи передбачають обов’язкові 
попередній та періодичні медичні огляди для певних кате-
горій працівників з метою збереження їхнього здоров’я чи 
здоров’я людей, які контактують з ними, а також особливі 
вимоги до охорони праці жінок, неповнолітніх осіб та інва-
лідів. 

Державна політика в галузі охорони праці ґрунтується 
на таких головних принципах:  
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• принцип пріоритету життя і здоров’я працівників над 
результатами виробничої діяльності суб’єкта господа-
рювання; 

• принцип повної відповідальності власника (роботодав-
ця) за створення безпечних та нешкідливих умов праці; 

• принцип соціального захисту працівників, що потерпі-
ли від нещасних випадків на виробництві; 

• принцип встановлення єдиних нормативів з охорони 
праці для всіх суб’єктів господарювання незалежно від 
форм власності та видів їхньої діяльності; 

• принцип використання економічних методів управлін-
ня охороною праці; 

• принцип проведення навчання, професійної підготовки 
та підвищення кваліфікації працівників з питань охо-
рони праці; 

• принцип комплексного розв’язання завдань охорони 
праці та координування діяльності державних органів 
влади, суб’єктів господарювання та об’єднань громадян 
у вирішенні питань охорони праці; 

• принцип міжнародного співробітництва в галузі охо-
рони праці. 

Відповідальність за порушення законодавчих та інших 
нормативних актів з питань охорони праці, відповідно до За-
кону України “Про охорону праці”, буває дисциплінарною, 
адміністративною, матеріальною та кримінальною (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Відповідальність за порушення вимог  
законодавчо-нормативних документів з охорони праці 
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Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дис-
циплінарних стягнень: догана, звільнення з роботи. Право 
накладати дисциплінарні стягнення на працівників має ор-
ган, який приймає на роботу цього працівника. Дисциплі-
нарне стягнення можуть накласти за ініціативою органів, що 
здійснюють державний і громадський контроль за охороною 
праці. За кожне порушення можна застосувати лише одне 
дисциплінарне стягнення.  

Адміністративну відповідальність накладають на посадо-
вих осіб, винних у порушенні законодавства про охорону 
праці, у вигляді штрафу. Право накладати адміністративні 
стягнення мають службові особи спеціально уповноваженого 
державного органу, що реалізує державну політику у сферах 
промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійс-
нення державного гірничого нагляду – Державної служби 
України з питань праці (Держпраці), а також представники 
інших державних наглядових органів. Адміністративній від-
повідальності підлягають особи, які на момент вчинення ад-
міністративного правопорушення досягли шістнадцятиріч-
ного віку. 

Матеріальна відповідальність охоплює відповідальність як 
працівника, так і власника суб’єкта господарювання. Праців-
ники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподія-
ну суб’єкту господарювання унаслідок порушення ними по-
кладених на них обов’язків, у тім числі й порушення правил 
безпеки праці. Матеріальну відповідальність встановлюють 
лише за пряму дійсну шкоду і за умови, що така шкода за-
подіяна суб’єкту господарювання протиправними діями 
(бездіяльністю) працівника. Цю відповідальність, зазвичай, 
обмежують певною частиною заробітку працівника і вона не 
може перевищувати повного розміру заподіяної шкоди. Ма-
теріальну відповідальність можуть накласти незалежно від 
притягнення працівника до інших видів відповідальності. 

Кримінальна відповідальність настає, якщо порушення 
вимог законодавства та інших нормативних актів про охоро-
ну праці створило небезпеку для життя або здоров’я грома-
дян. Суб’єктом кримінальної відповідальності з питань охо-
рони праці може бути будь-яка службова особа суб’єкта гос-
подарювання незалежно від форм власності, а також грома-
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дянин – власник суб’єкта господарювання чи уповноважена 
ним особа. Кримінальну відповідальність визначають у судо-
вому порядку. 

1.2. Стан травматизму в Україні та його оцінювання 

Статистика виробничого травматизму засвідчує його 
безперервне зростання у цілому світі. За інформацією Між-
народної організації праці, щорічно трапляється близько  
270 млн нещасних випадків на виробництві. У розвинених 
країнах із високим технічним рівнем він значно менший, ніж 
у країнах, що розвиваються, у тому числі в Україні. У країнах 
Євросоюзу від нещасних випадків та професійних захворю-
вань потерпає щорічно близько 10 млн осіб, з яких майже 
8 000 гине. Загалом по всіх країнах земної кулі кожні три 
хвилини гине людина, а щосекунди зазнають травм чотири 
особи. За статистикою, в Україні щоденно на виробництві 
травмуються до 30-ти осіб і близько 2-х осіб гинуть. Якщо у 
країнах Європейського Союзу на 1 летальний нещасний ви-
падок припадає 300–700 загальних нещасних випадків, то в 
Україні частка травматизму з летальним наслідком значно 
вища і на 20–24 загальні нещасні випадки припадає 1 леталь-
ний нещасний випадок. 

За статистичними даними, в Україні впродовж останніх 
років стало тенденцією щорічне зменшення рівня як загаль-
ного, так і смертельного травматизму (рис. 1.3).  

Проте проблема промислової безпеки, охорони праці та 
гігієни праці в Україні залишається актуальною, оскільки 
рівень небезпеки на підприємствах України значно вищий, 
аніж у більшості розвинених країн світу. Хоча за оцінками 
Міжнародної організації праці рівень ризиків для життя та 
здоров’я працівників, обумовлених трудовою діяльністю, в 
Україні сьогодні поліпшений з недопустимого до задовільно-
го, проте він ще не досяг рівня, притаманного країнам Євро-
пи. Наприклад, якщо в країнах з ринковою економікою один 
летальний нещасний випадок припадає на 23,5 тис. праців-
ників, то в Україні – на 11 тис. працівників. За даними Держ-
комстату України, кількість працівників основних галузей 
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економіки, які працюють в умовах, що не відповідають сані-
тарним нормам, наближається до 30 % від облікової кількос-
ті штатних працівників, тобто кожен третій працівник пра-
цює в умовах дії шкідливих виробничих чинників, рівні яких 
перевищують гранично допустимі величини. 
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Найвищий рівень смертельного травматизму сьогодні 

простежують у вісьмох галузях економіки, на які припадає 
близько 90 % усіх смертельних випадків на виробництвах 
України: вугільна промисловість, агропромисловий ком-
плекс, транспорт, будівництво, невиробнича сфера, металур-
гія, машинобудування, хімічна промисловість. Аналіз при-
чин нещасних випадків зі смертельними наслідками за 
останні роки засвідчує, що близько 70 % таких випадків ста-
лося з організаційних причин, 19 % – з технічних, а 11 % – з 
психофізіологічних. Серед найпоширеніших організаційних 
причин нещасних випадків зі смертельними наслідками, 
пов’язаних з виробництвом, зафіксовано порушення трудо-
вої та виробничої дисципліни, правил дорожнього руху, тех-
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нологічного процесу, вимог безпеки під час експлуатації об-
ладнання, устаткування, машин, механізмів. Найпоширені-
шими технічними причинами нещасних випадків зі смерте-
льними наслідками, пов’язаних з виробництвом, є такі: неза-
довільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, 
споруд, території, засобів виробництва, транспортних засо-
бів, недосконалість технологічного процесу, його невідповід-
ність вимогам безпеки. Серед психофізіологічних причин 
нещасних випадків зі смертельними наслідками, пов’язаних 
із виробництвом, найчастіше трапляється незадовільний 
стан здоров’я, оскільки низький рівень життя та загроза за-
лишитися без роботи змушують людей працювати в умовах 
підвищеного ризику.  

В Україні останнім часом різко зростає професійна за-
хворюваність. На підприємствах України щорічно реєстру-
ють до 6 тис. професійних захворювань. Аналіз такої захво-
рюваності засвідчує, що професійна патологія зареєстрована 
в осіб понад 185-ти професій, серед яких значною є частка 
інженерно-технічних працівників (2,5 %), зайнятих у різних 
галузях економіки. Становище з професійною захворюваніс-
тю в Україні потребує реалізації комплексних заходів щодо 
створення умов праці, які забезпечать захист працівників від 
несприятливого впливу професійних шкідливих чинників. 

Щорічно в Україні виникає близько 60 000 пожеж, у яких 
гине понад 3 500 осіб. Щодня в Україні виникає близько  
200 пожеж, у яких гине 10–12 осіб і 5–6 отримують травми. 
Найпоширенішими причинами пожеж в Україні є: необе-
режне поводження з вогнем (61 %); порушення правил мон-
тажу та експлуатації електроприладів (18 %); порушення 
правил монтажу та експлуатації приладів опалення (11 %); 
пустощі дітей з вогнем (7 %); підпали (2 %); нез’ясовані та 
інші (1 %).  

В Україні смертність населення внаслідок травм, отруєнь 
та інших зовнішніх впливів у невиробничій сфері посідає 
третє місце після серцево-судинних захворювань та ново-
утворень. З цих причин у країні щороку зазнають ушко-
дження здоров’я понад 2,5 млн осіб, смертельно травмуються 
до 75 тис. осіб, або 200 осіб щодня.  
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Зниження рівня виробничого травматизму та професій-
них захворювань в усьому світі – одне із найважливіших за-
вдань. Щоб його ефективно вирішити, потрібно знати масш-
таби цієї проблеми. Експерти Міжнародної організації пра-
ці на підставі аналізу статистичних даних визначили, що не-
щасні випадки на виробництві займають третє місце (19 %) 
серед причин передчасної смерті людей у світі після ракових 
(32 %) і серцево-судинних (23 %) захворювань. За їхніми оці-
нками, приблизно 4 % світового валового внутрішнього про-
дукту втрачають з причин нещасних випадків і захворювань, 
пов’язаних з трудовою діяльністю. 

Аналіз стану травматизму в Україні провадять і на макро-, 
і на мікрорівні. Вирізняють смертельний та загальний виро-
бничий травматизм. Щоб проаналізувати стан виробничого 
травматизму на макрорівні, на рівні країни (регіону), вико-
ристовують два показники: 

• кількість осіб, які загинули у результаті нещасних ви-
падків виробничого характеру, що припадає на 1 млн 
працездатного населення; 

• кількість осіб, які постраждали у результаті нещасних 
випадків виробничого характеру, що припадає на 
1 млн працездатного населення. 

Поряд з показниками виробничого травматизму викори-
стовують показники невиробничого травматизму, оскільки 
частину нещасних випадків виробничого характеру форма-
льно зачислюють до нещасних випадків невиробничого ха-
рактеру у разі відсутності юридично оформлених взаємовід-
носин між роботодавцем та найманим працівником. Для 
оцінювання невиробничого травматизму використовують 
тільки показник смертельного травматизму: 

• кількість осіб, які загинули у нещасних випадках неви-
робничого характеру, що припадає на 1 млн населення. 

Використання показника загального травматизму для 
оцінювання рівня невиробничого травматизму спричиняє 
певні труднощі, пов’язані із обліком осіб, які постраждали у 
нещасних випадках невиробничого характеру. 

Рівень смертельного виробничого травматизму на мікро-
рівні, на рівні суб’єкта господарювання, оцінюють за абсо-
лютними показниками,  а для оцінювання стану загального 
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травматизму на цьому рівні сьогодні використовують три 
показники: 

• коефіцієнт частоти – кількість постраждалих осіб від 
нещасних випадків за календарний рік, які припадають 
на 1 000 працівників; 

• коефіцієнт важкості – кількість днів непрацездатності за 
календарний рік, що припадає на одну постраждалу 
особу; 

• коефіцієнт непрацездатності – кількість днів непраце-
здатності за календарний рік, що припадає на  
1 000 працівників. 

Останніми роками простежується зменшення як загаль-
ного, так і смертельного травматизму на виробництві (див. 
рис. 1.3, а). Така статистика обнадіює щодо поліпшення умов 
праці в країні, проте постає питання щодо вжитих для цього 
заходів. Для розроблення нових програм поліпшення умов 
праці та профілактики виробничого травматизму, очевидно, 
необхідні адекватні кількісні оцінки стану травматизму, які 
володіють прогностичною функцією. Hаведені вище показ-
ники мають один недолік, оскільки зовсім не пов’язані з об-
сягами виробництва. Одна із міжнародних оцінок стану ви-
робничого травматизму – кількість загиблих, які припадають 
на 1 млрд грн внутрішнього валового продукту (ВВП) – виправ-
ляє цей недолік. За останні роки, крім 2009 року, ВВП у на-
шій країні постійно зростав, а кількість загиблих, які припа-
дають на 1 млрд грн ВВП, зменшувалась (див. рис. 1.3, б). За 
цією міжнародною оцінкою теж можна стверджувати, що 
умови праці в Україні стають безпечнішими. Чи насправді 
це так? 

ВВП характеризує рівень економічного розвитку і мож-
ливості країни в майбутньому підтримувати належний рі-
вень добробуту населення та забезпечувати подальший роз-
виток економіки. Таким чином, одну частину ВВП викорис-
товують для інвестицій у господарську діяльність, а іншу час-
тину ВВП – для споживання. Зв’язок між ВВП і безпекою 
праці неоднозначний, однак, очевидно, що збільшення його 
інвестиційної частини, безперечно, сприятиме впроваджен-
ню новітніх технологій, оновленню технічних засобів вироб-
ництва і в такий спосіб опосередковано сприятиме поліп-
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шенню умов праці та зменшенню травматизму. Водночас 
збільшення споживчої частини ВВП зумовлюватиме змен-
шення його інвестиційної частини, отож важливим є збере-
ження певного співвідношення між цими частинами ВВП. У 
таких умовах адекватною оцінкою стану виробничого трав-
матизму, з урахуванням економічного розвитку країни та 
соціально-економічної політики держави, може бути відно-
шення можливої втрати заробітної плати унаслідок загибелі 
працівників до ВВП календарного року. Оскільки відомості 
про заробітну плату окремих загиблих працівників зібрати 
важко, то у розрахунках втрати заробітної плати загиблих 
можна прийняти середню заробітну плату працівників у 
країні. Виробничий травматизм, відповідно до концепції 
допустимого ризику, має випадковий характер і його показ-
ники за окремі роки, зазвичай, коливаються. Отож для усе-
реднення можна взяти можливу втрату заробітної плати 
унаслідок загибелі працівників за останні три роки.  

Динаміку зміни відношення можливої втрати заробітної 
плати унаслідок загибелі працівників за останні три роки до 
ВВП календарного року наведено на рис. 1.3, в. За цією оцін-
кою стан виробничого травматизму останніми роками не 
покращувався, як бачимо з аналізу за абсолютними оцінка-
ми (див. рис. 1.3, а та 1.3, б), а залишався майже на одному 
рівні з невеликими коливаннями. За умови зниження абсо-
лютних показників травматизму це чітко вказує на розвиток 
негативних тенденцій у сфері працеохоронної діяльності на 
загальнодержавному рівні. Якщо виявлену тенденцію не змі-
нити, то у майбутньому зростатимуть абсолютні показники 
травматизму. Отже, використання запропонованої кількісної 
оцінки даватиме змогу адекватно відстежувати тенденції у 
змінах смертельного травматизму та розробляти відповідні 
довгострокові програми покращення умов праці. 


