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2. Економічне, соціальне та правове значення охорони праці.
3. Стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної
захворюваності в Україні. Невиробничий травматизм.;
4. Законодавча база з охорони праці в Україні.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: ознайомити студентів з метою викладання нормативної
дисципліни «Охорона праці в галузі», розкрити її роль та значення у практичній
діяльності фахівця-юриста, розглянувши поняття, предмет, метод та систему;
ввести студентів у проблематику курсу, надати студентам базових, опорних
знань з цієї теми, орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї теми, у
тому числі в процесі підготовки до семінарських занять та контрольних заходів,
передбачених програмою курсу.
ВСТУП
Цією лекцією з теми «Вступ до охорони праці» ми розпочинаємо вивчення
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». Змістом цієї лекції є
загальнотеоретичні положення галузі охорони праці.
Метою цієї лекції є ознайомити студентів з метою викладання
нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі», розкрити її роль та значення у
практичній діяльності фахівця-юриста, розглянувши поняття, предмет, метод та
систему; ввести студентів у проблематику курсу, надати студентам базових,
опорних знань з цієї теми, орієнтувати їх на самостійну роботу з вивчення цієї
теми, у тому числі в процесі підготовки до семінарських занять та контрольних
заходів, передбачених програмою курсу.
Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Вступ до охорони
праці в галузі» тісно пов’язана із усіма наступними лекціями курсу, має базове
теоретичне та методологічне значення для їх опанування студентами.
Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: Охорона праці має
тісний зв’язок з такими науками як безпека життєдіяльності, гігієна, санітарія,
соціологія, фізіологія людини і фізіологія праці, екологія, технічні науки, фізика
та ін. Вона використовує досягнення цих наук для обґрунтування і створення
оптимальних умов праці, технічної та пожежної безпеки. Маючи свій науковий
метод аналізу і прогнозу, охорона праці використовує наукові методи цих наук
при дослідженні умов праці, атестації робочих місць, технологічного
устаткування тощо.
Також можна простежити тісний взаємозв’язок дисципліни «Охорона
праці в галузі» з правовими науками, такими, як трудове право, конституційне
право, адміністративне право та кримінальне право.

1. Поняття про охорону праці в галузі, її предмет, об`єкт, метод дослідження,
зв’язок з інщими науками
Охорона праці як соціально-технічна, нормативна дисципліна розглядає
теоретичні та практичні питання безпеки праці, запобігання виробничому
травматизму, професійним захворюванням і отруєнням, аваріям (катастрофам),
пожежам і вибухам на виробництві.
Вона вивчається з метою формування у майбутніх фахівців необхідного
рівня знань про стан і проблеми охорони праці, правові й організаційні питання
охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки в галузі, а також
активної позиції щодо практичної реалізації головного принципу Конституції
України – пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників відносно
результатів виробничої діяльності. Необхідність вирішення питань безпеки
зумовлює формування цілісної системи знань з проблем охорони праці,
необхідних для прийняття за будь-яких умов обrрунтованих рішень щодо
безпеки на рівні людини, колективу, підприємства, галузі, регіону й суспільства
в цілому. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» охорона праці –
це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів,
спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі
її трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпечних
умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефективної
працездатності. Питання промислової безпеки за значущістю поршнюють з
проблемами охорони навколишнього середовища і питаннями збереження миру.
Техносфера почала становити для людини серйозну небезпеку.
Хвороби і травми не є неминучими супутниками трудової діяльності, а
бідність не може служити виправданням неуваги до безпеки і здоров 'я
працівників
Предметом охорони праці як галузі знання є умови праці – сукупність
факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на стан
здоров’я і працездатність людини у процесі праці.
Оцінка умов праці проводиться на підставі Гігієнічної класифікації умов
праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
Об’єктом дослідження охорони праці в галузі виступає виробнича
система, яка включає людину, машину (виробниче устаткування) та середовище,
в якому здійснюється виробничий процес.
Метод дослідження. Міждисциплінарний характер охорони праці
зумовлює використання нею методів різних наук: статистики – для аналізу та
прогнозування нещасних випадків, професійних захворювань й аварій;
економіки – для обґрунтування витрат на заходи щодо охорони праці; фізики,
хімії, біології - для вивчення параметрів мікроклімату, наявності шкідливих і
небезпечних факторів виробничого середовища, встановлення їх гранично
допустимого рівня та ін.

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:
Підводячи підсумок з першого питання, слід зазначити, що предметом
охорони праці є умови праці, об’єктом дослідження охорони праці в галузі
виступає виробнича система, яка включає людину, машину (виробниче
устаткування) та середовище, в якому здійснюється виробничий процес.
Основною метою охорони праці є створення безпечних умов трудової діяльності
людини, забезпечення її високої та ефективної працездатності.
2. Економічне, соціальне та правове значення охорони праці
Економічне значення охорони праці витікає з того, що поліпшення умов та
охорони праці сприяє зростанню якості та продуктивності, підвищенню
соціально-економічних показників виробництва, зменшенню коштів на витрати
від травматизму, професійних захворювань і аварій. а це, у свою чергу стає
одним з важливих резервів підвищення матеріального та культурного рівня
життя народу. На сьогодні кошти, призначенні для поліпшення умов праці та
підвищення їі безпеки, не окуповують себе. У зв'язку з цим держава витрачає
значні кошти на пільги, компенсації та відшкодування наслідків несприятливих
умов праці. Основні кошти на охорону праці складають витрати на згальне
поліпшення умов праці, попередження нещасних випадків і професійних
захворювань та на запобігання загальних захворювань. Так, наприклад,
підвищення температури повітря на 10С вище норми комфортних умов
супроводжується збільшенням витрат робочого часу у середньому на 4,1
робочих днів в розрахунку на 100 працюючих, а перевищення рівня шуму на
робочих місцях на 10-20 дБ підвищує загрозу часткової втрати працездатності
відповідно в середньому на 2,7 робочих днів. При комплексній дії на людину
кількох шкідливих факторів втрати робочого часу можуть сягати 20-40% від
загального робочого часу за рахунок зниження працездатності. Відомо, що 2530% загальних захворювань людей пов'язані з несприятливими умовами праці.
Простої та зниження ефективності праці, викликані аваріями, нещасними
випадками на виробництві, професійними захворюваннями, не тільки
уповільнюють виробничі процеси, але й стають причиною високих додаткових
витрат для підприємства. Крім того, ці явища в значній мірі негативно
впливають на безпеку виробництва, якість продукції та відношення до роботи
працюючих.
Незадовільний стан охорони праці негативно відбивається на економіці
держави – щорічна загальна сума витрат на фінансування відшкодування
заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов’язаних з
незадовільними умовами праці, становить понад 1 млрд. грн.
З метою економії витрат на пільги та компенсації необхідно чітко
дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, правил техніки безпеки та інших
вимог з охорони праці на робочих місцях. Збільшення фонду робочого часу
досягається за рахунок скорочення витрат часу внаслідок виробничого
травматизму або неявки на роботу. Усе це дозволяє говорити про необхідність
використання економічних методів управління охороною праці.

Соціальне значення охорони праці проявляється у зростанні якості та
продуктивності праці, збереження трудових ресурсів і підвищенні соціальноекономічних показників на підприємстві.
Зростання якості та продуктивності праці відбувається за рахунок більш
ефективного використання фонду робочого часу внасдок:
1) скорочення внутрішніх змінних простоїв шляхом зниження кількості
або ліквідації мікротравм, обумовлених несприятливими умовами праці;
2) запобігання передчасному стомленню за рахунок оптимізації умов
праці, режимів праці і відпочинку та інших заходів, які сприяють підвищенню
ефективності використання робочого часу.
Збереження трудових ресурсів відбувається за рахунок:
1) оптимізації умов праці, що сприяє покращенню стану здоров'я,
підвищенню середньої тривалості життя і зростанню трудової активності;
2) покращенню взаємовідносин між співробітниками, що призводить до.
зниження напруження в колективі, формуванню нормального мікроклімату;
3) зростання кваліфікації і майстерності. працівників, підвищення їх
професійного рівня.
Правове значення охорони праці. Сьогодні Україна переживає етап
відмирання центрально-розподільчих форм господарювання і народження
економічних відносин у сфері праці, притаманних багатоукладній економіці.
При цьому змінюються ролі і функції основних суб'єктів трудових
правовідносин: держави, роботодавuя і працівника. Держава втратила роль
єдиного роботодавця, натомість наявна велика кількость власників засобів
виробництва, що прагнуть за будь-яку ціну швидкого накопичення первісного
капіталу. За цих умов пріоритетного значення набуває правове забезпечення
охорони праці, яке полягає в тому, що правові норми з охорони праці дають
змогу:
- визначати правовий статус працівника, включаючи право на охорону
праці, його гарантії та захист;
- реалізацію конституційного права громадян на охорону власного життя і
здоров'я в процесі трудової діяльності;
- регулювати за участю відповідних державних органів відносини між
власником підприємства, установи, організації та працівником з питань безпеки,
гігієни праці й виробничого середовища;
- встановлювати єдиний порядк організації охорони праці в Україні;
- відмовитися працівникові від дорученої роботи, якщо створилася
виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які
його оточують, або навколишнього середовища;
- збереження середнього заробітку за період простою не з вини працівника;
- перевести працівника за його згодою на легшу роботу відповідно до
медичного висновку і стану здоров'я;
- наданні працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови
праці;
- забезпеченні працівників спецодягом та іншими засобами
індивідуального захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами;

- відшкодувати власником моральної шкоди, заподіяної працівникові;
- забезпечити комплексне розв'язання завдань охорони праці жінок,
неповнодітніх та інвалідів;
- затвердити охорону праці як важливий елемент трудових правовідносин
працівника з роботодавцем (адміністрацією) у забезпеченні охорони праці на
робочому місці.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:
Отже, підводячи підсумок по другому питанню, слід зазначити, що
правовий статус громадянина включає основне його право на охорону праці і
юридичні статутні гарантії цього права не лише в процесі трудової діяльності,
але й під час прийому на роботу осіб, що потребують особливого захисту. Так,
не можна приймати жінок, а також неповнолітніх до 18 років на роботи, які за
медичних підставах їм протипоказані. Охорона праці є одним з найважливіших
елементів трудових правовідносин працівника з роботодавцем, тому
роботодавець зобов'язаний забезпечити охорону праці на робочому місці
працівника, а працівник - дотримуватися інструкції з охорони праці.Основним
законом, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, є
Конституція України, де проголошено, що громадяни України мають право на
працю, яку вони вільно вибирають або на яку погоджуються.
3. Стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної
захворюваності в Україні та інших державах. Невиробничий травматизм
Відповідно до ст. 3 Конституції України і Закону «Про охорону праці»
основним принципом державної політики є пріоритет життя і здоров’я
робітників відносно будь-яких результатів виробничої діяльності. Для розвитку і
швидкого втілення в життя цього принципу керівництво держави вживає ряд
організаційних заходів. Так, згідно з наказом Президента України було
розроблено державну програму підвищення рівня знань населення України з
питань охорони праці. Але, незважаючи на це, в Україні має місце ціла низка
негативних явищ на виробництві (аварії на шахтах, травматизм на транспорті,
професійні захворювання у промисловості). Щоденно на виробництві отримують
травми у середньому 160 чоловік, з низ 20 стають інвалідами, а 4-5 – гинуть.
Особливо травмонебезпечною залишається вугільна промисловість. Кожен
мільйон тонн вугілля, видобутого в Україні, обриває життя до п’яти шахтарів. У
США цей показник майже у 100 нижчий, а в Росії – у 3,8 рази.
Причиною високого рівня виробничого травматизму в Україні є недбале
ставлення деяких керівників підприємств до проблем охорони праці, застарілі
малобезпечні технології та брак коштів на реконструкцію виробництва,
переозброєння його сучасною технікою, низька виробнича дисципліна.
Травматизм може бути і невиробничий. Так, внаслідок дорожньотранспортних пригод в останні роки загинуло або отримало травми різного
ступеню складності особливо багато людей. Тільки на Україні цей показник
складає близько 18 тисяч осіб на рік.
Є хвороби, які у разі недотримання на виробництві й у побуті правил
санітарії та гігієни, швидко розповсюджуються. Наприклад, від туберкульозу в

1999 р. на Україні померло майже 20 тисяч людей.
За статистичними даними, щорічно в Україні реєструється близько 2,5 тис.
осіб, в яких виявлені професійні захворювання.
Ріст енергетики, промислового виробництва, численності засобів
транспорту в світі призводить до зростання виробничого і невиробничого
травматизму. Так, у машинобудівній галузі Росії в 1999 р. травмовано 17,8 тисяч,
загинуло 280 осіб.
Величезна аварія – витікання 43 т отруйного газу метилізоцианату на
заводі американської фірми «Юніон Карбайт» у м. Бхопалі (Індія) у грудні
1984 р. – призвела до загибелі 3150 людей. Більше 200 тисяч людей отримали
значні травми й ушкодження органів дихання, печінки, нирок, центральної
нервової системи тощо.
В останні роки значні аварії з людськими жертвами та забрудненням
навколишнього середовища мали місце на підприємствах хімічної промисловості
та на шахтах Китаю.
Згідно з даними Міжнародного бюро праці, у світі в середньому на
100 тисяч працюючих щорічно припадає близько 6 нещасних випадків зі
смертельними наслідками, а кожні три хвилини внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання помирає одна людина.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Отже, підводячи підсумок по третьому питанню, слід зазначити, що
причиною високого рівня виробничого травматизму в Україні є недбале
ставлення деяких керівників підприємств до проблем охорони праці, застарілі
малобезпечні технології та брак коштів на реконструкцію виробництва,
переозброєння його сучасною технікою, низька виробнича дисципліна.
Травматизм може бути і невиробничий. Так, внаслідок дорожньотранспортних пригод в останні роки загинуло або отримало травми різного
ступеню складності особливо багато людей. Тільки на Україні цей показник
складає близько 18 тисяч осіб на рік.
4. Законодавча база з охорони праці в Україні
Складовими охорони праці є законодавство про працю, виробничу
санітарію і безпеку застосування різних технічних засобів у виробничих
процесах, включаючи пожежну і вибухову безпеку.
Основні положення з охорони праці в Україні встановлені і
регламентуються Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом
«Про охорону праці», іншими Законами України, а також розробленими на
основі і відповідно до них нормативно-правовими актами.
Згідно з Конституцією України найвищою соціальною цінністю є людина,
її життя, здоров’я і безпека (ст. 3). Стаття 42» гарантує право на працю, а ст.. 43 на належні, безпечні і здорові умови праці; використання праці .жінок і
неповнолітніх на небезпечних для Їхнього здоров'я роботах забороняється .
Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст. 45 Конституції України).
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також
оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня

щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний
час.
У тексті статті 46 Конституції України вказано на те, що громадяни мають
право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної,
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття
з незалежних від .них обставин, а також у старості та в інших випадках,
передбачених законом, а ст. 49 – право на охорону здоров’я, медичну допомогу,
страхування.
У Законі «Про охорону праці» визначені основні напрямки з практичної
реалізації конституційних прав громадян України. Його дія розповсюджується
на всі заклади, підприємства, організації незалежно від форми власності і
діяльності, і на всіх громадян, які працюють у цих організаціях. Основними
положеннями Закону України «Про охорону праці» є:
- встановлення норм прямої дії щодо порядку організації охорони праці
безпосередньо на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми
власності, чітке визначення функцій, обов'язків, прав, відповідальності власника
і конкретних посадових осіб та працівників;
- зміцнення позиції та підтвердження вагомого статусу служб охорони
праці щодо прав і повноважень працівників цих служб, їх підпорядкування
безпосередньо керівникові та прирівнення до основних виробничо-технічних
служб підприємства, необхідність створення служб охорони праці як на
підприємствах, так і в усіх органах управління, включаючи місцеві державні
адміністрації;
- визначення вагомого місця та ролі колективного договору підприємства у
вирішенні завдань охорони праці, забезпечення прав і соціальних гарантій
працівників;
- визначення курсу на забезпечення неперервного якісного навчання
населення з питань охорони праці, впровадження у всіх навчальних закладах
системи освіти відповідної дисципліни;
- забезпечення активної участі професійних спілок та інших громадських
формувань у роботі щодо покращення охорони праці, створення можливостей
щодо формування нових
комісій з питань охорони праці підприємства,
уповноважених трудового колективу з цих питань.
Кодекс законів про працю регулює трудові відносини всіх працівників,
сприяючи ефективності суспільного виробництва і зростанню на цій основі
матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової
дисципліни. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці,
всебічну охорону трудових прав працівників. Право на працю реалізується
укладанням трудового договору.
Закон «Основи законодавства України про охорону здоров'я» визначає
правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в
Україні. Закон надає гарантії соціального забезпечення працівників при втраті
працездатності, одержанні професійних захворювань, інвалідності, забезпечення
усіх громадян гарантованим рівнем медико-санітарної допомоги, а також
затверджує здійснення державного нагляду у сфері охорони здоров'я.

У системі законодавчих актів щодо гігієни праці ключове місце посідає
Закон України «Про забезпечення санітарного епідеміологічного благополуччя
населення». Згідно Закону забезпечення благополуччя насзелення досягається
такими основними заходами: гігієнічною регламентацією та державною
реєстрацією небезпечних факторів навколишнього та виробничого середовища;
державною санітарно-гігієнічною експертизою проектів, технологічних
регламентів, інвестиційних програм та діючих об’єкт1в і обумовлених ними
небезпечних факторів на Їх відповідність вимогам санітарних норм; включенням
вимог безпеки для доров'я та життя в державні стандарти та іншу нормативну та
нормативно-технічну документацію; ліцензуванням видів діяльності, пов'язаних
з потенційною небезпекою для здоров'я людей; пред'явленням гігієнічного
обrрунrування вимог до проектування, будівництва, розробки, виготовлення та
використання нових засобів виробництва та технологій; пред'явленням гігієнічно
обгрунтованих вимог до житлових та виробничих приміщень, територій, діючих
засобів виробництва та технологій; обов' язковими медичними оглядами певних
категорій населення. Стаття 7 цього Закону – «Обов'язки підприємств, установ,
організацій» – передбачає розробку і здійснення адміністрацією підприємств
санітарних та протиепізоотичних заходів щодо умов праці стосовно рівнів
чинників виробничого середовища; інформацію санітарно-епідеміологічної
служби щодо надзвичайних подій і ситуацій, що становлять небезпеку для
здоров'я населення; відшкодування збитків.
Закон України «Про пожежну безпеку» визначає правові, економічні та
соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України. Законом
встановлено, що забезпечення пожежної безпеки об'єктів покладається на
керівників цих об'єктів. Державний пожежний нагляд за станом пожежної
безпеки в населених пунктах і на об'єктах, незалежно від форм власності,
здійснюється державною пожежною охороною.
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випрадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» гарантує право громадян на соціальний
захист, яке проголошується Конституцією України (ст. 46), зокрема в разі
повної, 'часткової або тимчасової втрати працездатності. Окрім того, він створює
правове поле, фінансові й організаційні механізми для успішного розв'язання
триєдиного завдання: запобігання нещасним випадкам і професійним
захворюванням, відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на
виробництві, компенсації потерпілим матеріальних збитків внаслідок
ушкодження здоров'я.
Закон України «Про охорону навколишнього середовища» регламентує
відносини в галузі охорони праці, захист природних ресурсів, ефективне
використання їх, забезпечення екологічної безпеки, попередження і ліквідації
негативного впливу господарської діяльності людини на навколишнє
середовище.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Підводячи підсумки за четвертим питанням, зазначимо, що основні
положення з охорони праці в Україні встановлені і регламентуються

Конституцією України, Кодексом законів про працю, Законом «Про охорону
праці», іншими Законами України, а також розробленими на основі і відповідно
до них нормативно-правовими актами.
5. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці
Державна політика України в галузі охорони праці визначається
Верховною Радою відповідно до Конституції і базується на принципах:
 пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності
власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;
 підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпеченням
суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції,
а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов
праці;
 комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі
загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з
урахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досягнень в
галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;
 соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які
потерпіли від нещасних випадків та професійних захворювань;
 встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств,
незалежно від форм власності і видів їх діяльності;
 використання економічних методів управління охороною праці, участі
держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залученні добровільних
внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить
законодавству;
 інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;
 забезпечення координації діяльності державних органів, установ,
організацій та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми охорони
здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення
консультацій між власниками та працівниками, між усіма соціальними групами
при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;
 адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням
його здоров'я та психологічного стану;
 міжнародного співробітництва в галузі охорони праці, використання
світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення
безпеки праці.
Усі норми стосовно охорони праці умовно поділяються на чотири групи:
1) створення безпечних умов праці ще на стадії проектування виробничих
об’єктів, розробки нових технологій, ефективних засобів виробництва, засобів
колективного та індивідуального захисту працюючих. Забороняється приймати і
використовувати їх у виробництві, якщо вони не забезпечують здорових і
безпечних умов праці;
2) гарантування безпеки працюючих у період самого процесу виробництва
з розробленням відповідних нормативних вимог, інструкцій;

3) регламентація порядку видачі засобів індивідуального захисту і
лікувально-профілактичного харчування, виділення і використання коштів на
охорону праці, проведення за кошти власника попереднього (при прийнятті на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів
працівників, що передбачене Законом «Про охорону праці»;
4) загальний і спеціальний нагляд та контроль за охороною праці, а також
відповідальність за його порушення.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
Підводячи підсумки за п’ятим питанням, зазначимо, державна політика
України в галузі охорони праці визначається Верховною Радою відповідно до
Конституції і базується на принципах, які спрямовані на захист життя і здоров’я
працівників.
6. Міжнародні нормативні акти з охорони праці
а)Конвенції та рекомендації МОП як мінімальні стандарти з охорони
праці
Конвенція № 155 Міжнародної організації праці (МОП) «Про безпеку і
гігієну праці та виробниче середовище», яка набула чинності 11 серпня 1983 р.,
визначає систему організації охорони праці на національному та виробничому
рівнях. Згідно з Конвенцією на роботодавців покладається обов’язок надавати
робочі місця, механізми та обладнання, організовувати виробничі процеси, у
відповідності з встановленими міжнародними нормативами безпеки, вживати
заходів щодо створення відповідних служб з управління та нагляду за охороною
праці.
Конвенція також передбачає надання необхідної інформації органам
громадського контролю за охороною праці, проведення навчань і консультацій.
За вимогами документа роботодавець зобов’язаний розробляти заходи і засоби
щодо попередження виробничого травматизму та проводити розслідування й
облік нещасних випадків і професійних захворювань.
МОП, одна з найдавніших міжнародних організацій, створена у 1919 р.
Вона є основним міжнародним координуючим органом у галузі охорони праці.
Україна є членом МОП з 1954 р. Значну кількість документів, прийнятих МОП,
ратифіковано в Україні. Серед них – найважливіші нормативні акти, що
стосуються основоположних прав людини в процесі праці. У МОП діє система
контролю за виконанням у країнах-членах вимог конвенцій і рекомендацій. В
Україні реалізується проект МОП “Мобілізація підприємств і працівників на
запобігання зловживанню шкідливими речовинами”.
Міжнародна організація праці (МОП) була створена і діє з метою
встановлення й збереження суспільної злагоди, захисту прав людини, розвитку
принципів трипартизму, соціального прогресу в усьому світі. За роки своєї
діяльності вона накопичила унікальний досвід і провела величезну роботу з
урегулювання соціально-трудових проблем і конфліктів на основі розвитку
переговорного процесу, тристоронніх переговорів і угод.
Значення вдосконалення соціально-трудових відносин в Україні,
приведення їх у відповідність до міжнародних вимог, що формуються на основі

прогресивного досвіду високорозвинених країн, особливо актуалізується в наш
час у зв'язку з процесами глобалізації та ринкової трансформації національної
економіки. Тому важливою сферою знань у галузі економіки праці й соціальнотрудових відносин є вивчення: досвіду діяльності МОП.
При вивченні матеріалів цiєї глави завдання студента полягає в тому,
щоб з'ясувати цілі, завдання, структуру, пріоритетні напрями діяльності
Міжнародної організації праці; зрозуміти сутність і значення міжнародних актів
про економічні, соціальні й культурні права людини, зокрема основоположних
конвенцій і рекомендацій МОП; розглянути організацію діяльності МОП, основні
напрями iнreгpaцiї соціально-трудових відносин України в систему відносин,
визнану світовим співтовариством.
Міжнародна організація праці (international labour organisation) - одна з
найстарших і найбільших міжнародних організацій. Вона створена у 1919 р. У
складі ліги націй за ініціативою і активною участю західної соціалдемократії для
сприяння соціальному прогресу, встановлення і підтримання соціальної злагоди.
3 1946 р. МОП діє як спеціалізована установа організації об'єднаних націй. У
преамбулі констигуції МОП (квітень 1919 р.) відображено основні чотири
мотиви створення МОП:
-гуманістичний мотив полягає в неприйнятності існування експлуатації,
соціальної несправедливості, важких умов праці та життя робітників;
-внутрішньополітичний мотив - без поліпшення умов життя і праці
боротьба працівників за свої права може набрати революційних форм, що
порушить мир і гармонію у світі;
-економічний
мотив
соціальні
реформи
впливають
на
конкурентоспроможність національних економік, що обумовлює можливості
поліпшення становища трудящих у їх країнах;
-зовнішньополітичний мотив - загального і тривалого миру можна досягти
тільки на основі соціальної справедливості .
МОП є єдиною організацією ООН, в рамках котрої представники
трудящих разом з представниками пlдпpиємціців та урядів на рівних правах
беруть участь у npийняттї рішень шляхом переговорів з найважливіших
соціально-економічних питань.
На тристоронній основі функціонують органи МОП - Адміністративна
рада (виконавчий opгaн), галузеві комітети. Принципи трипартизму також
враховуються при підборі кандидатур у міжнародне бюро праці та його
територіальні бюро.
Тристороннiй принцип побудови та здійснення діяльності МОП закріплено
в їі базових документах - філадельфійській декларації та статуті.
Документи МОП, які приймаються на щорічній генеральній конференції
МОП, узгоджуються зі сторонами згідно з принципом консенсусу, тобто за
згодою всіх cтopiн, однак це не є абсолютним правилом, оскільки всередині
делегацій від держав рішення може бути прийняте кваліфікованою більшістю
(2/3 голосів кожної із сторін).
Особливості структури та всієї діяльності МОП визначаються склaдністю
узгодження різних:, часто навіть протилежних інересів сторін. Діалог, дискусії та

прийняття рішень сторонами передбачає взаємні врахування інтересів та
досягнення утод в умовах соціального миру, що і зумовлює необхідність такої
особливості структури та діяльності МОП, як її тристоронній характер.
МОП нині налічує більше 180 країн-членів, сприяє дотриманню прав
людини, гармонійному соціально-економічному розвиrку народів світу через
запровадження та контроль за дотриманням міжнародних стандартів прaці.,
технічне сniвробітющтво. МОП здійснює наукові дослідження і поширює
інформацію, готує кадри для створення умов забезпечення потреб якомога
більшої кількості людей світу у харчуванні, житлі, здоров'ї, освіті, культурі,
гідній праці.
Головні цілі МОП відповідно до їі статуту можна визначиги так:
-захист iнтepeciв та прав трудящих шляхом регламентації робочого часу;
боротьба з безробіттям;
-встановлення гарантії заробітної плати та визнання принципу рівності
оплати за однакову працю;
-захист від захворювань та травматизму на виробництві;
-регламентація питань соціального страхування та соціального
забезпечення тощо.
Для досягнення поставлених цілей МОП виконує такі основні завдання:
-розробка міжнародної політики та програм вирішення соціально-трудових
проблем.
-створення і прийнятгя міжнародних трудових норм у вигляді конвенцій та
рекомендацій задля здійснення цієї політики.
-технічне співробітництво - допомога країнам-учасницям у вирішенні
соціально-трудових проблем.
-захист прав людини та боротьба з бідністю за покращання життєвого
рівня трудящих, розвиток соціального забезпечення.
-розробка програм покращання умов праці та виробничого середовища,
техніки безпеки та гігієни праці, охорона та відновлення довкілля.
-розробка заходів щодо захисту наївразливіших груп працівників (жінок,
молоді, людей похилого віку, працівників-емігрантів) тощо.
Зазначені вище завдання були й залишаються головними у діяльності
МОП, а також є одночасно і методами її роботи, зокрема щодо розробки
міжнародних трудових норм.
МОП має досить складну та розгалужену структуру. Міжнародна
конференція праці (МКП), або Генеральна конференція, є вищим органом МОП,
робота котрого визначається спеціальним регламентом. МКП збирається
щорічно в женеві зазвичай на початку червня. Кожна держава на конференції
представлена двома делегатами від уряду та по одному від трудящих та
підприємців з правом вирішального голосу. До складу делегацій також входять
радники, у великих делегаціях у кількості 40-50 чоловік. Всі делегати
користуються рівними правами та голосують відповідно до своїх переконань та
незалежно один від одного. Різні точки .зору не завдають перешкод прийняттю
рішень, оскільки ті приймаються переважно значною більшістю голосів або
консенсусом.

МКП визначає загальний напрямок діяльності МОП, тyr обговорюються
соціальні проблеми у сфері праці, розробляються та затверджуються міжнародні
норми праці у вигляді конвенцій та рекомендацій, приймаються резолюціі щодо
окремих питань діяльності М0П, заслуховується звіт про діяльність організації за
минулий рік та затверджуються бюджет і програма на наступні два роки, раз на
три роки обирається адміністративна рада. Робота вищого органу МОП
складається із щоденних пленарних засідань та паралельної роботи
різноманітних комітетів.
Галузеві комітети створені поза конференцією для обговорення на
міжнародному рівні соціально-трудових проблем окремих, найважливіших
галузей економіки. Комітети є постійннми органами, однак збираються на
засідання нерегулярно, не частіше ніж раз на декілька років.
Регіональні конференції скликаються для пiдrpимання постійного зв'язку
М0П із різним районами світу та вивчення соціально-економічних змін, які там
відбуваються. Конференції скликаються за необхідністю та :можливістю для
обговорення питань, важливих для :конкретного регіону. Рішення конференцій
спрямовуються у МОП, урядам, об'єднанням трудящих та підприємців країн
окремого регіону.
Адміністративна рада є виконавчим органом МОП, який спрямовуєїї
роботу в період між конференціями, впроваджує її рішення, визначає порядок
денний конференції та інших нарад, спрямовує діяльність МБП та різноманітних
комітетів тощо. Адміністративна рада має тристоронній склад: 28 представників
урядів, 14 трудящих та 14 підприємців. Адміністративна рада збирається три
рази на рік. На кожній її сесії на розгляд виноситься близько двадцяти питань.
Міжнародне бюро праці (МБП) - це постійний секретаріат та одночасно
дослідний центр із соціальних питань і світовий довідково-інформаційний центр
МОП, шаб-квартира якого знаходиться в Женеві (lllвейцарія). До головних
функцій МБП відносять: здійснення різноманітних обстежень у сфері соціальнотрудових відносин за дорученням Адміністративної ради та генеральних
конференцій, контроль за дотриманням ратифікованих конвенцій, підготовка
матеріалів для Генеральних конференцій, видання та поширення публікацій з
питань праці. Очолює МБП генеральний директор, який призначається
Адміністративною радою раз на 5 років. Організаційно МБП складаєгься із ряду
департаментів та має декілька бюро і представників у різних країнах. При МБП
було створено два науково-навчальних заклади з підвищення кваліфікації:
міжнародний інститут соціально-трудових досліджень у Женеві та міжнародний
навчальний цeнrp у Турині (Італія).
Важливу роль в розвитку МОП зіграло прийняття в 1944 р. Міжнародною
конференцією праці у Філадельфії декларації про діяльність МОП. Вона
отримала назву Філадельфійської декларації та власне разом зі статутом
визначила основні цілі та завдання організації, які залишаються актуальними та
нагальними і дотепер. Ця декларація, окресливши магістральні шляхи не лише
діяльності МОП, а й світової соціальної політики загалом на другу половину ХХ
ст., і нині залишається і керівним докумешом в роботі організації.
Декларація відкриваєгься підтвердженням фундаментальних принципів

МОП та проголошує, що "праця не є товаром", "свобода слова та свобода
об·єднання є необхідними умовами постійного прогресу та що злидні будь-де є
загрозою для загального добробуту". Далі обrpунтовується положення, що
стійкий мир може бути встановлено лише на основі соціальної справедливості,
тобто вперше завданням міжнародної організації було в такому широкому
розумінні проголошено принцип рівності.
Філадельфійська декларація МОП також закликала уряди запровадити
гарантовану мінімальну заробітну плату, досягти повної зайнятості, сприяти
реалізації програм соціального забезпечення, покращанню умов праці та
житrєвого рівня населення, забезпеченню можливостей навчання й просування
на вищі посади працівників, забезпеченню рівних можливостей отримання
загальної та професійної освіти. Завершується декларація твердженням, шо
викладені в ній принципи "повністю можугь бути застосовані всіма народами", а
їх поширення на все ще "залежні народи. є завданням всього цивілізованого
світу". Ця заява сприяла тому, що перед отриманням незалежності країнами
"третього світу" декларацію назвали "хартією залежниx народів".
Визначені декларацією цілі та завдання є головними у діяльності МОП
протягом усього періоду, однак сучасні умови визначають необхідність
виявлення пріоритетів її діяльності. До головних з них можна віднести такі:
пiдrpимка процесу демократизації для сприяння розвигку триартизму, діалогу
між партнерами в кожній державі; продовження боротьби з бідністю, передусім
через збільшення зайнятості, в тому числі шляхом перепідготовки робочої сили;
захист трудових та громадянських прав трудящих у всіх його формах.
Діяльность МОП направлена на:
1. Розробку та прийняття міжнародних трудових норм та конrpoль за їх
виконанням (нормотворча діяльність).
2. Надання країнам допомоги у вирішенні соціально-трудових проблем,
тобто здійснення технічного співробітництва.
3. Проведення досліджень та здійснення публікацій з проблем y сфері
праці.
Нормотворча робота є головною у діяльності МОП та здійснюється задля
досягнення ії основних цілей і завдань. М0П розробляє міжнародні програми
щодо покращання умов праці та життя трудящих, підвищення можливостей
зайнятості та підтримки основних прав людини, вдосконалення загальної і
професійної освіти. Ці програми грyнryються на міжнародних трудових нормах,
що встановлюються конвенціями та рекомендаціями МОП, яких за роки ії
існування було ухвалено 184 та 194 відповідно.
Міжнародне технічне співробітництво здійснюється, починаючи з ЗО-х рр.
ХХ ст., у вигляді надання експертами МОП допомоги країнам у вирішенні
різноманітних соціально-трудових проблем. Діяльність експертів останнім часом
стає складовою національних планів розвитку та зосереджується на сприянні
повній зайнятості, розвитку людських ресурсів, пїдвиіценні рівня життя,
вдосконаленні трудового законодавства, здійсненні розвитку трипартизму,
впровадженні сучасних методів управлlння тощо. Більш ніж у 1ОО країнах світу
працює близько 600 експертів МОП.

Технічна допомога також включає в себе постачання необхідного
обладнання, надання стипендій для підготовки національних кадрів на місцях та
під час відряджень їх до інших країн, організацію різноманітних семінарів.
Масштаби технічної допомоги визначаються можливостями фінансування, які є
незначними, однак поступово зростають. Здійснення великомасштабних
проектів, зокрема щодо підготовки кадрів, фінансується певним чином
програмою розвитку Організації об'єднаних націй.
Систематична дослідницька та видавнича діяльність МОП є основою
здійснення нормотворчої роботи та технічного співробітництва. Цей напрямок
діяльності проводиться основними департаментами МБП, міжнародним
інститутом соціально-трудових досліджень МОП, міжнародним навчальним
центром МОП. Дослідницька робота охоплює багато крaїн світу,а після ії
завершення результати можуть бути використані всіма бажаючими.
Міжнародний інститут соціально-трудових досліджень співпрацює та
обмінюється результатами досліджень, методичними розробками у сфері праці
та соціально-трудових відносин з багатьма національними науково-досдідними
закладами. МОП є координатором усіх досдідницьких робіт у сферах охорони та
гігіэни праці, виробничого середовища, що виконуються і в окремих країнах, і в
міжнародниx організаціях.
МБП є важливим міжнародним видавничим центром, який видає щороку
велику кількість літератури багатьма мовами. Серед публікацій - доповіді для
щорічної сесії МКП, різних спеціалізованих нарад і конференцій; трьома мовами
видаcrься журнал "Міжнародний огляд праці", п'ятьма мовами -журнал
"Трудовий світ"; англійською видається "Офіційний бюлетень МБП"; також
видаються "Законодавчі акти про працю", "Щорічник статистики праці", "Праця
у світі", щорічна доповідь про тенденції розвитку й перебіг подій у трудових та
соціальних сферах, журнал для допомоги профспілкам.
Організаційно-практична діяльність МОП ведеться у тісному взаємозв'язку
та згідно з методами її роботи і охоплює всі основні соціально-економічні
проблеми праці та права людини. Основні сфери її діяльності досить широкі та
багатогранні, однак продовжують розширюватись, включаючи в себе нові теми,
змінюючи свій зміст відповідно до змін у світовому співтоваристві та окремих
країнах.
До основних сфер діяльності МОП належать: зайнятість та безробіття;
професійна підготовка та перепідготовка кадрів; права людини; умови, безпека
та гігієна праці, виробниче та навколишнє середовище; заробітна плата;
соціальне забезпечення; окремі категорії трудящих; МОП та соціальні інститути;
погляд у майбутнє та проблемні положення.
Забезпечення повної зайнятості, попередження та скорочення безробіття,
допомога безробітним є найважливішими завданнями МОП протягом усього
періоду її діяльності. У філадельфійській декларації було урочисто проголошено
зобов'язання МОП сприяти прийняттю всіма членами програм повної зайнятості
та підвищення життєвого рівня населення. Однак МОП не спроможна
створювати в країнах робочі місця, це завдання місцевих урядів, а ії роль полягає
у формуванні суспільної думки, заохоченні національних заходів та міжнародної

співпраці. Питанням зайнятості, повнішого та ефективного використання
людських ресурсів присвячено значну частину конвенцій та рекомендацій МОП.
Важливою ланкою та етапом у цій сфері діяльності стала Всесвітня
програма зайнятості, проголошена на сесії міжнародної конференції праці в 1969
р. Вона стала відправною точкою у роботі МОП в напрямку подолання
безробіття та неповної зайнятості, охоплювала як промислово розвинені країни,
так і ті, що розвиваються. Однак і зміст Всесвітньої програми зайнятості, і її
здійснення вказують на те, що вона не вирішила гострих проблем запобігання та
скорочення безробіття, а МОП в подальшому неодноразово зверталась до
аналізу причин її слабкого виконання та здійсненого впливу. В ході цього
розглядались питання боротьби з бідністю, а в 1976 р. було визначено концепцію
«основних потреб»' яка сприяла встановленню в країнах :мінімального рівня
заробітної плати та пенсій.
Необхідність скорочення безробіття та досягнення повної зайнятості
зумовили проголошення активної політики на ринку праці, суть котрої полягає
не стільки в матеріальній допомозі безробітнім, скільки в збільшенні зайнятості
на основі здійснення системи різноманітних заходів.
Важливим та досить ефективним напрямом діяльності МОП стала
допомога країнам, зокрема тим, що розвиваються, у професійній підготовці та
перепідготовці кадрів. Ці питання МОП розглядає як проблему розвитку
людських ресурсів, включаючи розвиток управління, професійну орієнтацію та
професійну реабілітацію. На здійснення цієї програми спрямовується більше
двох третин коштів, призначених на технічне співробітництво. Цей напрямок
діяльності організації реалізується щороку в десятках країн, в ній зайняті сотні
радників та експертів.
Гострою та політизованою сферою роботи МОП, яка знайшла своє
відображення в міжнародних нормах та контрольній діяльності різних її органів,
є права людини. Вся діяльність МОП тією чи іншою мірою пов'язана з правами
людини, захистом права на працю та від примусової праці, боротьбою за
нормальні умови праці, захист від дискримінації, за свободу об'єднання у
профспілки тощо. Права людини знайшли відображення в конвенціях та
рекомендаціях МОП.
Широке коло питань охоплює така сфера діяльності, як умови, безпека та
гігієна праці, виробниче та навколишнє середовище. Ці проблеми відображені в
конвенціях та рекомендаціях, що розглядають загальні та конкретні питання
окремих професійних груп, окремих шкідливих речовин, окремих професійних
захворювань. Для вирішення завдань у цjй сфері МОП розробила та здійснює
ряд програм, найважливішою з яких є Міжнародна програма з покращання умов
праці та виробничого середовища.
Діяльність МОП у сфері заробітної плати досить обмежена. В
міжнародних нормах відображенi лише питання встановлення мінімального
гарантованого розміру заробітної плати та пенсій, критерії оплати праці, питання
рівної винагороди чоловіків та жінок за рівноцінну працю.
У сфері соціального забезпечення МОП здійснює широку нормотворчу
роботу, яка охоплює всі елементи цього напряму діяльності. Значне місце

соціальне забезпечення займає в програмах технічної допомоги країнам, що
розвиваються, та у розвитку і вдосконаленні національного законодавства з
соціального забезпечення в розвинутих країнах.
Також МОП виділяє деякі найбільш вразливі категорії та професійні групи
трудящих. До першої групи належать жінки, інваліди, молодь та працівникимігранти. Щодо працівників певних професій, галузей та сфер, то особлива увага
організацією приділяється морякам, оскільки умови праці і життя на борту
суден, які плавають по всьому світу, потребують першочергової міжнародної
регламентації.
Через соціальні інститути МОП здійснює співпрацю з усіма своїми
країнами-членами. До цих інститутів організація відносить трудове
законодавство, трудові відносини, адміністрацію праці, організації працівників
та підприємців.
Нормотворча дїяльність МОП направлена на створення Міжнародного
кодексу праці - Міжнародно-правових актів двох видів - конвенцій і
рекомендацій, які приймаються в рамках, закрiплених у статуті МОП та iншиx ії
документах.
Конвенції та рекомендації МОП разом з різноманітними актами ООН, що
діють у світовому масштабі, і актами локальної дії, прийнятими регіональними
організаціями, складають свого роду міжнародний кодекс праці·
Міжнародний кодекс праці - це різноманітні міжнародні трудові норми, що
включають 184 конвенції та 194 рекомендації МОП, прийнятих за роки
існування організації. Він є об'єктом уваги, вивчення, запозичення, практичного
використання в якості визнаного в цивілізованому світі еталона, зведення
модельних актів з соціально-трудових відносин, творче освоєння, якого є
необхідною умовою розробки та вдосконалення національних систем трудового
права, які орієнтуються на загальноцивілізаційні вимоги.
В сукупності ці конвенції та рекомендації складають унікальну правову
базу та конкретний юридичний статус соціально-трудових відносин, які мають
будуватись у конкретній країні з урахуванням національних особливостей.
Кодекс дає правову основу соціального партнерства у вигляді конкретних
правових норм, що містяться в спеціальних юридичних актах - конвенціях МОП;
ним юридично визнано право профспілок на законодавчу ініціативу, а також
принцип рівноправностi соціальних партнерів; визначена необхідність існування
в країнах-членах МОП арбітражних органів з вирішення соціально-трудових
конфліктів; вимагається створення умов для забезпечення незалежності одне від
одного соціальних партнерів, їх автономності.
Міжнародний кодекс праці встановлює міжнародні стандарти у сфері
трудових прав, найму та професійної підготовки, умов праці та зайнятості.
Кодекс детально описує всі процедури, що rpунтуються на принциових
положеннях системи трипартизму, які є важливими для переговорного процесу
сторін, для ефективного застосування міжнародних трудових норм у практиці
певної країни тощо.
Конкретний зміст кодексу складається з 13 основних розділів, за якими
групуються конвенції та рекомендації МОП, що містять базові ідеї за кожною

сферою діяльності організації.
Правове значення конвенцій та рекомендацій, у яких знаходять втілення
міжнародні трудові норми, є різним. Конвенції пiдляrають ратифікації та
покладають на державу юридичні зобов'язання з їх практичного впровадження,
їх виконання перевіряється. Спеціальні місії знайомляться з положенням
профспілок в певній країні, з виконанням тієї чи іншої конвенції, в разі
порушення ратифікованих конвенцій країна заноситься в окремі списки та
морально засуджується. Рекомендації не ратифікуються, вони є моделлю, якою
держава може, але не зобов'язана керуватись у здійсненні правового
регулювання праці. Рекомендації є ніби орієнтиром для кpaїн, що мають намір
дотримуватись соціально-трудових нормативів, однак з певних пpичин не
можуть чи не хочуть їх ратифікувати. Саме тому конвенції є головною нормою
законотворчої діяльності МОП та саме вони здійснюють найвагоміший вплив на
регулювання трудової сфери тієї чи іншої країни.
Всі документи МОП поєднані спільною ідеєю присутності у всіх діях
соціальних партнерів імперативу політичної волі до досягнення соціального
компромісу, вони не містять політичних амбіцій та ідеологічних установок.
Більшість норм про працю, які пропонуються МОП у формі конвенцій та
рекомендацій, не мають революційного та інноваційного характеру та не є
універсальними, проте вони пропонують такі методи вирішення проблем у
трудовій сфері, які позитивно зарекомендували себе або є єдино правильними, та
були випробувані в багатьох країнах. Вони також сприяють розробці державами
власної політики у сфері соціально-трудових відносин в загальному
міжнародному контекстї та вирішенню національних проблем з використанням
та одночасним розвитком міжнародної співпраці.
До основних конвенцій МОП у сфері соціально-трудових вщносин
належать такі .
Конвенція № 87 1948 р. «Про свободу асоціацій та захист права на
організацію». Ця конвенція передбачає гарантію та забезпечення всім
працівникам і підприємцям без будь-яких винятків і попереднього дозволу права
на створення за власним вибором асоціацій і вільно вступати до них. Вони
можуть вести діяльність у цих організаціях, формувати програму їх дій без
втручання державних органів. Організації трудящих та підприємців не можyrь
бути розпущені чи тимчасово заборонені в адміністративному порядку .
Конвенція № 95 1949 р. «Про охорону заробітної плати». Основним
принципом цього документа є своєчасна та повна виплата заробітної плати, що
охороняється від застосування протизаконної практики. Інші положення
стосуються впорядкування й обмеження відрахувань із заробітної плати, днів та
місця її виплати.
Конвенція № 98 1949 р. «Про застосування принципів права на
організацію та на ведення колективниx переговорів». Вона основним принципом
у взаємовідносинах сторін, у вирішенні трудових конфліктів проголошує
переговорний принцип. Конвенція спрямована на усунення дискримінації
професійних спілок, захист організацій підприємців та трудящих від втручання
ззовні, а також на здійснення заходів зі сприяння колективним переговорам.

Конвенція № 1ОО 1951 р. «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за
працю рівної цінності». Ця конвенція, як зрозуміло з її назви, стверджує принцип
рівної оплати за рівноцінну працю чоловіків та жінок.
Конвенція № 111 1958 р. «Про дискримінацію у сфері праці та занять».
Вона передбачає здійснення національної політики, спрямованої на усунення
дискримінації за ознаками раси, статі, кольору шкіри, релігії, політичних
переконань, національного чи соціального походження.
Конвенція № 122 1964 р. «Про політику у сфері зайнятості», яка
передбачає активне сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості.
Цю конвенцію необхідно розглядати разом з рекомендацiями МОП № 122 (1964
р.) тa № 169 (1984 р.).
Конвенція № 131 1970 р. «Про встановлення мінімальної заробітної
плати». Конвенція встановлює, що мінімальна заробітна плата має силу закону
та не підлягає зниженню, а порушення цього положення тягне за собою карні чи
інші санкції.
Конвенція № 135 1971 р. «Про захист прав представників трудящих на
підприємстві та наданих їм можливостей». Ця конвенція проголошує, що
представники трудящих користуються захистом від будь-якої дії, яка може
завдати їм шкоди. Представникам трудящих мають надаватись на підприємстві
відповідні можливості для швидкого й ефективного виконання своїх функцій.
Поняття «представник трудящих» включає представників профспілок, чи
виборні представники.
5. Застосування конвенцій країнами - членами МОП. Основні напрями
вдосконалення нормотворчої діяльпості МОП па сучаспому етапі
Конвенції та рекомендації розглядаються організацією як мінімадьні
стандарти для країн-членів і не можуть використовуватись ними для пог1ршення
стану трудящих 1 підприємців.
Ратифікація конвенцій та прийняття рекомендацій для національної
практики відбувається не завжди, та й прийняті акти з часом можуть бути забуті
і не впливати на стан відносин у країні. Ратифікація конвенцій є, тим не менше,
найважливішим міжнародним-правовим актом, через який держава - учасниця
МОП бере на себе зазначені в них міжнародні зобов'язання.
Ратифікація - це затвердження вищим органом державної влади
міжнародного правового акта; ратифікація надає йому юридичної сили всередині
країни.
Нова конвенція набирає чинності для конкретної держави через 12 місяців
з дня реєстрації ратифікаційної грамоти генеральним директором МОП. Ця
держава зобов'язана здійснити всі необхідні заходи (прийняття законодавчих
актів чи практичні дії) для гарантування їі застосування.
Ратифікована конвенція стає поряд з національним законодавством
джерелом внутрішнього права, а у випадку протиріч між положеннями конвенції
та національним законодавством чи практикою необхідне впровадження
додаткових заходів щодо їх усунення. Також в країні встановлюються санкції за
невиконання вимог, зафіксованих в конвенції, та забезпечується повна

інформованість усіх зацікавлених сторін про набуггя чинності в країні цієї
конвенції.
Ратифікувавши конвенцію, держава з часом може відмовитись від її
подальшого застосування шляхом денонсації, відмовляючись надалі
дотримуватись їі положень. У кожній конвенції є стaтrя, що визначає порядок та
строки її можливої денонсації. Згідно зі статутом МОП держави-учасниці
повинні надавати щорічні доповіді про прийняті ними заходів щодо
застосування ратифікованих конвенцій МОП. На практиці згідно з діючою
системою доповіді за найбільш важливими конвенціями, що стосуються прав
людини, представляються раз на два роки, а згідно з іншими конвенціями раз на
чотири роки.
6. Проблеми інтеrрації соціально-трудових відносив Украіни в систему
відносин, визнану МОП
У сучасних умовах неможливо розраховувати на успіх в соціальнотрудовій політиці країни, ізолювавшись від світового співтовариств, тому при
переході до ринку дуже важливим є звернення до початкових цінностей,
закладених в базових трудових нормах, рекомендаціях, правилах, що
акумулюють досвід світового співтовариства та перевірені практикою їх
застосування в багатьох країнах.
3 метою регулювання соціально-трудових відносин наша держава з
урахуванням м1жнародних, регіональних трудових стандартів створює власну
законодавчу та нормотворчу систему, яка охоплює питання зайнятості, оплати
праці, соціальної політики, умов та охорони праці, робочого часу, міграційної та
демографічної політики тощо.
Конституція України згідно із загальновизнаними принципами і нормами
міжнародного права гарантує громадянам права на працю, на не заборонену
законом підприємницьку діяльність, на соціальний захист. Гарантуєrься захист
від примусової праці, рівні можливості в обранні професії, виду трудової
діяльності, право на безпечні та здорові умови праці, на заробітну плату, не
нижчу, ніж це визначено законодавством. Громадяни мають рівні констиrуuiйні
права і свободи, захищені від дискримінації за всіма ознаками тощо. Ці
положення мають вищу юридичну силу та застосовуються на всій території
нашої держави.
Трудові правовідносини можуть регулюватись актами компетентних
державних органів: діючі міжнародні договори за участю Укpaїни, закони
України, укази президенrа України, постанови кабінету міністрів України,
накази та інструкції міністерств, комітетів та відомств України, накази
керівників шдприємств, рішення органів місцевого самоврядування.
В умовах формування нової для нашої країни системи ринкових відносин
нове законодавство про працю постійно розвивається. Поряд з конституцією
України, що визначає ряд основних принципів правового регулювання, в країні
діють також кодекс законівв про працю України та ряд законів й інших правових
документів, які регулюють соціально-трудові відносини працlвникlв усіх
підприємств, установ, закладlв незалежно від форми власності, виду діяльності
та галузевої належності, а також осіб, що здійснюють трудову дїяльність за

трудовим договором з фізичними особами.
Якщо в законодавстві України містяться інші (гірші для людини) права,
ніж у міжнародному договорі, в якому бере участь Україна, то застосовуються
правила міжнародного договору. Умови договорів, які погіршують становище
працівників порівняно з нормами вітчизняного законодавства, є недійсними.
Відповідно до ст. 9 конституції України дійсні міжнародні договори, згоду
на обов'язковість яких дала Верховна рада України, є частиною національного
законодавства України.
Традиційно в Україні склалося так, що діяли досить прогресивні правові
норми, які визначали принципи трудового права. Нині наша країна мoжe
пишатись рівнем гарантій, що надаються трудящим чинним законодавством. Це
підтверджується прийняттям і дотриманням Україною конвенцій МОП,
Загальної декларації прав людини, нормативно-правових актів Ради Європи та
Європейського Союзу, угоди про співробітницrво у сфері трудової міграції та
соціального захисту трудящих-мігрантів тощо.
З усіх ухвалених МОП конвенцій Україна ратифікувала 54 конвенції, з них
46 - чинні, в тому числі всі фундаментальні конвенції (№ 29, 87, 98,100,105,111,
138, 155). За роки незалежності Україною ратифіковано 10 конвенцій.
Практично за всіма напрямками, що створюють основу соціальнотрудових взаємовідносин, національне українське законодавство гарантує не
менш широкі права громадянам - суб'єктам соціально-трудових відносин, ніж
зафіксовані в міжнародних актах. Багато з міжнародних трудових актів лише
декларують право трудящих на щорічну опдачувану відпустку, зокрема
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права дюдини,
конвенція МОП 132 970 р. «Про оплачувані відпустки», Європейська соціальна
хартія (переглянута в 1996 р.). Водночас ст. 74 та 75 Кодексу законів про працю
україни встановшоють, що громадянам, які перебувають у трудових відносинах з
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду
діяльності та галузевої належності, а також тим, що працюють за договором з
фізичною особою, надаються щорічні (основна та додаткова) відпустки зі
збереженням на цей період місця роботи та заробітної плати. Причому щорічна
основна відпустка надається співробітникам тривалістю не менше 24
календарних днів за відпрацьований робочий рік з дня укладення трудового
договору.
Щодо надання жінкам оплачуваних відпусток у зв'язку з вагітністю та
пологами українське законодавство гарантує трудящим більші строки, ніж
мінімальні, встановлені конвенцією МОП № 183 2000 р. «Про охорону
материнства». Ця конвенція передбачає надання такої відпустки тривалістю не
менше 14 тижнів, включаючи обов'язковий період тривалістю шість тижнів після
народження дитини, тоді як ст. 179 КЗпП України встановтоє оплачувану
відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 18 тижнів (126
календарних днів - 70 до пологів та 58 після, рахуючи з дня пологів).
Однак ряд положень українського національного законодавства у сфері
соціально-трудових відносин, практика застосування їх у деяких аспектах не
в1дповідає нормам міжнародного трудового права, дія котрих поширюєrься на

Україну. Наприклад, це стосується вельми поширеної в роки кризи практики
виплат заробітної плати в натуральній формі і затримок виплати зарплати.
Держава, яка ратифікувала відповідну конвенцію (конвенція № 95 1949 р. «Про
охорону заробітної плати», ратифікована Україною), має здійснювати всі
необхідні заходи щодо покращання ситуації, яка порушує вимоги мlжнародного
права. Потрібно приймати відповідні закони, які б встановлювали
відповідальність роботодавців у випадках таких порушень тощо. Україна все ще
не ратифікувала конвенцію МОП № 173 1992 р.»Про захист вимог трудящих у
випадку неплатоспроможностl пlдприемця», - норми якої визначають права
працівників на отримання належних їм коштів.
Ряд міжнародних правових актів декларує право трудящих (в тому числі
трудящих-мігрантів) на об'єднання в профспілки. Якщо ж звернутись до
українського законодавства, то з нього випливає, що іноземні громадяни та
особи без громадянства не мають права створювати в Україні суспільні
організації за професійною ознакою.
Розвиваючи національне законодавство у сфері праці та долаючи його
недоліки, Україна сприяє розвитку та інтеграції національних соціально трудових відноси у систему відносин визнану світовим співтовариством. Однак
для цього також потрібно знати своє національне законодавство та практику,
знати та розуміти історичні, господарські, культурні традиції та особливості
своєї країни, вміти розуміти та передбачати стан соціально-економічних умов
країни на кожному етапіїї розвитку, реформування її трудових відносин. Тільки
тоді відбудеться становлення ефективних соціально-трудових відносин в країні
та взаємовідносин у трудовій сфері на мlжнародному рівні.
Україна є членом мiжнародної організаціі праці з 1954 р., за своїм
географічним розташуванням належить до середовшца впливу європейської
регіональної конференції. В україні з 90-х рр. ХХ ст. також активно працює
Міжнародне бюро праці, робота якого має системний характер і базується на
найважливіших проблемах соціальної політики. В жовтні 1998 р. між Україною
та МБП було підготовлено угоду "Політика активного партнерства. Національні
цілі для України", для виконання якої було розроблено робочий план та
запроваджено спільний контроль за її виконанням.
МБП та Міжнародний навчальний центр у Турині організували участь
тристоронніх делегацій україни у семінарах з питань ринку праці, розвитку
малих та середніх підприємств і забезпечення зайнятості.
З початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні розпочало роботу Бюро статистики
МОП, яка спрямована на реформування статистики праці, формування
інформаційної системи ринку праці на національному та місцевому рівнях.
Важливе практичне значення мало для України здійснення з 1997 по 2002
р. Проекту ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм професійного
навчання безробітних». Протягом першого етапу цього проекту було залучено до
роботи понад 50 професійно-технічних навчальних закладів в усіх регіонах
країни та підготовлено більше 1ОО викладачів за навчальними програмами. Для
більш ніж 80 професій було підготовлено підручники. Другий етап, розпочатий 1
липня 1999 р., тривав 36 місяців, і передбачав підготовку близько 75 модульних

пакетів за професіями та практичне навчання безробітних.
Особливої уваги вимагає проект МОП зі сприяння реалізації основних
принципів і прав у сфері праці, який було офіційно відкрито 2 жовтня 2001 р., і
який включав такі чотири напрямки діяльності: реформування трудового
законодавства України та приведення його у відповідність до положень
фундаментальних конвенцій МОП; реформування системи інспекції права та
вдосконалення виконання трудового законодавства; сприяння реалізації
принципів свободи асоціацій підприємців та працівників та ефективного
визнання прав на колективні переговори; сприяння усуненню дискримінації у
сфері праці.
б) Норми і стандарти з охорони праці Євросоюзу. Соціальне
партнерство як основний принцип законодавчого та нормативно-правового
забезпечення охорони праці в міжнародній практиці.
У рамках програми TACIS з метою співробітництва в галузі охорони праці
України з Європейським Союзом створено “Проект сприяння у забезпеченні
охорони праці в Україні (з метою підвищення рівня ефективності)”, яким
передбачається удосконалення нормативної бази, заснування Інформаційного
центру з агітації та пропаганди і відпрацювання механізму економічних
розрахунків на підприємстві, спрямованих на створення безпечних і здорових
умов праці для працюючих, тощо.Комісія Євросоюзу розробила норми та
стандарти з охорони праці, безпеки технічного устаткування, які
впролваджуються в національні нормативи держав- членів Євросоюзу.
Принципи, що розділяються всіма країнами, які входять в ЄС – відповідність
національних систем охорони праці до нових технологій та систем організації
праці. Керівники держав прагнуть та керівництво ЄС знаходять порозуміння з
цієї проблеми. Видаються ЄС нормативні документи з охорони
праці,здійснюється значна організаційна і пропогандиська діяльність.Наприклад,
програма «Адаптукючись до змін у сфері праці і в суспільстві: нова стратегія
Європейського товариства в області охорони праці на 2002-2006 роки» була
спрямована на досягнення в області охорони праці за рахунок дотримання
стандартів і правил, підвищення рівня професійного навчання та освіти
працівників.
Основним
принципом
законодавчого
та
нормативно-правового
забезпечення охорони праці в міжнародній практиці , як правило, є соціальне
партнерство.У більшості промислово розвинутих країнах державна соціальна
політика базується на солідарній основі та на суспільній думці про те, що
потерпілі на виробництві повинні мати право на особливі переваги у
соціальному захисті.
Охорона праці є невідємною складовою соціальної відповідальності,
Міжнародними нормами соціальної відповідальності є Стандарт SA 8000
«Соціальна відповідальність», Стандарт ISO 26000 «Настанова з соціальної
відповідальності».
Позитивна дія впровадження системи охорони здоровя і безпеки персоналу
на рівні організації як на зниження травматизму, так і на працездатність,
признані керівниками держав, роботодавцями і робітниками.
Відомий

британський стандарт BS 8800-96 «керівництво за системами управління
здоровям і безпекою персоналу» і розроблений на його основі міжнародний
стандарт OHSAS 18001-99 «Cистеми управління охороною здоровя і безпекою
персоналу. Вимоги» орієнтовані на створення системи управління охороною
праці організації.
OHSAS 18001-99 – це система менеджмента, яка дозволяє оцінити
вирогідність небезпеки, ідентифікувати повязані з ними ризики і ефективно
управляти ними. Міжнародний стандарт OHSAS 18001-99 розроблений за
участю національних органів по стандартизації ряду держав – Англії, Японії,
Ірландії, а також фірм і дослідницьких установ.
Створивши систему менеджменту охорони праці і промислової безпеки на
основі Міжнародного стандарту, організація немає труднощів в дотриманні
правил і знижує ризик бути оштрафованою або піддатись судовим діям на
виняток виникнення травм, професійних захворювань,аварій.
Стратегічна консультативна група ISO cформувала і контролює
компетентність цього стандарту.
Основу стандарту становить прагнення досягти професіоналізму,
компетентності, контролюючої передбаченої поведінки персоналу, надання йому
допомоги, навчання тощо, для чого вироблені певні правила, положення.
В додаток до стандарту OHSAS 18001-99 був створений стандарт OHSAS
18002, який містить пояснення до вимог стандарту OHSAS 18001-99 і
керівництво системою.
У стандарті OHSAS 18001-99 описуються принципи системи менеджменту
охорони праці та промислової безпеки (СМОП і ПБ), а у стандарті OHSAS 18002
даються загальні рекомендації по впровадженню, системні методики і методики
забезпечення вимог стандарту.
СМОПіПБ будується на наступних принципах:
-Прихильність керівництва;
-планування і реалізація політики в області охорони праці.
Політика повинна:
-відповідати характеру професійних небезпек для працівників і рівню
ризику.
-містити зобов’язання щодо подальшого вдосконалення охорони
праці,проведення ідентифікації небезпек, оцінки і контролю професійних
ризиків;
-бути задокументованою, впровадженою, оголошеною для працівників.
-оцінка корегуючих дій і зміни щодо ефективності роботи системи і ін.;
-засоби контролю
Оцінка ризику має охоплювати:
-разову і повсякденну діяльність;
-діяльність усіх працівників на робочих місцях, а також співвиконавців;
-обладнання робочих місць.
У всі випадках особлива увага приділяється до всього спектру небезпечних
та шкідливих умов праці. В стандарті зазначено (пункт4.3.1). що організація

повинна забезпечити охорону здоровя і безпеку праці зі всіх видів своєї
діяльності.
Пункт 4.3.2 стандарту (юридичні і інші вимоги) передбачає
ідентифікування і використання усіх законодавчо-нормативних актів, що мають
відношення до всіх видів діяльності організації, до продукції, сировини і т.п.
Пункт 4.3.4 (програма управління СОПіПБ) передбачає наявність програм
для вирішення задач в області охорони здоровя і і безпеки персоналу, у т.ч.
активне заохочення і стимулювання, розповсюдження знань з охорони праці і
промислової безпеки серед працівників.
Для практичного втілення в життя положень стратегії ЄС
використовуються всі наявні важелі (законодавче регулювання, соціальний
діалог, практику корпоративної соціальної відповідальності, економічні
стимули) .Розроблена директива для відвернення хуліганства і насильства на
робочих місцях . При цьому велика увага приділяється охороні праці жінок;
охороні праці на малих і середніх підприємствах, поширенню позитивного
досвіду, великі кошти виділяються на національні та міжнаціональні проекти.
Діяльність ЄС з охорони праці має два напрямки: науковий і
пропогандисько-організаційний. Обєднаними зусиллями інститутів охорони
праці держав Євросоюзу створені два Тематичні центри. Розроблена
Європейською комісією так званя Шоста рамкова програма, мета якої зробити
Евросоюз Міжнародним центром у сфері поліпшення умов праці. Позитивно
вплинуло на безпеку праці та якість продукції введення міжнародного стандарту
ISO 9000, стандарту ISRS- оцінка безпеки праці на підприємстві упередженими
втратами, стандартів OHSAS – система управління безпекою і гігієною праці,
інтеграції системи управління охорони праці з управлінням якості (ISO 9001;
2000); охороною навколишнього середовища (ISO 14001: 1996),
Розвитку культури охорони праці сприяють Європейські тижні з охорони
праці на виробництві, що проводяться з 2000 року, випускаються відповідні
журнали, наприклад «Мегезін» 11 мовами. Європейська агенція охорони праці
випустила збірник матеріалів «Використання системи управління охорони праці
в країнах – членах Євросоюзу».
Основні напрямки стратегії ЄС в області охорони праці:
-збереження і розвиток працездатності;
-профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань;
-профілактика захворювань опорно-рухливого апарату;
-сприяння психологічному благополуччю на робочому місці;
-збереження трудової активності і управління трудовим процесом.
Завдання Євросоюзу – створити сучасні, ефективно виконувані і
застосовані на практиці нормативно- правові акти: Стандарт ISRS- оцінка
безпеки праці на підприємстві упередженими втратами; стандарт OHSAS –
система управління безпекою і гігієною праці, яка застосовується для аудиту та
видачі сертифікатів на системи управління охороною праці; інтеграція системи
управління охорони праці з управлінням якості (ISO 9001; 2000); охороною
навколишнього середовища (ISO 14001: 1996) і безпекою (OHSAS 18001:1999).
Україна є членом Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ),

Міжнародної Організації Охорони Здоров’я (МООЗ) та інших спеціалізованих
установ Організації Об’єднаних Націй і виконує схвалені ними нормативні акти
та рекомендації стосовно охорони здоров’я та життя працюючих.
ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:
Підводячи підсумки за шостим питанням, зазначимо, що охорона праці в
галузях України ґрунтується на відповідній державній політиці, за якої повна
відповідальність за створення небезпечних і шкідливих умов праці покладена на
роботодавця.
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
1. Розкрита суть і значення охорони праці в галузі при підготовці
майбутніх фахівців, особлива увага приділяється законодавчо-нормативній базі,
умовам праці, їх класифікації.
2. Висвітлене соціальне, економічне та правове значення охорони праці
в галузі.
3. Стан охорони праці в окремих галузях України є низьким, особливо у
гірничій промисловості, на підприємствах хімічної промисловості, будівництві.
4. Охорона праці в галузях України ґрунтується на відповідній
державній політиці, за якої повна відповідальність за створення небезпечних і
шкідливих умов праці покладена на роботодавця.
ТЕМА №2: Законодавчо-нормативне забезпечення охорони праці в
Україні
(2 години)
ПЛАН:
1 Загальна характеристика нормативно – правового забезпечення
охорони праці в Україні.
2. Закони України, якими забезпечується охорона праці
3. Нормативно – правові акти з охорони праці (НПАОП)
4. Реєстр та покажчик НПАОП
5. Стандарти в галузі охорони праці, санітарні та будівельні норми
6. Акти з охорони праці, що діють на окремих об’єктах
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :
Основні законодавчі та нормативні акти
Конституція України
Закони України:
«Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.91.
«Про охорону праці» від 14.10.92.
«Про охорону здоров’я» від 31.12.92.
«Кодекс цивільного захисту України», прийнятий 2 жовтня 2012 року
(введення в дію з 1 липня 2013 р.)

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
від 24.02.1994 р.
«Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки» від 8.02.95р.
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності» від 29.09.1999 р.
«Про рівність прав і можливостей жінок і чоловіків» від 8.02.2005 р.
«Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Є С» від 16 березня 2004 року.
Основна література
4.
Охорона праці в галузі юриспруденції /За редакцією доктора
юридичних наук, професора П.Д.Пилипенка.-К.: Ін Юре, 2013.-272 с.
5.
Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч.
посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
6.
Грибан В.Г.,Негодченко О.В.Охорона праці в органах внутрышных
справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. -335 с.
Додаткова література
1. Беликов А.С., Касьян А.И.. Дмитрюк С.П. и др. Основы охраны труда.
Днепропетровск: Журфонд, 2007. – 494 с.
Інтернет-ресурси
1.http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного комітету України з
промислової
безпеки,
охорони
праці
та
гірничого
нагляду
(Держгірпромнагляду).
МЕТА ЛЕКЦІЇ: опанування студентами нормативно-правовою бази
охорони праці в Україні та Міжнародними стандартами з цієї проблеми.
ВСТУП
Цією лекцією з теми «Законодавчо-нормативне забезпечення охорони
праці в Україні » ми знайомимо студентів з нормативно-правовою базою
охорони праці в Україні та доносимо основний зміст Положення про систему
управління охороною праці в Україні.
Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція ґрунтується на основних
положеннях дисципліни «Основи охорони праці» та тісно пов’язана із усіма
наступними лекціями курсу, має базове теоретичне та методологічне значення
для їх опанування студентами.
Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: Охорона праці
має тісний зв’язок з такими науками як безпека життєдіяльності, гігієна,
санітарія, соціологія, медицина праці, фізіологія людини і фізіологія праці,
екологія, технічні науки, фізика та ін. Вона використовує досягнення цих наук
для обґрунтування і створення оптимальних умов праці, технічної та пожежної

безпеки. Маючи свій науковий метод аналізу і прогнозу, охорона праці
використовує наукові методи цих наук при дослідженні умов праці, атестації
робочих місць, технологічного устаткування тощо.
Також можна простежити тісний взаємозв’язок дисципліни «Охорона
праці в галузі» зі статистикою та з правовими науками, такими, як трудове
право, конституційне право, адміністративне право та кримінальне право.
1. Загальна характеристика нормативно – правового забезпечення охорони
праці в органах внутрішніх справ
Охорона праці осіб, що знаходяться на службі або працюють за
договорами, потребує юридичної регламентації. Слід зазначити, що в цій галузі
працюють як атестовані особи, так і цивільні, а тому нормативно-правова база,
яка використовується для регулювання відносин з охорони праці у цій сфері, є
доволі розвиненою. Крім міжнародно-правових актів, які виступають
своєрідними стандартами з охорони праці, визначальну роль у правовому
забезпеченні відповідних· відносин відіграють законодавчі та інші нормативноправові акти, ухвалені компетентними органами.
Аналізуючи нормативно-правові акти з охорони праці в органах
внутрішніх справ, можна виокремити два основних види таких актів, а саме:
акти загального характеру та спеціальні нормативно-правові акти. До загальних
належать акти, які стосуються регулювання суспільних відносин з охорони праці
у всіх галузях і поширюють свою чинність на усі види трудових правовідносин,
зокрема і на ОВС. Натомість спеціальні законодавчі та інші нормативно-правові
акти регулюють правовідносини безпосередньо у сфері охорони праці в ОВС і
поширюються лише на працівників міліції, слідчий апарат, виправно-трудові
установи, внутрішні війська.
Серед як загальних, так і спеціальних нормативно-правових актів можна
виокремити передусім закони України та підзаконні нормативно-правові акти.
При цьому останні поділяються на акти централізованого характеру та локальні
нормативно-правові акти.
Для охорони праці як комплексного інституту трудового права
характерним є також широкий спектр так званого відомчого законодавства. Це
передусім акти профільних міністерств і відомств, що спрямовані на виконання
вимог законів та підзаконних нормативно правових актів, які покликані
забезпечувати дотримання вимог з охорони праці у відповідній сфері людської
діяльності. Подекуди ці акти мають міжвідомчий характер. Наприклад, акти
Державної служби з надзвичайних ситуацій, які стосуються пожежної безпеки
або акти Міністерства охорони здоров’я, які стосуються питань виробничої
санітарії, застосовуються для регулювання відносин у різних галузях суспільно
корисної діяльності.
Дещо меншого значення у правовому забезпеченні відносин охорони праці
в органах внутрішніх справ мають норми договірного характеру. Колективні
договори тут, як правило, не укладаються, а на рівні індивідуальних договірних
стосунків питання охорони праці фігурують хіба що в умовах трудового
договору, де йдеться про обов'язки роботодавця «забезпечити працівнику

належні умови праці».
Загалом рівень нормативно-правового забезпечення охорони праці в
органах внутрішніх справ цілком адекватно відображає стан суспільних відносин
у цій сфері і сприяє досягненню максимальної ефективності правового
регулювання їх.
Висновок: Усі нормативні акти поділяються на загальні та спеціальні.
Серед як загальних, так і спеціальних нормативно-правових актів можна
виокремити передусім закони України та підзаконні нормативно-правові акти.
При цьому останні поділяються на акти централізованого характеру та локальні
нормативно-правові акти.
2. Закони України, якими забезпечується охорона праці в органах
внутрішніх справ.
Законодавство України про охорону праці - це система взаємопов’язаних
нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі реалізації
державної політики щодо правових, соціально-економічних, технічних,
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,
спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
Згідно Закону України «Про охорону праці» воно складається із загальних
законів України та спеціальних (підзаконних) законодавчих актів.
До загальних законів відносяться: Закон України «Про охорону праці»,
Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені
законодавством України про охорону праці, застосовуються норми
міжнародного договору.
Базується законодавство України про охорону праці на конституційному
праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці,
гарантовані статтею 43 Конституції України. Ця ж стаття встановлює також
заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього
здоров’я роботах. Стаття 45 Конституції гарантує право всіх працюючих на
щотижневий відпочинок та щорічну оплачувану відпустку, а також встановлення
скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скорочену
тривалість роботи в нічний час.
Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний
захист, що включає право забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності (ст. 46); охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування (ст. 49); право на безпечне для життя і здоров я довкілля (ст. 50),
право знати свої права та обов’язки (ст. 57) й інші загальні права громадян, у
тому числі право на охорону праці.
Основоположним документом у галузі охорони праці є Закон України
«Про охорону праці», що був ухвалений Верховною Радою України 14 жовтня

1992 року з наступними змінами та доповненнями до нього. Цей Закон визначає
основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на
охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і
здорові умови праці. Його дія розповсюджується на всі заклади, підприємства,
організації незалежно від форми власності і діяльності, і на всіх громадян, які
працюють у цих організаціях. Основними положеннями Закону України «Про
охорону праці» є:
- встановлення норм прямої дії щодо порядку організації охорони праці
безпосередньо на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми
власності, чітке визначення функцій, обов’язків, прав, відповідальності власника
і конкретних посадових осіб та працівників;
- зміцнення позиції та підтвердження вагомого статусу служб охорони
праці щодо прав і повноважень працівників цих служб, їх підпорядкування
безпосередньо керівникові та прирівнення до основних виробничо-технічних
служб підприємства, необхідність створення служб охорони праці як на
підприємствах, так і в усіх органах управління, включаючи місцеві державні
адміністрації;
- визначення вагомого місця та ролі колективного договору підприємства у
вирішенні завдань охорони праці, забезпечення прав і соціальних гарантій
працівників;
- визначення курсу на забезпечення неперервного якісного навчання
населення з питань охорони праці, впровадження у всіх навчальних закладах
системи освіти відповідної дисципліни;
- забезпечення активної участі професійних спілок та інших громадських
формувань у роботі щодо покращення охорони праці, створення можливостей
щодо формування нових комісій з питань охорони праці підприємства,
уповноважених трудового колективу з цих питань.
Особливу увагу в Законі звернено на гарантії прав громадян на охорону
праці:
- право працівників на охорону праці при укладенні трудового договору
(ст. 5);
- право працівників на охорону праці під час роботи (ст. 6);
- соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань
(ст. 5);
- право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови
праці (ст. 7);
- видача працівникам спецодягу, інших засобів індивідуального захисту,
змиваючих та знешкоджуючих засобів (ст. 7);
- відшкодування шкоди у випадку ушкодження здоров’я працівників або у
разі їх смерті (ст. 11, 12).
Закон України «Про охорону праці» визначає соціально-економічні,
організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи
щодо охорони праці. У ст. 4 цього закону виписані основні принципи державної
політики України в галузі охорони праці

Важливим нормативним ним актом, який визначає засади правового
регулювання охорони праці, є Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП
України). Його затверджено Законом Української РСР від 10 грудня 1971 р. і
введено в дію з 1 червня 1972 р. До нього неодноразово вносилися зміни і
доповнення. Він регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи
ефективності суспільного виробництва і зростанню на цій основі матеріального і
культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всебічну
охорону трудових прав працівників. Право на працю реалізується укладанням
трудового договору. КЗпП передбачає цілу низку правил з охорони праці, які
містяться у главі ХІ, що так і називається «Охорона праці» та розділ «Нагляд і
контроль за дотриманням законодавства про працю». Норми, що стосуються цих
відносин, містяться також у багатьох статтях інших глав КЗпП України:
«Трудовий договір», «Робочий час», «Час відпочинку», «Праця жінок», «Праця
молоді», «Професійні профспілки».
Право громадян на соціальний захист, яке проголошується Конституцією
України (ст. 46), зокрема в разі повної, часткової або тимчасової втрати
працездатності гарантує Закон України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності». Окрім того, він створює
правове поле, фінансові й організаційні механізми для успішного розв’язання
триєдиного завдання: запобігання нещасним випадкам і професійним
захворюванням, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на
виробництві, компенсації потерпілим матеріальних збитків внаслідок
ушкодження здоров’я.
У врегулюванні правовідносин між суб’єктом та об’єктом у процесі
трудової діяльності, і зокрема з охорони праці, мають суттєве значення і інші
законодавчі акти України. До них належать Основи законодавства України про
охорону здоров’я, які регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою
забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої
працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення чинників,
які шкідливо впливають на їхнє здоров’я, попередження і зниження
захворюваності, інвалідності та смертності, а також передбачають встановлення
єдиних санітарно-гігієнічних вимог до технічного устаткування та технологічних
процесів, до будинків та таких об’єктів, що можуть шкідливо впливати на
здоров’я людей. Вони встановлюють вимоги щодо проведення обов’язкових
медичних оглядів осіб певних категорій, зокрема працівників, зайнятих на
роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також закладають
правові основи медико-соціальної експертизи втрати працездатності.
Важливе значення для забезпечення охорони праці має Кодекс цивільного
захисту України (далі – КЦЗ України), ухвалений 2 жовтня 2012 р. Це
комплексний акт законодавчого органу держави, який регулює відносини,
пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного
середовища та майна від надзвичайних ситуацій та порядок реагування на них
Кодексом передбачено функціонування єдиної державної системи цивільного

захисту, визначено повноваження органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців і осіб без
громадянства, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
Із прийняттям цього кодексу втратили чинність деякі законодавчі акти, котрі
традиційно використовувалися для регулювання відносин з охорони праці.
Одним із таких актів став Закон України «Про пожежну безпеку». Замість цього
законодавчого акта усі відносини з приводу забезпечення пожежної безпеки на
території України, відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у
цій галузі незалежно від виду їхньої діяльності та форм власності
врегульовуються тепер КЦЗ України.
Право на життя і діяльність в умовах, що відповідають вимогам безпеки,
на охорону здоровя та медичну допомогу забезпечене працівникам права (як і
усім громадянам) Конституцією України, Законом України «Про державний
захист працівників суду і правоохоронних органів».
У Законі України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» визначено правові,
економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами
підвищеної небезпеки. Він спрямований на захист життя і здоров'я людей та
довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання
їхньому виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.
До нормативних актів, які побічно стосуються охорони праці в галузі,
можна віднести й Закон України «Про охорону навколишнього середовища»,
який регламентує відносини в галузі охорони праці, захист природних ресурсів,
ефективне використання їх, забезпечення екологічної безпеки, попередження і
ліквідації негативного впливу господарської діяльності людини на навколишнє
середовище. Цей закон наголошує на підвищенні екологічної культури
населення, а також передбачає підготовку кваліфікованих фахівців через
обов'язкову освіту і виховання у сфері охорони навколишнього природного
середовища в навчально-виховних закладах.
Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих
випромінювань» направлений на забезпечення захисту здоров’я, життя людей
від шкідливого впливу іонізуючих випромінювань, спричинених практичною
діяльністю, а також у випадок радіаційних аварій, шляхом виконання запобіжних
та рятувальних заходів. Важливими законами України, що стосується
радіаційної безпеки населення є: Закон «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку» (від 8.02.1993 р.) та Закон «Про поводження з
радіоактивними відходами» (від 30.06.1995 р.).
Питання юридичної відповідально за порушення законодавства про
охорону праці загалом і в галузі права зокрема знайшли своє відображення у
Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні
правопорушення. Кримінальний кодекс Украйни, наприклад, містить розділ Х,
присвячений злочинам проти безпеки виробництва. Статті 271, 275
передбачають кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства
про охорону праці, правил, що стосуються безпечного використання
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. У Кодексі
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відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці.
Закон України «Про поліцію» визначає, що поліція в Україні – це
державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я,
права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства
і держави від протиправних посягань. Поліція бере участь також у наданні
соціальної та правової допомоги громадянам (ст. 2). Закон окреслює обов'язки і
права працівників поліції з питань, що стосуються безпеки, охорони здоров'я і
праці, гарантує соціальний захист працівників ОВС (ст. 22).
Закон України «Про соціальний діалог в Україні» визначає правові засади
організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою
вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики,
регулювання трудових, соціальних, економічних відносин та забезпечення
підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві.
Згідно закону соціальний діалог здійснюється на принципах:
- законності та верховенства права;
- репрезентативності і правоможності сторін та їх представників;
- незалежності та рівноправності сторін;
- конструктивності та взаємодії;
- добровільності та прийняття реальних зобов'язань;
- взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;
- обов'язковості розгляду пропозицій сторін;
- пріоритету узгоджувальних процедур;
- відкритості та гласності;
- обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей;
- відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.
Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому,
територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) рівнях на
тристоронній або двосторонній основі.
До сторін соціального діалогу належать:
- на національному рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є
об'єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; сторона
роботодавців, суб'єктами якої є об'єднання організацій роботодавців, які мають
статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб'єктом якої є
Кабінет Міністрів України;
- на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є
всеукраїнські профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду або
кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців, суб'єктами якої є
всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного
виду або кількох видів економічної діяльності; сторона органів виконавчої
влади, суб'єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої влади;
- на територіальному рівні – профспілкова сторона, суб'єктами якої є
профспілки відповідного рівня та їх об'єднання, що діють на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців,
суб'єктами якої є організації роботодавців та їх об'єднання, що діють на території

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона органів виконавчої
влади, суб'єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. На території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть
бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених
законодавством;
- на локальному рівні – сторона працівників, суб'єктами якої є первинні
профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані для ведення
колективних переговорів представники (представник) працівників; сторона
роботодавця, суб'єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники
роботодавця.
Для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і
угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у міжнародних заходах склад
суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за
критеріями репрезентативності.
Соціальний діалог здійснюється між сторонами відповідного рівня
шляхом обміну інформацією, консультаціями, узгоджувальнням процедур,
колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.
Законодавство України про охорону праці за роки незалежності України
суттєво обновилося. Водночас зберігають чинність нормативні акти СРСР з
питань, не врегульованих законодавчими актами України, за умови, що
відповідні акти СРСР не суперечать законодавству України.
Значна робота проводиться з удосконалення законодавчої бази з питань
охорони праці, адаптації українського законодавства з охорони праці до вимог
Європейського Союзу. Законом України «Про загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Євросмоюзу» від 16 березня
2004 року закріплена мета адаптації законодавства України, яка полягає в
досягненні відповідності правової системи України до рівня з урахуванням
критеріїв, що висуваються Євросоюзом до держав, які мають намір вступити до
нього.
Висновок: На сьогодні при створенні національного законодавства
України з охорони праці широко використовуються Конвенції і Рекомендації
МОП, Директиви Евросоюзу, міжнародні стандарти, досвід нормотворення
Великобританії, Німеччини, Японії, США, Росії, Скандінавських країн та інших
країн світу.
3. Нормативно – правові акти з охорони праці (НПАОП)
Крім законів України правові відносини у сфері охорони праці
регулюються підзаконними нормативно-правовими актами (НПАОП). Згідно
ст. 27 Закону України «Про охорону праці» до нормативно-правових актів з
охорони праці належать: правила, норми, регламенти, положення, стандарти,
інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. Вони відіграють
важливу роль в охороні здоров’я працівників та забезпеченні безпеки праці.
Вимогам нормативних актів з охорони праці мають відповідати:
- умови праці на кожному робочому місці;

- безпека технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання й інших
засобів виробництва;
- стан засобів колективного та індивідуального захисту;
- санітарно-побутові умови тощо.
Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних
нормативно-правових актів з охорони праці проводиться спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною
праці за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від
нещасних випадків та за погодженням з органами державного нагляду за
охороною праці.
Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру
впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять
років.
До розробки проекту нормативного акта можуть залучатися відповідні
організації або творчі колективи чи навіть групи фахівців. З метою профілактики
нещасних випадків Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України має право брати участь у
розробленні законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.
Під час ухвалення НПАОП враховуються різносторонні інтереси усіх
зацікавлених суб’єктів та охоплюється широке коло питань, що потребують
регулювання. Водночас з ухваленням проекту НПАОП розглядаються й інші
взаємопов’язані нормативні акти. Розробники зобов’язані одночасно підготувати
обґрунтовані пропозиції про їхній перегляд, зміну чи скасування.
Нормативні акти з охорони праці з огляду на юридичне становище органу,
який ухвалив відповідний акт, поділяються на акти централізовані та місцеві.
Серед останніх можна виокремити також локальні нормативно акти, які
ухвалюються безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях у межах
визначених для них повноважень.
Президент України своїми Указами і Розпорядженнями затверджує окремі
нормативні акти з охорони праці. Серед цих актів слід відмітити Положення про
Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України
(Держгірпромнагляд України), затвердженого Указом Президента України від 6
квітня 2011 р. №408/2011.
Нормативно-правові акти у сфері охорони праці ухвалюються зазвичай
Кабінетом Міністрів України. Цей центральний орган виконавчої влади
забезпечує реалізацію державної політики у цій сфері, подає на затвердження до
Верховної Ради України загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, зокрема, своїм розпорядженням
Кабінет Міністрів України схвалив концепцію Загальнодержавної програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20122016 рр. Програма, за визначенням Кабміну, має на меті комплексне вирішення
проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового
виробничого середовища, мінімізацію ризиків виробничого травматизму,
професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме сталому

економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку
трудового потенціалу України.
Кабінетом Міністрів України затверджено також Положення про
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях.
Згідно з Положенням про Державну службу гірничого нагляду та
промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України), служба
«опрацьовує і затверджує правила, норми, інші нормативно-правові акти з
промислової безпеки, охорони праці», тобто НПАОП.
Санітарні правила та норми затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я. Таким органом є Міністерство охорони здоров’я України.
Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і
технологічні процеси повинні містити вимоги щодо охорони праці і
погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.
Важливо зазначити, що нормативно-правові акти з охорони праці є
обов’язковими для виконання у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, на
дільницях та в інших місцях трудового і професійного навчання, облаштованих у
будь-яких навчальних закладах. Організація охорони праці на зазначених
об’єктах визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері освіти і науки, за погодженням із
відповідним профспілковим органом.
Що стосується учнів і студентів, які проходять трудове і професійне
навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їхнього
персоналу, то закон передбачає застосування, законодавства про охорону праці
щодо них у такому ж порядку, що й до працівників підприємства.
Висновок: В Україні діють НПАОП. До них належать: правила, норми,
регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для
виконання. Вони відіграють важливу роль в охороні здоров’я працівників та
забезпеченні безпеки праці.
4. Реєстр та покажчик НПАОП
Реєстр НПАОП є офіційним виданням, що підлягає використанню
власниками (уповноваженими ними органами) та посадовими особами
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; посадовими
особами і спеціалістами міністерств, відомств, асоціацій, корпорацій та інших
об’єднань підприємств, органів державного нагляду за охороною праці, місцевих
органів державної виконавчої влади з метою створення безпечних машин,
механізмів, верстатів, інструментів та іншого виробничого приладдя, розробки
безпечних технологічних процесів, методів та прийомів праці, створення
ефективних і надійних засобів колективного та індивідуального захисту
працюючих на виробництві, забезпечення дотримання правил і норм,
встановлених для виробничих процесів та обладнання, засобів захисту, а також
для самих працюючих. Він створений згідно постанови Кабінет Міністрів
України 27 січня 1993 року «Про заходи щодо виконання Закону України "Про

охорону праці"» для впорядкування та систематизації нормативно-правових
актів з охорони праці. і отримав назву Державного реєстру міжгалузевих і
галузевих нормативних актів про охорону праці ( Реєстр ДНАОП).
Реєстр ДНПАОП надавав можливість оперативного визначати та
відшукувати відповідні нормативно-правові акти і став фактичною передумовою
для створення єдиної автоматизованої системи обліку та опрацювання
необхідних джерел, що покликані регулювати відносини з охорони праці. Від
самого початку Реєстр містив понад 2,5 тис. нормативно-правових актів.
8 червня 2004 року наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці було затверджене нове Положення про Реєстр нормативноправових актів з питань охорони праці, яким Управлінню нормативно-правового
та юридичного забезпечення було доручено забезпечити ведення Реєстру
НПАОП.
Включенню до Реєстру НПАОП підлягають нормативно-правові акти з
охорони праці, що затверджуються Держнаглядохоронпраці України, та
нормативно-правові акти колишнього СРСР з питань охорони праці, які діють на
території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12
вересня 1991 року № 1545 (1545-12) «Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства Союзу РСР».
Державні, галузеві стандарти з питань охорони праці реєструються у
порядку, встановленому Держстандартом України. Ці нормативні документи
можуть включатися до Реєстру НПАОП зі збереженням позначень (шифрів), які
їм були надані під час реєстрації в Держстандарті України.
Рішення про включення нормативно-правових актів з питань охорони
праці до Реєстру НПАОП зазначаються в наказі Дернаглядохоронпраці України
про затвердження НПАОП.
Для включення НПАОП у Реєстр до управління Держнаглядохоронпраці
України, на яке покладено його ведення, подаються: наказ про затвердження
НПАОП; надруковані два примірники затвердженого НПАОП українською
мовою та один – автентичний переклад на російську мову; оригінали аркушів
погодження НПАОП; наказ про створення редакційної комісії; протокол
засідання редакційної комісії; магнітна дискета з текстом НПАОП українською
та російською мовами.
НПАОП, які мають реєструватися в Міністерстві юстиції України,
подаються управлінню Держнаглядохоронпраці України, на яке покладено
ведення Реєстру, після цієї реєстрації.
Для включення НПАОП до Реєстру управління Держнаглядохоронпраці
України оформлює реєстраційну картку, яка підписується посадовою особою
Держнаглядохоронпраці України, що її склала.
Після перевірки комплектності поданих документів НПАОП присвоюється
відповідне позначення (шифр).
Відповідні види НПАОП для однакового застосування мають таке цифрове
позначення: правила – 1, переліки – 2, норми – 3, положення – 4, інструкції – 5,
порядки – 6, інші – 7. Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або
декілька видів економічної діяльності, то він позначається кодом 0.00.

Положенням про Реєстр нормативно-правових актів з питань охорони
праці передбачено, що відповідні дані про затвердження та введення в дію
НПАОП оформляються у вигляді Покажчика НПАОП, який затверджується
наказом Держнаглядохоронпраці України щокварталу.
Публікується Покажчик НПАОП у журналі «Охорона праці» та в інших
виданнях Держнаглядохоронпраці України. Електронна адреса Покажчика
НПАОП - http://www/dnop.kiev.ua/files/pokaz.pdf. Покажчик нормативноправових актів з питань охорони праці постійно оновлюється та поповнюється.
Остання його редакція була сформована на підставі наказу Держгірпромнагляду
України від 12 березня 2014 року № 37. Цим же наказом сектору взаємодії з
Верховною Радою України та засобами масової інформації з міжнародної
діяльності Держгірпромнагляду України доручено забезпечити розміщення його
на вебсайті Держгірпромнагляду. Виглядає він таким чином (Таблиця 2)
Таблиця 2
Загальний вид Покажчика НПАОП
Позна
Затвердження
чення
Назва нормативного
№
Дата,
вид
Орга
нормативно акта
документа, №
нізація
го акта
Правила охорони праці
МНС
09.07.2012
на
автомобільному
Украї
наказ № 964
НПАО транспорті
ни
П
Міню
1
0.0001.08.2012 ст
Зареєстровано:
1.62-12
за № 1299/21611
Украї
ни
Дата введення в дію
14.09.2012
Норми
безоплатної
видачі спеціального одягу,
МНС
спеціального взуття та інших
09.07.2012
Украї
засобів
індивідуального
наказ № 962
НПАО
ни
захисту
працівникам
П
2
нафтогазової промисловості
0.00Міню
3.16-12
26.07.2012
ст
Зареєстровано:
за
№
Украї
1259/21571
ни
Дата введення в дію:
21.09.2012
Правила охорони праці
МНС
16.07.2012
на об’єктах з переробки
Украї
НПАО
наказ № 989
пластичних мас
ни
П
3
Міню
25.007.08.2012 ст
1.01-12
Зареєстровано:
за № 21336/21648
Украї
ни

Дата введення в дію:
Правила безпеки під
час
проведення
навчальновиховного
процесу
в
НПАО кабінетах фізики та хімії
загально освітніх навчальних
П
4
80.2- закладів
1.01-12

8.09.2012

16.07.2012
наказ № 992

МНС
Украї
ни

Міню
03.08.2012
ст
Зареєстровано:
за
№
Украї
1332/21644
ни
Дата введення в дію:
31.08.2012
Станом на 5 березня 2014 р. Покажчик НПАОП містив 793 нормативних
документів з охорони праці (у порівнянні з попередніми даними включено 13,
виключено 12, перенесено до іншого розділу 1, виключено в зв’язку з
дублюванням 1).На НПАОП, дія яких поширюється на декілька видів
економічної діяльності (код 0.00), приходиться 138, решта – на окремі види
економічної діяльності Функцію головної організації з опрацювання НПАОП
виконує Національний науково-дослідний інститут охорони праці, який входить
до системи органів державного нагляду за охороною праці.
Висновок: Положенням про Реєстр нормативно-правових актів з питань
охорони праці передбачено, що відповідні дані про затвердження та введення в
дію НПАОП оформляються у вигляді Покажчика НПАОП, який затверджується
наказом Держнаглядохоронпраці України щокварталу.
5. Стандарти в галузі охорони праці, санітарні та будівельні норми
Система стандартів безпеки праці – комплекс взаємопов’язаних стандартів,
які містять вимоги, норми і правила, що направлені на забезпечення безпеки
праці, збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової
діяльності.
Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ)
колишнього СРСР застосовуються на території України до їх заміни іншими
нормативними документами, якщо вони не суперечать чинному законодавству
України. Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці,
укладеної керівними органами урядів держав СНД, стандарти ССБТ надалі
визнаються Україною як міждержавні стандарти за угодженим переліком, що
переглядається в міру необхідності з урахуванням національного законодавства
держав СНД та результатів спільної роботи, спрямованої на удосконалення
Системи стандартів безпеки праці.
Діючі ГОСТи ССБТ мають шифр 12 і поділяються на 6 підсистем:
0 – організаційно-методичні стандарти;
1 – стандарти вимог і норм за видами небезпечних та шкідливих
виробничих факторів;
2 – стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;

3 – стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;
4 – стандарти вимог безпеки до засобів захисту працівників;
5 – стандарти вимог безпеки до будинків і споруд.
Підсистеми 6-9 – резерв.
В Україні розробляються державні стандарти України – ДСТУ, які повинні
частково замінити діючі ГОСТи ССБТ. Так, наприклад, у галузі охорони праці
вже діють ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних
понять, та ін. ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення, ДСТУ
4050- 2001. Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови та ін.
Крім наведених вище, питання охорони праці регламентовані держаними
санітарними нормами, наприклад, Державні санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, гігієнічними нормативами ГН 3.3.58-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості
трудового процесу». Санітарні правила та норми затверджуються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони
здоров’я.
В Україні діють нормативно правові акти з пожежної безпеки – НАПБ,
наприклад, НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень,
будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
Державний реєстр цих актів – «Реєстр НАПБ», затверджений наказом МНС
України від 10.10. 2003 р. №388.
Висновок: Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ
ССБТ) колишнього СРСР застосовуються на території України до їх заміни
іншими нормативними документами, якщо вони не суперечать чинному
законодавству України.
6. Акти з охорони праці, що діють на окремих об’єктах
Важливе значення у забезпеченні безпеки праці мають локальні
нормативні акти. Вони, з огляду на порядок їхнього ухвалення, поділяються на
такі, що ухвалюються керівником самостійно (інструкції з охорони праці), за
погодженням із профспілками та такі, що ухвалюються на загальних зборах
(конференціі) найманих працівників (правила внутрішнього трудового
розпорядку).
Нормативні (локальні) акти з охорони праці, що діють на окремих
об’єктах, визначають порядок безпечного виконання робіт і поведінки
працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на робочих
місцях. Вони діють тільки в даній організації (установі) та створюються, як
правило, на основі типових нормативних актів з охорони праці (НПАОП),
затверджуються її керівником. Порядок опрацювання та затвердження
нормативних актів про охорону праці, що діють в організації, затверджений
Наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р., а 29 січня 1998 року цим же
органом було затверджене Положення про розробку інструкцій з охорони праці,
у якому встановлено вимоги до змісту, побудови і викладу інструкцій з охорони
праці, визначено порядок опрацювання та введення в дію нових, перегляду та

скасування чинних інструкцій. Положення є обов'язковими для всіх міністерств
та інших органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності та виду їхньої діяльності.
Керівник (власник) може затверджувати нормативні акти про охорону
праці, що відповідають напрямку діяльності та вимогам чинного законодавства.
Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів організації
(установи) за наказом керівника створюється комісія чи робоча група,
визначаються терміни, виконавці та керівники. Реєстрація та облік нормативних
актів з охорони праці, що діють у межах організації, здійснюються в порядку,
встановленому власником, якщо інше не передбачено законодавством.
До таких актів належать:
Правила внутрішнього трудового розпорядку;
Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;
Положення про службу охорони праці на підприємстві;
Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;
Положення про роботу уповноважених трудового колективу;
Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з
питань охорони праці;
Положення про організацію і проведення первинного і повторного
інструктажу, а також пожежно-технічного мінімуму;
Положення про організацію попереднього і періодичного медичних
оглядів працівників;
Положення про лабораторію на підприємстві;
Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;
Інструкції про заходи пожежної безпеки;
Інструкції про порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт
на підприємстві;
Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити
попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;
Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
Наказ про організацію безкоштовної видачі молока й інших рівноцінних
харчових продуктів працівникам, що працюють у шкідливих умовах.
Виходячи зі специфіки робіт та вимог чинного законодавства, керівник
об’єкта затверджує нормативні акти із вищезазначеного списку та інші, що
регламентують питання охорони праці.
За зовнішньою формою вираження з-поміж локальних нормативних актів з
охорони праці можна виокремити:
- положення (наприклад, Положення про службу з охорони праці);
- правила (наприклад, Правила внутрішнього трудового розпорядку);
- інструкції (наприклад, Інструкція з охорони праці з електробезпеки);
- накази (наприклад, Наказ про n:орядок атестації робочих місць під їхньої
відповідності нормативним актам про охорону праці);

-інші.
Висновок з теми : Кожна організація, підприємство повинні мати
затверджені керівником відповідні нормативні акти, якими керуються
працівники в процесі праці.
ТЕМА № 3 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
1. Поняття управління охороною праці СУОП, її рівні, мета
функціювання, задачі.
2. Планування робіт з охорони праці та контроль за її безпекою. Види
контролю. Оцінка стану охорони праці
3. Методи управління в СУОП
4. Гарантії прав на охорону праці, визначені законодавчою базою України.
Обов`язки роботодавця, права працівників
5. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.
6. Нормативні акти з охорони праці: міждержавні, міжгалузеві, галузеві та
окремих об`єктів.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :
Основні законодавчі та нормативні акти
Конституція України
Закон України «Про охорону праці».
Кодекс законів про працю України.
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони
праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.
НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ
Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

Основна література
1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони
праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.
Д.В.Зеркалов. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Основа, 2011. –
551с.
3. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч.
посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
4. Грибан В.Г.,Негодченко О.В.Охорона праці: Навч.посіб. – К.: Центр
учбової літератури, 2011.266 с.
5. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною
праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.
– 367 с.
6. БеликовА.С., Касьян А.И.. Дмитрюк С.П. и др. Основы охраны труда.
Днепропетровск: Журфонд, 2007. – 494 с.
Додаткова література
1. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
2. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України
та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.
3. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних
понять».
4. Кодекс законів про працю України. – Х.: Одісей, 2006. – 159 с.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Х.: Одісей,
2007. – 295 с.
6. Кримінальний кодекс України. – Х.: Одісей, 2008. – 264 с.
МЕТА ЛЕКЦІЇ: розкрити систему управління охороною праці в галузі на
державному рівні та рівні виробництв, гарантії прав працівника на охорону праці
та обов`язки роботодавця, відповідальність за порушення вимог щодо охорони
праці, роль міждержавних, галузевих та міжгалузевих актів з охорони праці на
об’єктах
1. Поняття управління охороною праці
Охорона праці – складна, багатофункціональна система, що має свою
специфічну мету, завдання та засоби їх вирішення. Вона покликана захищати
працюючих на виробництві від його негативних факторів, зберігати їх здоров’я і
високу працездатність. Тому основною метою управління охороною праці є
вдосконалення організації роботи із забезпечення безпеки праці, зниження
травматизму та аварійності на основі вирішення комплексу завдань щодо
створення безпечних і нешкідливих умов праці, надання лікувальнопрофілактичного і санітарно-побутового обслуговування працюючих ( Рис.2 )
Під управлінням охороною праці розуміють планомірний процес впливу
на виробничу систему для отримання заданих показників, що характеризують

здоровий стан умов праці. Управління охороною праці можна уявити як
безперервний процес дій, що включає:
-оцінку параметрів умов праці;
-формування мети і постановку завдань;
-розробку програм з охорони праці;
-реалізація програм та оцінка їх ефективності;
-стимулювання виконавців.
Головна мета охорони праці
Безпечні умови праці
Організаційні
Технічні
Інформація

Економічні
Соціальні
Санітарно-гігієнічні

Керівний орган

Психофізіологічні
Нормативно-правові

Рис.2.
Керівні дії
Мета
управління
охороною праці та механізми її реалізації
Управління охороною праці можна охарактеризувати також як розробку,
прийняття та реалізацію рішень, спрямованих на досягнення безпеки на
виробництві, у т.ч. створення здорових і безпечних умов праці. покращення
виробничого побуту, занобігання травматизму і профзахворюванням..
У вирішенні різноманітних завдань у сфері управління охороною праці
беруть участь як державні органи, так і безпосередньо керівники підприємств,
структурних підрозділів, профспілкових організацій.
В умовах роздержавлення, утворення великої кількості суб’єктів
підприємницької діяльності з різними формами власності роль держави у
вирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Держава виступає гарантом
створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівників підприємств,
установ, організацій усіх форм власності.
Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:
Кабінет Міністрів України; Державний комітет промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду; Міністерства та інші центральні органи
державної виконавчої влади; місцеві державні адміністрації, місцеві Ради народних
депутатів; об’єднання підприємств (асоціації, концерни, корпорації та ін.).
Закон України «Про охорону праці» містить норми прямої дії, що
визначають повноваження кожного з цих органів.

Кабінет Міністрів України:
-забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
-визначає функції міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та
нагляду за охороною праці;
-подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну
програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
-встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони праці.
Для розробки і реалізації цілісної системи державного управління
охороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Національна рада з
питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем`єр-міністр
України.
Національна рада виконує такі функції:
-створює єдину систему державного управління охороною праці;
-вносить до розгляду Кабміну пропозиції щодо вдосконалення цієї
системи;
-організовує і забезпечує контроль за виконанням загальнодержавних актів
та рішень уряду з питань охорони праці;
-розробляє загальнодержавну програму і законопроекти з питань охорони
праці, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;
-координує діяльність центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади з питань охорони праці, організовує перевірки діяльності їх у
сфері праці;
-бере участь у міжнародній співпраці з питань безпеки життєдіяльності та
охорони праці, сприяє вивченню, узагальненню і поширенню досвіду з охорони
праці, здійснює контроль за виконанням укладених договорів.
Державний комітет промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду є урядовим органом державного управління, який в своїй діяльності
керується Конституцією та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України та Положенням про Державну службу гірничого
нагляду та промислової безпеки України (Дердгірпромнагляд України) ,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 408/2011.
Згідно з повноваженнями у сфері управління охороною праці
Держпромгірнагляд:
-здійснює комплексне управління охороною праці та контролює виконання
функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого
самоврядування;
-бере участь у формуванні державної політики у сфері охорони праці та
забезпечує її реалізацію у цій галузі;
-координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади,
Ради
Міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
місцевих
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших
суб’єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення та об’єктами підвищеної небезпеки;
-розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, всеукраїнськими об’єднаннями
роботодавців та профспілок проект загальнодержавної програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її
виконання;
-проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших
технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вуличнодорожній мережі загального користування, та реєструє підіймальні споруди,
парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи
пари та гарячої води, об’єкти нафтогазового комплексу та інші об’єкти;
-визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадових осіб з
питань охорони праці, погоджує навчальні плани і програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці, видає
дозволи на проведення навчання посадових осіб та працівників з питань охорони
праці;
-проводить у межах своїх повноважень розслідування аварій, групових
нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками
на виробництві;
-веде облік аварій та оперативний облік потерпілих внаслідок нещасних
випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує
пропозиції щодо запобігання таким випадкам;
-організовує роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту
працівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з державного
контролю та систем управління охороню праці, приймає участь у проведенні
аудиту з питань охорони праці;
-бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів та об’єктів
соціально-культурного призначення;
-розробляє у межах своєї компетенції та подає на розгляд МНС України
проекти нормативно-правових актів;
-веде державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки;
-бере участь у проведенні експертизи проектів будівництва (реконструкції,
технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, засобів
виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової
безпеки;
-готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та
державної статистики з питань охорони праці, промислової безпеки;
-бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в
межах своєї компетенції пропозиції щодо укладання, денонсації таких договорів;
-виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Рішення Держгіппромнагляду з питань охорони праці, що належать до
його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, іншими
центральними органами державної виконавчої влади, місцевими державними
адміністраціями, місцевими радами народних депутатів та підприємствами.
Міністерство праці і соціальної політики:
-здійснює державну експертизу умов праці;
-визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації
робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;
-бере участь у розробці нормативних актів з охорони праці.
Міністерство охорони здоров’я:
-розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників шкідливих
факторів на робочих місцях і в межах робочої зони об’єктів;
-розробляє санітарні норми щодо нормативів і методик визначення
показників шкідливих факторів;
-здійснює контроль за виконанням вимог гігієни праці і виробничого
середовища;
-розроблює методику проведення атестації робочих місць на їхню
відповідність нормативним актам про охорону праці та з оцінки тяжкості роботи
тощо.
Інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади:
-проводять єдину науково-технічну політику з охорони праці в галузі;
-розробляють і реалізують комплексні заходи щодо поліпшення безпеки,
гігієни праці і виробничого середовища в галузі;
-здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств з охорони
праці в галузі;
-укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з поліпшення
умов і безпеки праці;
-фінансують опрацювання і перегляд нормативних актів про охорону
праці;
-організують у встановленому порядку навчання і перевірку знань та норм
охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;
-створюють у разі необхідності професійні воєнізовані аварійно-рятувальні
формування, що діють відповідно до типового положення, затвердженого
Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;
-здійснюють внутрівідомчий контроль за станом охорони праці.
Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за
цією роботою в центральному апараті міністерств та інших центральних органах
державної виконавчої влади створюються служби з охорони праці.
Місцеві державні адміністрації і ради народних депутатів у межах
відповідної території:
-забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
-формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки,
гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;
-організовують у разі необхідності регіональні аварійно-рятувальні
формування;

-здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону
праці;
-створюють у разі необхідності фонди охорони праці.
Для виконання названих функцій місцеві органи влади створюють
відповідні структурні підрозділи.
Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та
інших об’єднань визначаються їх статутами або договорами між
підприємствами, які утворили об’єднання.
Для виконання делегованих об’єднанню функцій в його апараті
створюються служби з охорони праці.
Система управління охороною праці – це сукупність взаємопов’язаних
правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних
та лікувально-профілактичних рішень, направлених на попередження аварій,
нещасних випадків, професійних захворювань, а також засобів, які
забезпечують збереження життя, здоров’я та працездатність людини в
процесі праці.
Суб'єктом уцравління в СУОП на підприємстві є керівник , а в цехах, на
виробничих дільницях і в службах - керівники відповідних структурних
пірозділів.
Об’єктом управління охороною праці в СУОП є діяльність функціональних
служб і структурних підрозділів із забезпечення безпечних і нешкідливих умов
праці на робочих місцях, виробничих ділянках і на підприємстві в
цілому.Принципову схему процесу управління охороною праці зображено на
рис. 2.
Метою впровадження СУОП є безпечні і нешкідливі умови праці
працівників на всіх виробничих процесах. При цьому мусить
забезпечуватись не лише своєчасне усунення будь-яких порушень
нормативних актів з охорони праці, але і завчасне попередження
можливості їх виникнення.
Система управління охороною праці – це багатоступенева, багаторівнева
система, яка включає наступні рівні управління охороною праці:
-міністерство – галузь (керівництво, відділ охорони праці, науковотехнічний відділ);
-об’єднання – комбінати (керівництво, відділ охорони праці, науковотехнічний відділ);
-виробничі підприємства, організації (керівництво, відділ або служба
охорони праці, науково-технічний відділ);
-цеха, відділення, філії (керівництво, інженер з охорони праці,
спеціалісти);
-робоче місце (виконавець-керівник лінійних служб, працівники).
Система управління охороною праці керується відповідними
законодавчими і нормативними актами, вона передбачає опрацювання і
затвердження роботодавцем (керівником) окремих нормативних документів:
положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов’язковими для
виконання на підприємстві.

Задачі управління охороною праці. На будь-якому рівні управління
охороною праці вирішуються наступні основні задачі:
-навчання безпечним методам праці;
-пропаганда охорони праці;
-забезпечення безпеки устаткування і виробничих процесів;
-забезпечення належного утримання приміщень і споруд;
-створення належних санітарно-гігієнічних умов праці;
-забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного
захисту;
-організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;
-здійснення професійного добору.
Для вирішення зазначених задач необхідно:
-встановити єдиний порядок щодо планування, організації та контролю за
охороню праці (умови праці, безпека праці, дотримання технологічних норм,
правил експлуатації машин, механізмів тощо);
-мати достовірну інформацію і своєчасно доводити її до працівників
підприємств щодо стану умов праці, причин і наслідків аварій та нещасних
випадків на робочих місцях, ефективності заходів профілактики безпеки праці.
-використовувати економічні методи для підвищення зацікавленості
працівників щодо впровадження у виробництво безпечної техніки, технології, в
дотримуванні вимог правил, норм та інструкцій з охорони праці;
-застосовувати заходи впливу, направлені на підвищення особистої
відповідальності працівників і спеціалістів щодо забезпечення безпеки праці,
робочих – за дотриманням вимог інструкцій при виконанні тих чи інших робіт.
Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони
праці здійснюється відповідно НПАОП 0.00-4.12-05.
Пропаганда охорони праці передбачає:
-створення куточків, кабінетів з охорони праці;
-проведення днів охорони праці;
-демонстрування навчальних фільмів, плакатів, інших відео матеріалів з
охорони праці;
-проведення оглядів, круглих столів, семінарів з охорони праці тощо.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що сновною метою
управління охороною праці є вдосконалення організації роботи із забезпечення
безпеки праці, зниження травматизму та аварійності на основі вирішення
комплексу завдань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці,
надання лікувально-профілактичного і санітарно-побутового обслуговування
працюючих
Під управлінням охороною праці розуміють планомірний процес впливу
на виробничу систему для отримання заданих показників, що характеризують
здоровий стан умов праці. Система управління охороною праці керується
відповідними законодавчими і нормативними
актами, вона передбачає
опрацювання і затвердження роботодавцем (керівником) окремих нормативних

документів: положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов’язковими
для виконання на підприємстві.
2.Планування робіт з охорони праці та контроль за її безпекою.
Робота з охорони праці здійснюється у відповідності з перспективним і
поточним планів створення безпечних і нешкідливих умов праці, в яких
визначені задачі підприємству в цілому і окремим структурним підрозділам, а
також керівникам і спеціалістам.
Планування робіт здійснюється на основі:
-заходів, які забезпечують досягнення встановлених нормативів безпеки
праці, гігієни праці та виробничого середовища;
-заходів, передбачених колективним договором;
-заходів по усуненню недоліків, виявлених при розслідуванні нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій.
Контроль за станом охорони праці включає:
-оцінку рівня небезпечних виробничих факторів (НВФ) і шкідливих
виробничих факторів (ШВФ) на робочих місцях;
-виявлення порушення вимог законів і нормативних актів з охорони праці;
-перевірку усунення раніше виявлених порушень;
-перевірку виконання працівником обов’язків з охорони праці;
-перевірку виконання планів робіт з охорони праці;
-перевірку забезпечення працівників засобами індивідуального захисту
(ЗІЗ) і засобами колективного захисту (ЗКЗ).
Види контролю:
-зі сторони органів державного нагляду;
-зі сторони служби з охорони праці;
-оперативний контроль керівниками і іншими посадовими особами
підприємства;
-громадський контроль;
-комісія підприємства, уповноваженою працівниками особою з питань
охорони праці.
Оцінка стану охорони праці і результатів профілактичної роботи
здійснюється за прийнятими на підприємстві показниками. Як джерело вихідної
інформації використовуються:
-акти про нещасні випадки;
-звіти про виробничий травматизм;
-матеріали атестації робочих місць, паспорта санітарно-гігієнічного стану
умов праці;
-журнали оперативного контролю за станом охорони праці структурного
підрозділу;
-акти і приписи перевірок стану охорони праці.

Узагальнені дані про стан охорони праці і результатів профілактичної
роботи підготовлюються службою охорони праці і підлягають обов’язковому
розгляду і аналізу на всіх рівнях управління підприємства.
Стимулювання роботи з охорони праці, направлене на підвищення
зацікавленості працівників у забезпеченні безпечних умов праці, здійснюється
відповідно Положенню, існуючому на підприємстві, в якому визначені конкретні
показники, умови, види і форми заохочення за активну участь і ініціативу в
реалізації заходів з підвищення безпеки праці і за роботу без порушень правил
безпеки, а також заходи впливу на порушників.
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ
Отже, в даному питанні розкрито зміст планування робіт з охорони праці, а
також оцінка стану охорони праці і результатів профілактичної роботи, що
здійснюється за прийнятими на підприємстві показниками.
3.Методи управління в СУОП.
В системі управління охороною праці використовують організаційнорозпорядливі, соціально-психологічні та економічні методи управління.
Організаційно-розпорядливі
методи
враховують
виконання
працівниками своїх посадових обов’язків з охорони праці, видання та виконання
наказів, розпоряджень і ін. Це методи прямої дії. Будь-який регламентований
документ або усний наказ, розпорядження повинні обов’язково виконуватись.
Правомірність, оперативність і силу цих дій визначають відповідні норми,
правила, стандарти, інструкції та інші нормативні
акти. Ефективність
організаційно-розпорядливих методів ґрунтується на свідомій дисципліні
працівників.
Соціально-психологічні методи передбачають: виховну роботу; навчання
і пропаганду з охорони праці; особистий приклад керівників підрозділів, їх
відношення до виконання вимог охорони праці; встановлення контролю,
підвищення дисципліни; створення здорового психологічного клімату в
колективі;
моральне
стимулювання,
застосування
адміністративних,
дисциплінарних заходів тощо.
Економічні методи – це управління, з одного боку, з застосуванням
матеріальних стимулів за плідну роботу щодо поліпшення умов та підвищення
безпеки праці, з іншого – про впровадження економічних санкцій за порушення
умов праці.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Таким чином, в системі управління охороною праці використовують
організаційно-розпорядливі, соціально-психологічні та економічні методи
управління.
4. Гарантії прав на охорону праці, визначені законодавчою базою України.
Обов`язки роботодавця, права працівників.

Згідно з чинним законодавством роботодавець зобов’язаний створити на
робочому місці в кожному структурному підрозділі належні умови праці
відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог
законодавства щодо прав працівників з охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує належне утримання будівель і
споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним
станом, впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки,
засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог гігієни праці,
виробничої санітарії.
На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на
роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними
умовами, роботодавець зобов’язаний видати безплатно за встановленими
нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального
захисту, а також мийні та знешкоджуючі засоби (ст. 8 Закону). Працівники, які
залучаються до разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії,
стихійного лиха тощо, що не передбачені трудовим договором, повинні бути
забезпечені зазначеними засобами.
Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання,
комплектування, видачу та утримання засобів індивідуального захисту
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного
договору, а уразі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника,
замінити їх за свій рахунок.
Особлива увага має приділятися виявленню та усуненню причин, що
можуть призвести до нещасних випадків, професійних захворювань, здійсненню
профілактичних заходів з метою недопущення аварії на виробництві. Для цього
проводяться лабораторні дослідження умов праці, аналізується технічний стан
виробничого обладнання та устаткування, здійснюється атестація робочих місць
на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, за підсумками
якої роботодавець розробляє та впроваджує заходи усунення небезпечних і
шкідливих для здоров’я виробничих факторів.
Роботодавець через створену ним службу з охорони праці, комісію з
питань охорони праці здійснює контроль за додержанням працівниками вимог
виробничої санітарії, гігієни праці, техніки безпеки, використання засобів
колективного та індивідуального захисту, виконання робіт згідно з
розробленими і затвердженими на підприємстві положеннями, інструкціями та
іншими актами з охорони праці.
У свою чергу, працівники, виконуючи свої трудові обов’язки, повинні
дотримуватись трудової і технічної дисципліни, підвищувати продуктивність та
якість праці.
Згідно із Законом України «Про охорону праці» працівник зобов’язаний:
-дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я
оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування
на території підприємства;
-знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,
правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими

засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального
захисту;
-проходити у встановленому законодавством порядку медичні огляди;
-виконувати зобов’язання з охорони праці, передбачені колективним
договором (угодою, трудовим договором), та правила внутрішнього трудового
розпорядку;
-співпрацювати з роботодавцем у справах створення безпечних і
нешкідливих умов праці, особисто вживати заходи щодо усунення будь-якої
виробничої ситуації, яка створює загрозу життю працівника чи здоров’ю людей,
які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про
небезпеку своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі;
-працівник, який не виконує обов’язків щодо охорони праці та вимог
нормативних актів, правил внутрішнього трудового розпорядку, несе
безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.
Згідно із законодавством роботодавець зобов’язаний організувати
навчання працюючих, вдосконалювати їхні знання та навички у сфері охорони
праці проведенням інструктажів, підвищенням кваліфікації з виробничої
санітарії, техніки безпеки, цілеспрямовано вести пропаганду безпечних методів
праці.
Основним документом, який регламентує взаємовідносини між трудовим
колективом і роботодавцем, є колективний договір. Цей договір розробляється
роботодавцем та профспілковою організацією підприємства і затверджується на
зборах (конференції) трудового колективу.
Для запланованих заходів з охорони праці роботодавець зобов’язаний
виділити цільові кошти та необхідні матеріальні ресурси, витрачати які на інші
цілі заборонено. Порядок використання цих коштів визначається у колективному
договорі і контролюється трудовим колективом.
До
обов’язків
роботодавця
входить
своєчасне
проведення
загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, вживання
термінових заходів для допомоги потерпілим, у т.ч. залучення за необхідності
професійних аварійно-рятувальних формувань, вести облік і розслідування
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Роботодавець також може за рахунок власних коштів здійснювати
додаткові виплати потерпілим працівникам і членам їх сімей відповідно до
колективного або трудового договору.
Законом України «Про охорону праці» передбачені права працівника на
пільги і компенсації за наявності на його робочому місці небезпечних і
шкідливих виробничих факторів. Зокрема, він забезпечується безоплатним
лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими
продуктами. У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується
грошова компенсація на придбання відповідних продуктів для покращення стану
здоров’я.
Перелік виробництв, професій та посад, робота на яких дає право на
безоплатне лікувально-профілактичне харчування у зв’язку з небезпечними і

шкідливими умовами праці, затверджений Міністерством праці і соціальної
політики. Наприклад, при виконанні роботи в умовах високої температури
відбувається інтенсивне потовиділення, за якого організм втрачає воду і
мінеральні речовини, що негативно відбивається на психофізіологічному стані
працівника. Тому в гарячих цехах працівники забезпечуються газованою
солоною водою.
Робітники, що працюють у вищезазначених шкідливих і небезпечних
умовах, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення,
скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову
пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що
надаються в порядку, визначеному законодавством. Керівник підприємства
(роботодавець) може за свої кошти додатково встановлювати за колективним
договором (угодою, трудовим договором) додаткові пільги і компенсації
працівникам понад передбачених законодавством.
У випадку зміни виробничих умов, розмірів пільг і компенсації,
передбачених трудовим договором, керівник підприємства повинен не пізніше
як за 2 місяці письмово поінформувати про це працівника. При цьому працівник
має право розірвати трудовий договір за власним бажанням.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що згідно з чинним
законодавством роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному
структурному підрозділі належні умови праці відповідно до нормативно-правових
актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників
з охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує належне утримання будівель і
споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним
станом, впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки,
засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог гігієни праці,
виробничої санітарії.
5. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.
За порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці,
створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і
громадського
контролю
винні
притягуються
до
дисциплінарної,
адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності (ст. 44 Закону
України “Про охорону праці”).
Кодекс законів про працю України (ст.47) передбачає наступні
дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи.
Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим
ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного
місяця з дня його виявлення.
Адміністративна відповідальність при порушенні вимог законодавства про
охорону праці тягне за собою накладання штрафу на працівників від двох до 5
неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів

підприємницької діяльності – від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (ст. 4 КпАПУ).
Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і
норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти
неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від шести до
двадцяти п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.( ст. 42 КпАПУ).
Матеріальна відповідальність робочих і службовців регламентується
статтями 130-138 Кодексу законів про працю України і іншими нормативними
актами.
При накладанні матеріальної відповідальності права і законні інтереси
працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за
пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за
умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними
протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як
правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна
перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків,
передбачених законодавством.
За наявністю зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може
бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної,
адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Законодавством передбачені різні види матеріальної відповідальності в
залежності від того, чи є в діях працівника ознаки кримінального злочину чи ні.
При наявності в його діях ознак злочину на працівника може бути в силу ст. 134
КЗпП України покладена повна матеріальна відповідальність, а при відсутності
таких ознак на працівника накладається обмежена відповідальність в розмірі
його середньомісячного заробітку.
Суттєве значення має загальний об’єм і розмір збитку у зв’язку з
порушенням вимог відносно охорони праці. Ця шкода може включати кошти,
виплачені потерпілому на відшкодування втраченого заробітку, одноразової
допомоги, додаткових витрат на лікування і т.п., коли потерпілий залишився
живий, а також кошти, витрачені на поховання на випадок смерті потерпілого,
виплачених коштів одноразової допомоги на сім’ю і на утриманців.
До матеріальних збитків у зв’язку з порушенням законодавства з охорони
праці, крім вищесказаних виплат, пов’язаних з травмуванням або смертю
працівника, відноситься також шкода, заподіяна:
-знищенням майна, устаткування, приміщень власника внаслідок вибуху,
пожежі, руйнування;
-псування матеріалів, напівфабрикатів;
-виплатами коштів страховим компаніям у зв’язку з пошкодженням або
зіпсуванням застрахованого майна та ін.
Кримінальна відповідальність має місце при порушенні правил безпеки,
санітарних, протипожежних правил і норм, які призвели до аварії, травматизму і
інших негативних наслідків і визначаються відповідними статтями
Кримінального кодексу України. Так, ст. 271 цього Кодексу передбачає, що:

-порушення вимог законодавства та інших нормативно-правових актів про
охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або
громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення
заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого, - карається штрафом до п’ятидесяти
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк
до двох років, або обмеженням волі на той самий строк;
-те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі
наслідки, - карається випраними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без
такого.
Кримінальним кодексом також передбачено відповідальність за:
порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою
(ст. 272); порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у
вибухонебезпечних цехах (ст. 273); порушення правил ядерної або радіаційної
безпеки (ст. 274); порушення правил, що стосуються безпечного використання
промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275).
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ
Отже, за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці,
створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і
громадського
контролю
винні
притягуються
до
дисциплінарної,
адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності (ст. 44 Закону
України “Про охорону праці”). Кримінальна відповідальність має місце при
порушенні правил безпеки, санітарних, протипожежних правил і норм, які
призвели до аварії, травматизму і інших негативних наслідків і визначаються
відповідними статтями Кримінального кодексу України.
6. Нормативо - правовіі акти з охорони праці: міжгалузеві, галузеві та
окремих об`єктів.
Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми,
регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи з охорони
праці. Вони є обов’язковими до виконання і дотримання усіма підприємствами,
для яких вони розроблені.
Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних
нормативно-правових актів з охорони праці проводяться спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною
праці за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від
нещасних випадків та за погодженням з органами державного нагляду за
охороною праці, а санітарні правила та норми затверджуються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони
здоров’я.
Нормативно - правові акти з охорони праці розглядаються в міру
впровадження досягнень науки і техніки, але не рідше одного разу на десять
років.

Розгляд та впровадження їх має за мету поліпшення безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища.
У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для
здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний
орган державного нагляду за охороною праці, а також звернутись до нього при
необхідності з клопотанням про встановлення строку для проведення умов праці
згідно нормативних вимог. Отримавши згоду або інше рішення з цього приводу
від органу державного нагляду, роботодавець зобов’язаний невідкладно
повідомити про це заінтересованих працівників (ст. 29 Закону „Про охорону
праці”).
Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ)
колишнього СРСР застосовуються на території України до їх заміни іншими
нормативними документами, якщо вони не суперечать чинному законодавству
України.
Відповідно до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці,
укладеної керівними органами урядів держав СНД, стандарти ССБТ надалі
визнаються Україною як міждержавні стандарти за угодженим переліком, що
переглядається в міру необхідності з урахуванням національного законодавства
держав СНД та результатів спільної роботи, спрямованої на удосконалення
Системи стандартів безпеки праці.
ГОСТ ССБТ мають п’ять класифікаційних груп, яким надано шифр підсистем:
-організаційно-методичні стандарти – 12.0;
-стандарти вимог та норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих
факторів – 12.1;
-стандарти вимог безпеки до виробничого устаткування – 12.2;
-стандарти вимог безпеки до виробничих процесів – 12.3;
-стандарти вимог безпеки до засобів захисту працюючих – 12.4.
Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними
стандартами України з питань безпеки праці, Будівельними нормами та
правилами, Санітарними нормами, Правилами улаштування електроустановок,
нормами технічного проектування та іншими нормативними актами.
Державні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці – це
нормативні акти загальнодержавного користування, дія яких поширюється на
всі підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власності та
відомчої (галузевої) належності (наприклад, «Правила монтажу і безпечної
експлуатації ліфтів» та ін.).
Державні галузеві нормативні акти про охорону праці – це нормативні
акти, дія яких поширюється на підприємства, установи і організації незалежно
від форм власності, що належать до певної галузі.
Галузеві нормативні документи з охорони праці підприємств та установ
конкретної галузі (міністерства або іншої управлінської структури)
розробляються і затверджуються за встановленим порядком установами цієї
галузі за погодженням з профспілкою.
Затверджені у встановленому порядку нормативні документи для
працівників реєструються службою охорони праці підприємства у відповідному

журналі та видаються керівникам підрозділів під розпис. Кожний керівник
підрозділу підприємства повинен мати комплект чинних інструкцій для
працівників усіх професій і видів робіт на даній дільниці.
. Крім державних нормативних актів з охорони праці існують і нормативні
акти з охорони праці, що діють на окремих об’єктах. Власники підприємств,
установ, організацій або уповноважені ними органи розробляють на основі
Державних нормативних актів з охорони праці (ДНАОП) і затверджують власні
положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці, що діють в
межах підприємства, установи, організації. До таких актів належать:
1.Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;
2.Положення про службу охорони праці на підприємстві;
3.Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;
4 Положення про роботу уповноважених трудового колективу;
5.Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з
питань охорони праці;
6.Положення про організацію і проведення первинного і повторного
інструктажу, а також пожежно-технічного мінімуму;
7.Положення про організацію попереднього і періодичного медичних
оглядів працівників;
8.Положення про санітарну лабораторію на підприємстві;
9.Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт;
10.Інструкції про заходи пожежної безпеки;
11.Інструкції про порядок проведення зварювальних та інших вогневих
робіт на підприємстві;
12.Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
13.Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити
попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;
14.Наказ про організацію безкоштовної видачі працівниками певних
категорій лікувально-профілактичного харчування;
1. Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
2. Наказ про організацію безкоштовної видачі молока й інших
рівноцінних харчових продуктів працівникам, що працюють у шкідливих
умовах.
Виходячи зі специфіки робіт та вимог чинного законодавства, керівник
об’єкта затверджує нормативні акти із вищезазначеного списку та інші, що
регламентують питання охорони праці.
ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ
Викладене питання розкриває суть та надано перелік нормативно-правових
актів з Охорони праці. Таким чином, нормативно-правові акти з охорони праці –
це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші
документи з охорони праці. Вони є обов’язковими до виконання і дотримання
усіма підприємствами, для яких вони розроблені.
ВИСНОВКИ ЗА ТЕМОЮ

1. Розкрита суть управління охороною праці в галузі на державному
рівні та рівні окремих підприємств.
2. Висвітлена правова база щодо особливостей охорони праці жінок,
неповнолітніх, інвалідів.
3. Охорона праці в галузі ґрунтується на використанні галузевих та
міжгалузевих нормативних актів.
4. Особлива роль в охороні праці належить системі управління
охороною праці ( СУОП), які методи управління використовуються, як
плануються заходи з охорони праці тощо.
5. Велике значення у створені безпечних і нешкідливих умов праці
мають міжнародні стандарти ОН SAS 18001
та OH SAS 18002,
які
впроваджуються в галузях України.
ТЕМА 4. ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА
АВАРІЇ, ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК.
(2 години)
ПЛАН:
1. Основні групи причин виробничого травматизму і професійних
захворювань.
2.Загальні питання щодо розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
3. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
4. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і отруєнь.
5. Розслідування та облік аварій.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :
Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Конституція України
2. Закон України «Про охорону праці».
3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі
питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві».
Основна література
1. Охорона прауі в галузі юриспруденції:навч.посыб. для студ. вищ.
навч.закл./П.Д.Пилипенко, О.Ы.Жоднович, З.Я.Козак [та ін.];За редакцією
П.Д.Пилипенка.-К.: Ін Юре, 2013.-272 с.
2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі:
Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

4. Грибан В.Г.,Негодченко О.В.Охорона праці: Навч.посіб. – К.: Центр
учбової літератури, 2011.266 с.
Додаткова література
1..Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Основа, 2011. –
551с.
2. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною
праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.
– 367 с.
МЕТА ЛЕКЦІЇ:
Метою теми є розкриття методів управління охороною праці, причин
травматизму, професійних захворювань та аварій, методів розслідування, заходів
і засобів профілактики. Студенти опановують знання щодо причин нещасних
випадків,
пов’язаних з виробництвом, і як таких, що не пов’язані з
виробництвом, а також Положенням щодо розслідування нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій, ознайомлюються з необхідними
документами (актами) та їх оформленням.
ВСТУП
Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Травматизм та
професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій» тісно пов’язана із усіма лекціями курсу, має
базове теоретичне та методологічне значення для їх опанування студентами.
Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: Дана тема лекції
тісно повязана з такими навчальними дисциплінами, як Безпека життєдіяльності,
Основи охорони праці, Трудове право, Право соціального забезпечення,
адміністративне право.
1. Основні групи причин виробничого травматизму і профзахворюваності.
Усі причини виробничого травматизму і професійної захворюваності
поділяють на такі основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні,
психофізіологічні, економічні.
Організаційні причини: неправильне розташування устаткування та
утримання робочих місць, низька трудова дисципліна, вілсутність наочної
агітації з охорони праці, відсутність або неякісне проведення навчання та
інструктажів з питань охорони праці; порушення вимог інструкцій, правил,
норм, стандартів, правил експлуатації устаткування, транспортних засобів,
інструменту; недостатній технічний нагляд за небезпечними роботами;
недостатній контроль або його відсутність; невиконання заходів щодо охорони
праці.
Технічн причини: Відсутність чи недосконалість технічних засобів захисту,
незадовільний стан інструменту, обладнання, експлуатація несправних мобільних
машин, недосконалість конструкції машин, устаткування, транспортних засобів
Технологічн причиниі: порушення технологічних регламентів, недостатня

механізація трудомістких процесів, неправильне обслуговування технологічного
устаткування, неправильна робота з сільськогосподарськими тваринами, неправильна
експлуатація транспортних засобів, недостатність технологічних процесів.
Санітарно-гігієнічні причини:відсутність побутового та санітарного
обслуговування, неправильне санітарне планування приміщень підвищений (вище
гранично допустимої концентрації) вміст у повітрі робочих приміщень
шкідливих речовин; підвищений рівень шуму, вібрації; недостатнє освітлення
робочих місць; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність різноманітних
випромінювань вище допустимих значень; порушення правил особистої гігієни,
робота без спецодягу та ЗІЗ тощо.
Психофізіологічні причини: монотонність праці; помилкові дії працівника
внаслідок втоми через надмірну важкість виконуваної роботи; напруженість
роботи;
необережність;
невідповідність
психофізіологічних
чи
антропометричних даних працівника використовуваній техніці; незадоволення
роботою; несприятливий психофізіологічний клімат у колективі, алкогольне
сп’яніння тощо.
Економічні причини: низький заробіток; порушення економічних методів
стимулювання праці й ін.
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Отже, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що всі причини
виробничого травматизму і професійної захворюваності поділяють на такі
основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні,
економічні.
Доведеним є факт
істотного відставання фізичних і психічних
можливостей людини від рівня зовнішньої небезпеки. Є низка причин
психологічного характеру небезпечної поведінки людей.
2.Загальні положення щодо розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійні захворювань і аварій на виробництві
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві здійснюється згідно з Порядком проведення розслідування
та ведення обліку нещасних випадків, професійни захворювань і аварій на
виробництві (далі Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України від 30.11.2011 р. № 1232.
Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з
працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від
форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених
підрозділах.
Дія цього Порядку поширюється на:
1) власників підприємств або уповноважені ними органи (далі роботодавці);

2) працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які
відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт)
або
фактично допущені до роботи роботодавцем;
3) фізичних осіб-підприємців;
4) членів фермерського господарства, членів особистого селянського
господарства, осіб, що працюють за договором, укладеним відповідно до
законодавства (далі - особи, що забезпечують себе роботою самостійно).
Дія цього Порядку також поширюється на працівників дипломатичної
служби під час роботи у закордонній дипломатичній установі України та осіб,
якій відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором
(контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС,
Держспецтрансслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації
Держприкордонслужби, ДПтС, МНС, Держспецзв'язку, Держтехногенбезпеки.
Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, травми,
теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом,
блискавкою, інші ушкодження, отримані внаслідок аварії, пожежі, стихійного
лиха, контакту з тваринами, комахами, гострі професійні захворювання та
(отруєння) і т.п., що призвели до втрати працівником працездатності на один
робочий день чи більше або до необхідності переведення потерпілого на іншу
(легшу) роботу терміном не менше як на один робочий день, а також випадки
смерті на підприємстві, зникнення працівника під час виконання ним трудових
обов’язків.
До гострого професійного отруєння належить захворювання, що
виникло після однократного впливу на працівника шкідливої речовини
(речовин).
До гострого професійного захворювання належить захворювання, що
виникло після однократного (протягом не більш як однієї робочої зміни) впливу
шкідливих факторів фізичного, біологічного та хімічного характеру.
Розслідування проводиться комісією, яка визначає, чи пов'язаний
нещасний випадок із виробництвом і чи стався він із працівником під час
виконання ним трудових (посадових) обов'язків. Нещасний випадок визнається
таким, що пов'язаний з виробництвом при наступних обставинах :
1) виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом
роботи підприємства, у тому числі у відрядженні;
2) перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому
місці для виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків чи завдань
роботодавця протягом робочого та надурочного часу;
3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення
роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів
щодо особистої гігієни, пересування по території підприємства перед
початком
роботи
і
після її закінчення;
4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця під час
відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить
підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем
відповідно до укладеного договору;
6) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з
дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього
керівника робіт;
7) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий,
тобто дій, які не належать до його трудових (посадових) обов'язків, зокрема із
запобігання виникненню аварій або рятування людей та майна підприємства,
будь-які дії за дорученням роботодавця; участь у спортивних змаганнях, інших
масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за
рішенням органів управління за наявності відповідного розпорядження
роботодавця;
8) ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або
природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що
використовуються підприємством;
9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим
підприємствам, установам,організаціям за наявності відповідного рішення
роботодавця;
10) перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці,
на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо
настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових
(посадових) обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих
виробничих факторів чи середовища;
11).прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за
затвердженим маршрутом або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;
12) прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з
установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого виду
та
форми власності;
13) раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцевосудинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування
корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і
капітальний ремонт шахт, рудників копалень, метрополітенів, підземних каналів,
тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт під
землею) або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що
підтверджено медичним висновком;
14) скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського,
річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого
колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час
перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів;
15) оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення,
пов'язаного з нещасним випадком під час виконання ним трудових (посадових)
обов'язків;

16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство
потерпілого під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових
(посадових) обов'язків або дій в інтересах підприємства незалежно від
порушення кримінальної справи, крім випадків з'ясування потерпілим та іншою
особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено
висновком компетентних органів;
17) одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок
погіршення стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного
виробничого фактора чи середовища у процесі виконання ним трудових
(посадових) обов'язків, що підтверджено медичним висновком;
18) раптове погіршення стану здоров'я потерпілого або його смерті під час
виконання трудових (посадових) обов'язків внаслідок впливу небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості
трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий
не пройшов обов'язкового медичного огляду відповідно до законодавства, а
робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного
висновку;
19) перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці
роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно
з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної
перерви, а також під час перебування на території підприємства у зв'язку з
проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати,
проходженням обов'язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу
чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів,
спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним
договором,
якщо
настання
нещасного
випадку пов'язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів,
що підтверджено медичним висновком.
Усі ці нещасні випадки комісія відносить до таких, що пов'язані з
виробництвом, і про них складає акт за формою Н-1.
Існують випадки, коли травму завдано не на робочому місці або на
робочому місці, але вона не є виробничою травмою. До таких відносять травми,
отримані:
-за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;
-при використанні працівником в особистих цілях транспортних засобів,
машин, механізмів і т.п., що належать або використовуються підприємством
(крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності);
-унаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи
отруйними речовинами, а також внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт тощо), за
наявністю відповідного медичного висновку, якщо це не пов’язане із
застосуванням таких речовин у виробничих процесах чи порушенням вимог
безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який
перебував у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, до
нещасного випадку був відсторонений від роботи;
-у разі підтвердження відповідним медичним висновком алкогольного,

токсичного чи наркотичного сп’яніння, не зумовленого виробничим процесом,
яке стало основною причиною нещасного випадку, за відсутності технічних та
організаційних причин його настання;
-під час скоєння працівником злочину, що встановлено в судовому
порядку;
-у разі природної смерті або самогубства без будь-яких на те причин,
пов’язаних з виробництвом.
У випадку, якщо травму зазначено невиробничою, акт за формою Н-1 не
складається, а лище акт за формою Н-5
Процедура проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах,
установах та організаціях, є єдиною для всіх і не залежить від форм власності,
виду економічної діяльності, а також для фізичних осіб – підприємців, які
відповідно до законодавства використовують найману працю, для осіб, які
забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними
внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, для осіб без громадянства, які
відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір або
забезпечують себе роботою самостійно, для працівників, які працюють за
трудовим договором (контрактом) у військових частинах або на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС,
СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, МНС, Державного департаменту з
питань виконання покарань.
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами,
стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час
навчально-виховного процесу, визначається МОН за погодженням з відповідним
профспілковим органом.
Проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що
сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на
громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить
підприємству і не використовується в інтересах підприємства, здійснюється
згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого
характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня
2001 р. № 270.
Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що
сталися з працівниками, які перебувають у відрядженні за кордоном,
проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ
Таким чином, ми бачимо, що розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві здійснюється згідно з
Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійни захворювань і аварій на виробництві (далі Порядок), затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232.
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Процедура проведення розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах,
установах та організаціях, є єдиною для всіх і не залежить від форм власності,
виду економічної діяльності, а також для фізичних осіб – підприємців, які
відповідно до законодавства використовують найману працю, для осіб, які
забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними
внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, для осіб без громадянства, які
відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір або
забезпечують себе роботою самостійно, для працівників, які працюють за
трудовим договором (контрактом) у військових частинах або на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС,
СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, МНС, Державного департаменту з
питань виконання покарань.
3. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме
обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного
виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним
трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю.
Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його
виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити
керівника робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони
праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити
заходів до надання необхідної
допомоги потерпілому. Після отримання
повідомлення безпосередній керівник робіт зобов’язаний:
- терміново організувати надання першої невідкладної допомоги
потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувальнопрофілактичного закладу;
- негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
-зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування)
нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми,
обладнання, устаткування (далі - устаткування) у такому стані, в якому вони
були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи
здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та
порушення виробничих процесів);
-вжити
заходів
до
недопущення
подібних
нещасних
випадків.
У разі звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок до
лікувально-профілактичного закладу без направлення підприємства, керівництво
цього закладу повинно передати протягом доби екстрене повідомлення:
1) підприємству, де працює потерпілий;
2) робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або за місцем

настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем або особою, що
забезпечує себе роботою самостійно;
3) територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання
екщасного випадку;
4) закладові державної санітарнепідемміологічної служби, який здійснює
державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, де працює
потерпілий, або такому закладові за місцем настання нещасного випадку з
фізичною особою - підприємцем або особою, що забезпечує себе роботою
самостійно, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).
Лікувально-профілактичний заклад обов'язково проводить у порядку,
встановленому МОЗ, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в
організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та
визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а
також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу
згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених
проблем охорони здоров'я (МКХ-10) подаються на запит роботодавця, Фонду до
утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку (далі - комісія)
або голові комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання
запиту.
Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім
випадків, зі смертельним наслідком та групових випадків травматизму,
зобов'язаний:
1. Протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та
протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:
- Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
- керівникові первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий,
а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі
з питань охорони праці;
- керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є
працівником іншого підприємства;
- органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням
підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
- закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого
професійного захворювання (отруєння);
2. Протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи,
створити належні умови для її роботи та організувати проведення розслідування.
До складу комісії входять:
- керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку
роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);
-представник Фонду за місцезнаходженням підприємства;
-представник первинної профспілки, а при наявності на підприємстві
кількох профспілок - представник профспілки, членом якої є потерпілий ( у разі

відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці);
-представник підприємства; до складу комісії входить також
-представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який
здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (при виявленні
гострого професійного захворювання (отруєння). На випадок, коли потерпілий є
працівником іншого підприємства, до складу комісії входять також
представники такого підприємства та первинної організації профспілки, а у разі
відсутності на підприємстві
профспілки - уповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці.
Якщо нещасний випадок стався з фізичною особою - підприємцем чи
особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у
Пенсійному фонді України за умови сплати нею внеску на загальнообов'язкове
державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання (далі - застрахована фізична особа у Фонді), то
розслідування організовує Фонд за місцем настання нещасного випадку.
Проведення розслідування нещасного випадку, який стався з
незастрахованою фізичною особою у Фонді організовує територіальний орган
Держгірпромнагляду за місцем настання нещасного випадку.
До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.
Потерпілий або уповноважена ним особа, яка представляє його інтереси,
не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, вносити
пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, давати відповідні
пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку
щодо обставин і причин настання нещасного випадку та одержувати від голови
комісії інформацію про хід проведення розслідування.
Голова комісії зобов'язаний письмово поінформувати потерпілого або
уповноважену ним особу, яка представляє його інтереси, про його або її права і з
початку роботи комісії запросити до співпраці.
Члени комісії мають право одержувати усні чи письмові пояснення щодо
нещасного випадку та проводити опитування роботодавця, посадових осіб,
інших працівників підприємства, у тому числі потерпілого, та опитати осіб..свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб, робити необхідні запити,
пов'язані з проведенням розслідування.
Термін роботи комісії для розслідування нещасного випадку - три робочих
дні. В окремих випадках за письмовим погодженням з територіальним органом
Держгірпромнагляду строк розслідування може бути продовжений (потреба у
проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для
встановлення обставин і причин настання нещасного випадку).
Комісія зобов'язана:
- обстежити місце настання нещасного випадку;
- одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо;
- опитати осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;
-визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства
про охорону праці;

-з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
- вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації
травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу, звернення
потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної частини підприємства,
амбулаторну картку та історію хвороби потерпілого, документацію відділу
кадрів, відділу (служби) охорони праці тощо);
- визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з
виробництвом;
- установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про
охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним
нещасним випадкам;
- скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного
випадку за формою Н-5 та
акт про нещасний випадок, пов'язаний з
виробництвом, за формою Н-1, а при виявленні гострого професійного
захворювання (отруєння).- картку за формою П-5 у шести екземплярах.
Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії.
У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про
наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5
як
його невід'ємну частину.
Роботодавець або керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду,
коли нещасний випадок стався з підприємцем або застрахованою фізичною
особою повинні розглянути і затвердити примірники актів за формою Н-5 і Н-1
протягом доби після надходження матеріалів щодо результатів розслідування (
акти за формою Н-5, Н-1,наказ про утворення комісії, картка за формою П-5,
пояснення потерпілого, осіб - свідків нещасного випадку та причетних до нього
осіб (у разі їх наявності), копії документів про кваліфікацію працівника,
проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів, а також отримання
завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок (за
наявності), та, у разі потреби, витяги з експлуатаційної документації, схеми,
фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця
(устаткування,
апаратури,
матеріалів
тощо),
висновок
лікувальнопрофілактичного закладу про стан сп'яніння, наявність в організмі потерпілого
алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин).
На вимогу потерпілого або уповноваженої ним особи, яка представляє
його інтереси, голова комісії зобов'язаний ознайомити їх з матеріалами
розслідування.
Нещасні випадки реєструються у спеціальному журналі роботодавцем, а у
разі, коли нещасний випадок стався з застрахованною фізичною особою у Фонді
- робочим органом виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстровано таку
особу.
Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби
надсилаються роботодавцем:
- керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства,
працівником якого є потерпілий;

- потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його
інтереси;
- Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
- територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням
підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі
комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони
праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.
Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються органові управління
підприємства, а у разі його відсутності - місцевій держадміністрації.
У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія
акта за формою Н-1 надсилається закладові державної санітарноепідеміологічної служби, якийздійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за
підприємством і веде облік випадків гострих професійних захворювань
(отруєнь).
При проведенні розслідування нещасного випадку, що стався з
підприємцем або застрахованою фізичною особою у Фонді, робочий орган
виконавчої дирекції Фонду надсилає примірники затверджених актів за формою
Н-5 і Н-1 і примірник картки за формою П-5 (у разі виявлення гострого
професійного захворювання(отруєння):
- потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його
інтереси;
- Фондові, в якому зареєстровано фізичну особу разом з матеріалами
розслідування;
- місцевій держадміністрації для здійснення заходів щодо запобігання
подібним випадкам;
- територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання
нещасного випадку;
- профспілковій організації, представник якої брав участь у роботі комісії.
При виявленні гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта
за формою Н-1 надсилається разом з примірником картки за формою П-5 також
закладов державної санітарно-епідеміологічної служби за місцем настання
нещасного випадку, який веде облік гострих професійних захворювань
(отруєнь).
Матеріали розслідування разом з актами Н-5, Н-1зберігаються на
підприємстві, а також у робочому органі виконавчої дирекції Фонду ( при
розслідуванні нещасних випадків з фізичними особами, які стоять на обліку
фонду) протягом 45 років, а на випадок реорганізації підприємства передаються
його правонаступникові, а при його ліквідації - до державного архіву.
По закінченню періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті
потерпілого внаслідок травми, одержаної під час нещасного випадку,
роботодавець, який бере на облік нещасний випадок, або робочий орган
виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли
нещасний випадок стався з
підприємцем або застрахованою фізичною особою у Фонді) складає

повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 (далі повідомлення за формою Н-2) і надсилає його в 10-денний строк організаціям і
особам, яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1, а у разі смерті потерпілого
внаслідок раніше отриманих травм або інших ушкоджень терміново подає
письмове повідомлення з цього приводу установам, організаціям, яким
надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1. Повідомлення за формою Н-2
обов'язково додається до акта за формою Н-1 і зберігається разом з ним
відповідно до цього Порядку.
Нещасний випадок, що має місце:
- на судні морського або річкового чи рибопромислового флоту під час
плавання або перебування в іноземному порту розслідується комісією,
створеною капітаном, про що доводиться до відома власник судна, який
повідомляє Фонд про нещасний випадок за місцем реєстрації (приписки) судна;
- в закордонній дипломатичній установі України розслідується комісією,
утвореною керівником такої установи або особою, яка його заміщає, про що
повідомляється МЗС, яке всвою чергу ставить до відома Фонд про нещасний
випадок;
- з громадянином України, іноземцем та особою без громадянства, що
входять до складу екіпажу (бригади) транспортного засобу під час перебування
за кордоном (у портах, аеропортах, доках, станціях, судноремонтних заводах,
майстернях тощо), розслідується відповідно до цього Порядку, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України;
- на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання
ним завдання в інтересах свого підприємства, розслідується комісією, утвореною
підприємством, на якому стався нещасний випадок, за участю представників.
підприємства, працівником якого є потерпілий. Підприємство, працівником
якого є потерпілий, бере на облік такий нещасний випадок, а підприємство, на
якому стався нещасний випадок, зберігає примірник акта за формою Н-5
протягом періоду, необхідного для здійснення передбачених актом заходів щодо
усунення причин настання нещасного випадку, але не менш як один рік;
- з працівником, який тимчасово переведений в установленому порядку
на інше підприємство або виконував роботу за сумісництвом, розслідується і
береться на облік підприємством, на яке працівника переведено або на якому він
виконував роботу за сумісництвом;
- з працівником під час виконання роботи під керівництвом посадових
осіб підприємства, на якому він працює, на виділеній території, об'єкті, дільниці
іншого підприємства, розслідується і береться на облік підприємством,
працівником якого є потерпілий. У розслідуванні такого нещасного випадку бере
участь представник підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- з
працівником особового складу аварійно-рятувальної служби,
залученим до роботи на об'єктах підприємства за договором (угодою) під
керівництвом посадових осіб підприємства,розслідується і береться на облік
зазначеним підприємством. У розслідуванні такого нещасного випадку бере
участь представник аварійно-рятувальної служби;

- з працівником Державної служби охорони чи іншим суб'єктом
господарювання, який має ліцензію на надання послуг з охорони власності та
громадян, під час виконання трудових (посадових) обов'язків, розслідується і
береться на облік Державною службою охорони або суб'єктом господарювання.
У розслідуванні такого нещасного випадку бере
участь представник
підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- з водієм транспортного засобу, який виконував роботи у складі зведеної
транспортної колони, сформованої підприємством, розслідується зазначеним
підприємством за участю представника підприємства, яке направило водія на
роботи у складі зведеної транспортної колони. Такий нещасний випадок
береться на облік підприємством, яке сформувало транспортну колону;
- з учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального
закладу під час проходження виробничої практики або виконання робіт на
підприємстві, в установі, організації під керівництвом їх посадових осіб,
розслідується і береться ними на облік. У розслідуванні такого нещасного
випадку бере участь представник навчального закладу;
- з водієм, машиністом, пілотом, а також членами екіпажу (бригади)
транспортного засобу під час перебування в рейсі внаслідок катастрофи, аварії
чи пригоди (події) на транспорті, розслідується відповідно до цього Порядку з
використанням матеріалів розслідування такої катастрофи, аварії чи пригоди
(події) на транспорті, підготовлених відповідними органами.
Матеріали розслідування катастрофи, аварії та пригоди (події) на
транспорті, підготовлені відповідними органами, зберігаються разом з
матеріалами розслідування нещасного випадку. Акт за формою Н-1 на
потерпілого під час перебування в рейсі внаслідок катастрофи, аварії чи пригоди
( події) на транспорті, але не причепний до керування, складається без
використання зазначених матеріалів.
Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника
підприємства чи роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата
працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік згідно з цим
Порядком протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи
уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси (незалежно від строку
настання нещасного випадку). Якщо підприємство, на якому стався такий
нещасний випадок, реорганізоване, розслідування проводиться його
правонаступником, а у разі ліквідації підприємства встановлення факту настання
нещасного випадку розглядається у судовому порядку.
Облік таких нещасних випадків ведеться місцевими держадміністраціями
за місцезнаходженням підприємства.
Контроль за своєчасністю та об'єктивністю розслідування нещасних
випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних
випадків, вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків здійснюють
органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці,
виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції.

Громадський контроль здійснюють профспілки через свої виборні органи і
представників, а також уповноважені найманими працівниками особи з питань
охорони праці у разі відсутності на підприємстві профспілки.
Зазначені у цьому пункті органи та особи мають право вимагати
відповідно до компетенції від роботодавця проведення повторного (додаткового)
розслідування нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого
акта за формою Н-5 або Н-1, визнання нещасного випадку таким, що пов'язаний
з виробництвом, і складення акта за формою Н-1 у разі, коли виявлено
порушення вимог цього Порядку.
Посадова особа органу Держгірпромнагляду в разі відмови роботодавця
скласти або затвердити акт за формою Н-5 або Н-1 чи незгоди потерпілого або
уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси, із змістом зазначеного
акта, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини
настання нещасного випадку чи приховування факту настання нещасного
випадку має право видавати обов'язкові для виконання роботодавцем або
робочим органом виконавчої дирекції Фонду приписи за формою Н-9 щодо
необхідності проведення повторного
розслідування нещасного випадку,
затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1,
визнання чи невизнання нещасного випадку таким, що пов'язаний з
виробництвом, складення акта за формою Н-5 або Н-1.Рішення посадової особи
органу Держгірпромнагляду може бути оскаржено у судовому порядку. На час
розгляду справи у суді дія припису за формою Н-9 зупиняється.
Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після одержання припису
за формою Н-9 видати наказ про вжиття зазначених у приписі заходів, а також
притягти до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог
законодавства про охорону праці. Про виконання заходів роботодавець письмово
повідомляє орган Держгірпромнагляду в установлений ним ёстрок.
Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться при:
- нещасні випадки зі смертельним наслідком;
 групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше
працівниками незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;
 випадки смерті працівників на підприємстві;
 випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових
(посадовихо) бов'язків;
нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з
можливою
інвалідністю потерпілого.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі
наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за
рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від
характеру і ступеня тяжкості травми.
Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду протягом доби не
прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого нещасного
випадку, розслідування проводиться роботодавцем або Фондом за місцем
настання нещасного випадку комісією з розслідування нещасного випадку.

Віднесення нещасних випадків до таких, що спричинили тяжкі наслідки, у
тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, здійснюється відповідно до
Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості ( z0902-07 ), затвердженого
МОЗ.
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним
наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті або
зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків
роботодавець зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням
засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії
повідомлення:
-.територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням
підприємства;
- органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
- Фондові замісцезнаходженнямпідприємства
- органові управління підприємства (у разі його відсутності – місцевій
держадміністрації);
- закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострих
професійних захворювань (отруєнь);
- первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в
профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок - профспілці,
членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій
найманими працівниками особі з питань охорони праці);
- органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного випадку;
- органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).
Якщо стався нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний
випадок, що спричинив тяжкі наслідки, а також випадок смерті або зникнення
під час виконання трудових (посадових) обов'язків фізичної особи - підприємця
чи особи, що забезпечує себе роботою самостійно, робочий орган виконавчої
дирекції Фонду зобов'язаний негайно передати з використанням засобів зв'язку
повідомлення:
- територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання
нещасного випадку;
- органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
- місцевій держадміністрації;
-територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного
випадку;
-закладові
державної
санітарно-епідеміологічної
служби
за
місцем настання нещасного випадку (у разі виявлення гострого професійного
захворювання (отруєння);
-органові
з
питань
захисту
населення
і
територій
від
надзвичайних ситуацій (у разі необхідності).

Зазначені органи та організації негайно повідомляють про нещасний
випадок органи та організації вищого рівня.
Повідомлення надсилається також у разі, коли смерть потерпілого настала
внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування
такого нещасного випадку проводиться в установленому порядку з
використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.
Спеціальне розслідування нещасного випадку (крім групових нещасних
випадків) проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного
випадку (далі спеціальна комісія), утвореною територіальним органом
Держгірпромнагляду за місцезнаходженням підприємства або за місцем
настання нещасного випадку, у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною
особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно .
До складу спеціальної комісії входять:
-посадова особа територіального органу Держгірпромнагляду (голова
комісії);
-представник Фонду за місцезнаходженням підприємства або за місцем
настання нещасного випадку в разі, коли нещасний випадок стався з фізичною
особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно;
-представник
органу
управління
підприємства
або
місцевої
держадміністрації у разі, коли зазначений орган відсутній або нещасний випадок
стався з фізичною особою - підприємцем чи особою, що забезпечує себе
роботою самостійно;
-представник роботодавця або роботодавець (у виняткових випадках);
-представник первинної організації профспілки незалежно від членства
потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок
представник профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності
профспілки – уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони
праці);
-представник профспілкового органу вищого рівня або територіального
профоб'єднання за місцем настання нещасного випадку;
-представник закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, який
здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, або такого
закладу за місцем настання нещасного випадку, якщо він стався з фізичною
особою-підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно, при
розслідування випадку гострого професійного захворювання (отруєння);
-представник Держсільгоспінспекції у разі, коли нещасний випадок стався
під час експлуатації зареєстрованих в ній сільськогосподарських машин
Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до
складу спеціальної комісії, але має право брати участь у засіданнях комісії,
висловлювати свої пропозиції, давати пояснення, одержувати від голови комісії
інформацію про хід проведення розслідування тощо.
Роботодавець (у разі, коли постраждав роботодавець, орган, до сфери
управління якого належить підприємство, а при його відсутності - місцева
держадміністрація або виконавчий орган місцевого самоврядування)
зобов’язаний забезпечити належні умови і сприяти роботі спеціальної комісії.

Голова спеціальної комісії зобов'язаний письмово поінформувати
потерпілого, членів його сім'ї або уповноважену особу, яка представляє його
інтереси, про їх права і запросити до співпраці.
Факт перебування потерпілого у трудових відносинах з роботодавцем,
якщо відповідні документи не оформлені роботодавцем, але потерпілий
фактично допущений до роботи, підтверджується в установленому порядку
Держпраці на запит голови спеціальної комісії або у судовому порядку.
Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого
загинуло від двох до чотирьох осіб, проводиться спеціальною комісією, яка
утворюється Держгірпромнаглядом або за дорученням його територіальним
органом.
Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого
загинуло п'ять і більше осіб або травмовано десять і більше осіб,проводиться
спеціальною комісією,яка утворюється Держгірпромнаглядом.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися на ядерних
установках, підконтрольних Держатомрегулюванню, проводиться комісією, яка
утворюється Держатомрегулюванням.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під час
катастрофи, аварії чи пригоди (події) на транспорті, проводиться з обов'язковим
використанням матеріалів розслідування, підготовлених відповідними органами
в установленому порядку.
Акти за формою Н-1 на потерпілих під час
перебування в рейсі внаслідок катастрофи, аварії чи пригоди ( події) на
транспорті, але не причепних до керування, складаються без використання
зазначених матеріалів.
У разі настання групового нещасного випадку із смертельними
наслідками, який стався внаслідок аварії, за умови визнання спеціальною
комісією нещасного випадку таким, що пов'язаний з виробництвом, складаються,
підписуються і затверджуються протягом десяти робочих днів з моменту її
утворення тимчасові акти за формою Н-1 на кожного потерпілого для здійснення
страхових виплат. Після завершення спеціального розслідування такі акти
замінюються на постійні.
Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10
робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування може бути
продовжений органом, який призначив спеціальну комісію.
Комісія обстежує місце, де стався нещасний випадок, бере пояснення від
роботодавця, осіб, причетних до нещасного випадку, та свідків, визначає
відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці,
щоб з’ясувати обставини і причини нещасного випадку, визначає, чи пов’язаний
цей випадок з виробництвом, та встановлює осіб, які допустили порушення
законодавства про охорону праці, що призвело до нещасного випадку.
Комісія також розробляє заходи щодо запобігання подібним нещасним
випадкам.
Члени спеціальної комісії повинні зустрітися з потерпілими або членами їх
сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань щодо

розв’язання соціальних проблем, а також дати роз’яснення щодо їх прав у
зв’язку з настанням нещасного випадку.
У разі потреби додаткових досліджень, випробувань, експертизи і т.п. для
встановлення причини нещасного випадку і розроблення заходів щодо
запобігання подібним випадкам роботодавець зобов’язаний за рішенням
спеціальної комісії утворити експертну комісію із залученням до її роботи за
рахунок коштів підприємства кваліфікованих фахівців. Порядок утворення та
роботи експертної комісії визначається відповідно до законодавства
Лікувально-профілактичніустанови,закладисудовомедичноїекспертизи,
органи внутрішніх справ та інші органи зобов'язані безоплатно надавати на запит
голови спеціальної комісії матеріали та висновки щодо нещасного випадку у
визначені строки, а у разі, коли необхідні висновки судово-гістологічної та
судово-токсикологічної експертизи, - після проведення відповідних досліджень.
По завершенню роботи ця комісія складає висновок, у якому стисло
визначаються причини, обставини нещасного висновку, зазначаються допущені
порушення вимог нормативних актів та пропонуються заходи щодо запобігання
подібним нещасним випадкам.
Під час роботи спеціальної комісії роботодавець повинен створювати усі
необхідні умови для розслідування нещасного випадку, надавати необхідну
допомогу в оформленні матеріалів, компенсує витрати, пов'язані з діяльністю
спеціальної комісіїтазалучених до її роботи експертів, інших спеціалістів.тощо.
Комісія за результатами спеціального розслідування складає акт форми
Н-5, акт форми Н-1 стосовно кожного потерпілого, нещасний випадок з яким
визнано таким, що пов’язаний з виробництвом, карта форми П-5 стосовно
кожного потерпілого у разі настання гострого професійного захворювання
(отруєння), пов’язаного з виробництвом, та інші матеріали.
Кількість примірників акта форми Н-5, акта форми Н-1, карти форми П-5
визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені
документи будуть надсилатися.
Примірники актів форми Н-5, форми Н-1 підписуються головою і всіма
членами спеціальної комісії протягом 5 днів після оформлення матеріалів
спеціального розслідування. При цьому в акті форми Н-5 зазначається категорія
аварії, якщо нещасний випадок є її наслідком.
В акті спеціального розслідування у випадку зникнення працівника під час
виконання ним трудових обов’язків викладається висновок комісії про
зумовленість цього зникнення обставинами виробництва. Такий висновок комісії
видається сім’ї цього працівника або особі, яка представляє його інтереси, для
звернення до суду із заявою про оголошення працівника померлим.
Якщо суд визнав працівника померлим, то орган Держпромгірнагляду,
який призначив комісії із спеціального розслідування цього випадку, відповідно
до акта форми Н-5 визнає цей випадок пов’язаним з виробництвом, складає акт
форми Н-1, а роботодавець бере цей випадок на облік в установленому порядку.
Керівник органу, який призначив спеціальну комісію, повинен розглянути і
затвердити примірники актів форми Н-5 та форми Н-1 протягом доби після
надходження матеріалів спеціального розслідування.

До матеріалів спеціального розслідування належать документи, визначені
даним Порядком.
Роботодавець у п’ятиденний строк після затвердження актів
розслідування зобов’язаний:
-видати наказ про виконання запропонованих комісією заходів щодо
запобігання виникненню подібних випадків та притягнення до відповідальності
працівників, з вини яких відбувся нещасний випадок (про вжиття
запропонованих заходів роботодавець повідомляє у письмовій формі органи, які
брали участь у проведенні розслідування, у зазначені в акті за формою Н-5
строки);
-надіслати копії матеріалів розслідування органам прокуратури, іншим
органам, представники яких брали участь у спеціальному розслідуванні,
Держпромгірнагляду, Фонду, установі державної санітарно-епідеміологічної
служби (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння).
Примірник затвердженого акта форми Н-5 разом з примірником
затвердженого акта форми Н-1 примірником карти форми П-5 – у разі гострого
професійного захворювання (отруєння) надсилається:
-потерпілому, членом його сім’ї або особі, яка представляє його інтереси;
-фонду за місцезнаходженням підприємства;
-територіальному органу Держпромгірнагляду за місцезнаходженням
підприємства.
Примірники затверджених актів Н-5 і Н-1 (у разі, коли нещасний випадок
визнано таким, що пов'язаний з виробництвом) тапримірник картки за формою
П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) разом з
іншими матеріалами спеціального розслідування зберігаються на підприємстві
протягом 45 років, а при реорганізації підприємства передаються його
правонаступникові, який бере на облік нещасний випадок, а у разі ліквідації
підприємства - до державного архіву.
У разі спеціального розслідування нещасного випадку, що стався з особою,
яка забезпечує себе роботою самостійно, примірник затвердженого акта форми
Н-5 з примірником затвердженого акта форми Н-1, примірник карти форми П-5 –
у разі виявленні гострого професійного захворювання (отруєння) у п’ятиденний
строк з моменту затвердження акта форми Н-5 надсилається:
-потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його інтереси;
-робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, в
якому зареєстровано особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, разом з
примірником інших матеріалів спеціального розслідування.
Копії матеріалів спеціального розслідування надсилаються органам
прокуратури, Держгірпромнагляду, іншим органам, представники яких брали
участь у спеціальному розслідуванні. Якщо виявлено гостре професійне
захворювання (отруєння), то копія акта форми Н-1 надсилається разом з
примірником карти форми П-5 до установи державної санітарноепідеміологічної служби за місцем настання нещасного випадку, яка веде облік
гострих професійних захворювань (отруєнь).

Примірники затверджених актів Н-5 і Н-1 (коли нещасний випадок
визнано таким, що пов'язаний з виробництвом) і примірник картки за формою П5 (при виявленны гострого професійного захворювання (отруєння) разом з
іншими матеріалами спеціального розслідування зберігаються у робочому органі
виконавчої дирекції Фонду протягом 45 років. При реорганізації робочого
органу передаються його правонаступникові, який бере на облік нещасний
випадок, а у разі ліквідації робочого органу - до державного архіву.
На вимогу потерпілого або членів його сім'ї чи уповноваженої особи, яка
представляє його інтереси, голова спеціальної комісіїзобов'язаний ознайомити їх
з матеріалами спеціального розслідування.
Слід зазначити, що Держпромгірнагляд або його територіальний орган за
певних обставин для забезпечення об’єктивності спеціального розслідування має
право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування нещасного
випадку, створивши нову комісію, і за результатами цього розслідування
скасувати висновки попередньої спеціальної комісії та вжити запобіжних
заходів. Якщо при розслідуванні виявлені ознаки злочину, то керівники
Держпромгірнагляду та його територіальних органів зобов’язані повідомити про
це органи прокуратури і передати їм відповідні матеріали.
У разі незгоди роботодавця, потерпілого або його сім’ї чи особи, яка
представляє його інтереси, із змістом матеріалів повторного (додаткового)
розслідування рішення спеціальної комісії може бути оскаржено у судовому
порядку.
За зверненням Держгірпромнагляду або його територіальних органів
органи прокуратури подають інформацію про рішення, яке прийняте за
результатами розгляду матеріалів спеціального розслідування.
Орган управління підприємства, а у разі його відсутності місцева
держадміністрація після одержання матеріалів спеціального розслідування
повинна розглянути питання щодо обставин і причин настання нещасного
випадку та розробити план заходів щодо запобігання подібним
нещасним
випадкам.
На підставі матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків
роботодавець (керівник) складає статистичну звітність і несе повну
відповідальність за її достовірність. Він також зобов’язаний розробляти і
виконувати заходи запобігання подібним випадкам.
Підприємства, установи, організації, а також робочий орган виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування ведуть облік усіх нещасних випадків.
Держпромгірнагляд, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві
держадміністрації ведуть оперативний облік нещасних випадків, які підлягають
спеціальному розслідуванню.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Отже, розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а
саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного
виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним
трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю.

Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його
виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити
керівника робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони
праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити
заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.
4. Розслідування хронічних професійних захворювань
Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх
настання підлягають розслідуванню. До хронічного професійного захворювання
належить захворювання, що виникло внаслідок провадження професійної
діяльності працівника та зумовлюється виключно або переважно впливом
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, пов'язаних з
роботою.
До хронічного професійного захворювання належить також захворювання,
що виникло після багатократного та/або тривалого впливу шкідливих
виробничих факторів. Хронічне професійне захворювання не завжди
супроводжується втратою працездатності.
Випадки професійних інфекційних захворювань та хронічних професійних
інтоксикацій розслідуються як хронічні професійні захворювання.
Віднесення захворювання до професійного здійснюється відповідно до
процедури встановлення зв'язку захворювання з умовами праці згідно з додатком
14 та переліку професійних захворювань, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1940).
Перелік установ і закладів, які мають право встановлювати остаточний
діагноз професійних захворювань, переглядається кожні п'ять років та
затверджується МОЗ.
У разі підозри на професійне захворювання лікувально-профілактичний
заклад направляє працівника на консультацію до лікаря-профпатолога з
відповідними документами.
Для встановлення остаточного діагнозу та зв'язку захворювання з впливом
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу лікарпрофпатолог
до
спеціалізованого
профпатологічного
лікувальнопрофілактичного закладу з відповідними документами.
Рішення про підтвердження або відміну раніше встановленого діагнозу
професійного захворювання оформляється висновком лікарсько-експертної
комісії.
У спірних випадках остаточне рішення щодо встановлення діагнозу
професійного захворювання приймається центральною лікарсько-експертною
комісією державної установи Інститут медицини праці Національної академії
медичних наук України.
Повідомлення про професійне захворювання (отруєння) за формою П-3
спеціалізований профпатологічний лікувально-профілактичний заклад. стосовно
кожного хворого протягом трьох днів після встановлення діагнозу надсилається
керівникові підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до
виникнення професійного захворювання, закладові державної санітарно-

епідеміологічної служби, який здійснює державний санітарно-епідеміологічний
нагляд за підприємством, робочому органові виконавчої дирекції Фонду за
місцезнаходженням підприємства, а також профпатологу, який направив хворого
до спеціалізованого лікувально-профілактичного закладу.
Працівникові видається під розписку медичний висновок лікарськоекспертної комісії про наявність (відсутність) у нього професійного
захворювання.
Відповідальність за своєчасне повідомлення про професійне
захворювання (отруєння) несе керівник спеціалізованого профпатологічного
лікувально-профілактичного закладу, який встановив або відмінив діагноз
професійного захворювання.
Оскарження рішення зазначеної комісії у разі незгоди хворого або
роботодавця здійснюється у судовому порядку.
За наявності ознак стійкої втрати професійної працездатності внаслідок
професійного захворювання лікувально-профілактичний заклад, що надає
медичну допомогу працівникам підприємства, на якому працює хворий, або
лікувально-профілактичний заклад за місцем його проживання направляє
хворого на медико-соціальну експертну комісію для встановлення ступеня
стійкої втрати професійної працездатності.
Розслідування обстави і причин виникнення професійних
захворювань покладено на головного державного санітарного лікаря, який
отримав повідомленняя за формою П-3. Він зобов’язаний створити комісію з
проведення розслідування причин виникнення професійного захворювання. До
складу комісії входять: представник закладу державної санітарноепідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за
підприємством (голова комісії); представники лікувально-профілактичного
закладу; роботодавця; первинної організації відповідної профспілки або
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці (у разі,
коли профспілка на підприємстві відсутня); представники вищого органу
профспілки, робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням
підприємства, а також у разі потреби представники інших органів. При ліквідації
підприємства без правонаступника до складу комісії з розслідування входить
представник місцевої держадміністрації за місцем реєстрації підприємства,
шкідливі виробничі фактори на якому призвели до професійного захворювання.
Розслідування проводиться протягом десяти робочих днів. Якщо з об'єктивних
причин розслідування не може бути проведене у зазначений строк, термін може
бути продовжений керівником закладу, що утворив комісію, але не більш як на
один місяць (копія відповідного наказу надсилається всім членам комісії з
розслідування).
Роботодавець зобов'язаний в установлений для проведення розслідування
строк здійснити наступні заходи:
1. Подати комісії з розслідування: відомості про професійні обов'язки
працівника; документи і матеріали, які характеризують умови праці на робочому
місці (дільниці, цеху); необхідні результати експертизи, лабораторних
досліджень для проведення оцінки умов праці; матеріали, що підтверджують

проведення інструктажів з охорони праці; копії документів, що підтверджують
видачу працівникові засобів індивідуального захисту; приписи або інші
документи, які раніше видані закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби і стосуються даного професійного захворювання; результати медичних
оглядів працівника (працівників); інші матеріали;
2.Забезпечити комісію з розслідування приміщенням, транспортними
засобами і засобами зв'язку;
3.Організувати друкування, тиражування і оформлення в необхідній
кількості матеріалів розслідування, у тому числі акта розслідування хронічного
професійного захворювання.
Комісія з розслідування зобов'язана:
- розробити програму розслідування причин виникнення
професійного захворювання;
- розглянути питання щодо необхідності залучення до її роботи експертів;
- провести розслідування обставин і причин виникнення професійного
захворювання;
скласти акт розслідування хронічного професійного захворювання.
Комісія з розслідування на основі поданих роботодавцем матеріалів та
інших документів проводить оцінку умов праці працівника а у разі потреби
вимагає проведення додаткових досліджень на робочому місці та бере участь у
них, вивчає первинну медичну документацію щодо хворого.
Розслідування причин виникнення професійних захворювань у
працівників, направлених на роботу за межі підприємства, проводиться комісією
з розслідування, головою якої є представник закладу державної санітарноепідеміологічної служби, що здійснює державний санітарно-епідеміологічний
нагляд за підприємством, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до
виникнення професійного захворювання.
Підприємство, де виявлено професійне захворювання, повинно повідомити
про це підприємство, працівником якого є хворий, та робочий орган виконавчої
дирекції Фонду.
У роботі комісії з розслідування такого випадку обов'язково беруть участь
представники підприємства, працівником якого є хворий, первинної організації
відповідної профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці, представник вищого профспілкового органу, робочого
органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства.
Встановлення професійного захворювання в осіб, які працювали за
межами України на підприємствах колишнього СРСР, проводиться згідно цього
Порядку на підставі нотаріально завіреної копії трудової книжки.
При виявленні професійного захворювання у непрацюючих пенсіонерів,
які працювали на території України, розслідування проводиться згідно цього
Порядку на підприємстві, шкідливі виробничі фактори на якому призвели до
виникнення професійного захворювання.
За результатами розслідування комісія протягом трьох днів після
закінчення розслідування складає акт за формою П-4 у шести примірниках, в
якому зазначаються основні умови, обставини і причини виникнення

професійного захворювання, заходи щодо запобігання розвитку професійного
захворювання та забезпечення нормалізації умов праці, а також встановлюються
особи, які не виконали відповідні вимоги законодавства про охорону праці і про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Акт за формою П-4, підписаний членами комісії з розслідування,
затверджується головним державним санітарним лікарем , який створив комісію,
та завіряється печаткою.
Якщо будь-хто із членів комісії не згоден із змістом акта за формою П-4,
то він його підписує і письмово викладає свою окрему думку, яка додається до
акта і є його невід'ємною частиною, про що робиться відмітка у зазначеному
акті.
Акт за формою П-4 надсилається хворому, робочому органові виконавчої
дирекції Фонду, первинній організації відповідної профспілки або
уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі,
коли профспілка на підприємстві відсутня), вищому профспілковому органові,
профпатологу, який направив хворого до спеціалізованого профпатологічного
лікувально-профілактичного закладу, підприємству.Один екземпляр акта за
формою П-4 разом з матеріалами розслідування зберігається на підприємстві, в
закладі державної санітарно-епідеміологічної служби та робочому органі
виконавчої дирекції Фонду протягом 45 років, а в інших організаціях - не менше
строку, передбаченого для вжиття визначених у ньому профілактичних заходів.
Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний строк після закінчення
розслідування причин виникнення професійного захворювання розглянути
матеріали розслідування та видати наказ про вжиття заходів до запобігання
виникненню професійних захворювань та про притягнення до відповідальності
осіб, винних у порушенні санітарних норм і правил, що призвело до виникнення
професійного захворювання.
Про вжиття запропонованих комісією з розслідування заходів до
запобігання виникненню професійних захворювань роботодавець письмово
інформує заклад державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством, протягом зазначеного в
акті за формою П-4 строку.
Контроль за своєчасністю та об'єктивністю проведення розслідування
причин виникнення професійних захворюваньдокументальним оформленням,
вжиттям заходів до усунення зазначених причин здійснюють заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби, робочі органи виконавчої дирекції Фонду,
профспілки або уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони
праці відповідно до їх повноважень.
Реєстрація та облік випадків професійних захворювань (отруєнь) ведеться:
- у журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) на підприємствіі;
- у робочих органах виконавчої дирекції Фонду та в закладах державної
санітарно-епідеміологічної служби на підставі повідомлень за формою П-3 та
актів за формою П-4;

- у лікувально-профілактичних закладах на підставі медичних висновків
лікарсько-експертної комісії спеціалізованого профпатологічного лікувальнопрофілактичного закладу, а також повідомлень за формою П-3.
У разі виявлення кількох професійних захворювань хворий реєструється в
журналі один раз із зазначенням усіх діагнозів
Підтверджені випадки професійних захворювань працівників, які змінили
місце роботи, або непрацюючих пенсіонерів підлягають реєстрації та обліку на
останньому підприємстві, де були умови для виникнення професійного
захворювання (незалежно від стажу роботи на ньому), в робочому органі
виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням такого підприємства та
закладі державної санітарно-епідеміологічної служби.
Випадки професійних захворювань, які виявлені в осіб, що приїхали на
постійне проживання в Україну з інших держав, розслідуються в порядку,
передбаченому міжнародними договорами України, та реєструються лікувальнопрофілактичними закладами, закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби та робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем їх
проживання в Україні.
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
Усі випадки хронічних професійних захворювань незалежно від строку їх
настання підлягають розслідуванню. Випадки професійних інфекційних
захворювань та хронічних професійних інтоксикацій розслідуються як хронічні
професійні захворювання. Перелік установ і закладів, які мають право
встановлювати остаточний діагноз професійних захворювань, переглядається
кожні п'ять років та затверджується МОЗ.
Розслідування та облік аварій
Аварія – це раптова подія, така як викид небезпечних речовин, пожежа або
вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), що призводить
до негайної або наступної погрози для життя і здоров’я людеи, навколишнього
середовища, матеріальних цінностеи на території підприємства або за його
межами. Розслідування проводиться у разі, коли сталася:
1) аварія першої категорії, внаслідок якої: смертельно травмовано п'ять та
більше осіб або травмовано десять і більше осіб; спричинено викид отруйних,
радіоактивних та небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони
підприємства; збільшилася більш як у 10 разів концентрація забруднюючих
речовин у навколишньому природному середовищі; зруйновано будівлі, споруди
чи основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я
працівників підприємства чи населення;
2) аварія другої категорії, внаслідок якої: смертельно травмовано до п'яти
осіб або травмовано від чотирьох до десяти осіб; зруйновано будівлі, споруди чи
основні конструкції об'єкта, що створило загрозу для життя і здоров'я
працівників цеху, дільниці з чисельністю працюючих 100 і більше осіб.
Випадки порушення технологічних процесів, роботи устаткування,
тимчасової зупинки виробництва засобами автоматичного захисту та інші
локальні порушення у роботі цехів, дільниць і окремих об'єктів, падіння опор та

обрив проводів ліній електропередачі не належать до аварій, що мають
категорію, і розслідуються підприємством в установленому законодавством
порядку.
З метою врахування специфіки галузей економіки, визначення аварій
першої чи другої категорії центральними органами виконавчої влади у разі
потреби розробляються і затверджуються відповідні галузеві порядки
проведення розслідування аварій за погодженням з Держгірпромнаглядом.
Про аварію очевидець повинен негайно повідомити безпосереднього
керівника робіт або іншу посадову особу підприємства, які зобов'язані
повідомити роботодавця для негайного введення в дію плану локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій і аварій (у разі наявності).
Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни,
зобов'язані: діяти згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і
аварій, вжити першочергових заходів до рятування потерпілих і надання їм
медичної допомоги; локалізації аварії, встановлення меж небезпечної зони та
обмеження доступу до неї людей; збереження до прибуття комісії з
розслідування аварії обстановки на місці аварії; негайно повідомити про аварію
територіальний органДержгірпромнагляду,орган, до сфери управління якого
належить підприємство, відповідну місцеву держадміністрацію, орган з питань
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем
виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а у разі травмування або
загибелі працівників також відповідний робочий орган Фонду.
Розслідування аварії, під час якої сталися нещасні випадки, проводиться з
урахування вимог цього Порядку.
У разі коли Кабінетом Міністрів України не прийнято спеціального
рішення щодо розслідування аварії, під час якої не сталося нещасних випадків,
розслідування проводиться відповідними комісіями, що утворюються:
- при настанні аварії першої категорії - центральним органом виконавчої
влади, до сфери управління якого належить підприємство, чи місцевою
держадміністрацією за погодженням з відповідними органами державного
нагляду за охороною праці та МНС;
- при настанні аварії другої категорії - керівником органу, до сфери
управління якого належить підприємство, чи місцевою держадміністрацією за
погодженням з Держгірпромнаглядом та МНС.
Головою комісії з розслідування аварії призначається представник органу,
до сфери
управління якого належить підприємство, або представник
територіального органу Держгірпромнагляду чи МНС.
У ході розслідування комісія з розслідування аварії:
1) визначає: масштаб аварії; необхідність утворення експертної комісії, яка
встановлює обставини і причини аварії, фактори, що призвели до аварії,
розробляє план заходів щодо запобігання подібним аваріям та у разі потреби
готує пропозиції стосовно коригування нормативної та проектної документації;
2) підтверджує факти порушення вимог законів та інших нормативноправових актів про охорону праці, встановлює осіб, що несуть відповідальність
за виникнення аварії, розробляє план заходів щодо ліквідації її наслідків та

запобігання подібним аваріям.
Аналіз небезпеки підприємства проводиться на підставі розгляду його
стану відповідно до вимог типового Положення , міжгалузевої і галузевої
нормативної документації, рекомендацій довідкової і науково - технічної
літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що відбувалися
на аналогічних підприємствах (об'єктах).
Комісія з розслідування аварії зобов'язана протягом десяти робочих днів
провести розслідування обставин і причин аварії та скласти акт за формою Н-5,
визначити збитки.
Залежно від масштабу аварії у разі потреби зазначений строк може бути
продовжений органом, який утворив комісію з розслідування аварії, з метою
проведення додаткових досліджень або експертизи. За результатами
розслідування аварії роботодавець видає наказ, яким на підставі висновків
відповідної комісії затверджує план заходів щодо запобігання подібним аваріям і
згідно із законодавством притягає до відповідальності працівників за порушення
вимог законодавства про охорону праці, а тпкож затверджує: Аналіз небезпеки
підприємства проводиться на підставі розгляду його стану відповідно до вимог
типового Положення , нормативної документації, рекомендацій довідкової і
науково - технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних
ситуацій, що відбувалися на аналогічних підприємствах (об'єктах).
Матеріали розслідування аварії включають акт за формою Н-5, доповідну
записку про роботу аварійно-рятувальних служб або підрозділів державної
пожежної охорони, якщо вони залучалися до ліквідації наслідків аварії, та інші
документи згідно вимог цього Порядку. Керівник підприємства (роботодавець),
де сталася аварія, у п'ятиденний строк після закінчення розслідування надсилає
матеріали з розслідування аварії прокуратурі та органам, представники яких
брали участь у її розслідуванні, також розробляє план заходів щодо запобігання
подібним аваріям.
Письмову інформацію про вжиття заходів, визначених комісією з
розслідування аварії, роботодавець подає у зазначені в акті за формою Н-5
строки організаціям, представники яких брали участь у розслідуванні
У разі розслідування аварії, що не спричинила нещасних випадків,
примірник акта за формою Н-5 зберігається на підприємстві до завершення
вжиття заходів, визначених комісією, але не менш як два роки.
Облік аварій першої і другої категорії ведуть підприємства і органи
державного управління охороною праці та органи державного нагляду за
охороною праці і реєструють їх у відповідних журналах.
Контроль за своєчасним та об'єктивним проведенням розслідування,
документальним оформленням та обліком аварій, вжиттям заходів до усунення
їх причин, здійснюють органи державного управління охороною праці та органи
державного нагляду за охороною праці.
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ
Аварія – це раптова подія, така як викид небезпечних речовин, пожежа або
вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), що призводить

до негайної або наступної погрози для життя і здоров’я людеи, навколишнього
середовища, матеріальних цінностеи на території підприємства або за його
межами. Розслідування
У разі коли Кабінетом Міністрів України не прийнято спеціального
рішення щодо розслідування аварії, під час якої не сталося нещасних випадків,
розслідування проводиться відповідними комісіями
Аналіз небезпеки підприємства проводиться на підставі розгляду його
стану відповідно до вимог типового Положення , міжгалузевої і галузевої
нормативної документації, рекомендацій довідкової і науково - технічної
літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що відбувалися
на аналогічних підприємствах (об'єктах).
ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ:
1. Травматизм, професійні захворювання наносять великі економічні
збитки – більше 1 млрд. грн. за рік.
2. До причин, які призводять до травматизму відносяться організаційні,
психофізіологічні, але головною причиною є низька виробнича дисципліна,
низька
якість
підготовки
працівників,
низька
заробітна
плата,
безвідповідальність роботодавців.
3. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань
здійснюється на основі положень Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів
України від 30 листопада 2011 р. №1232.
4. В галузях виробництва розроблені організаційні, технічні та інші
заходи профілактики травматизму, професійних захворювань та аварій.
ТЕМА 5: ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ПРАВА
(2 години)
План.
1. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень в галузі права.
Утримання території підприємств галузі.
1.1. Вимоги до приміщень судових установ
1.2. Вимоги до облаштування робочих приміщень нотаріусів
2. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць.
3. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці працівників права
3.1. Вимоги до мікроклімату
3.2. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони у
приміщеннях у галузі права
3.3.. Освітлення виробничих приміщень.
3.4. Вимоги до рівнів шуму та вібрації для працівників права.
4. Психофізіологічна характеристика умов праці працівників права
Психофізіологічна характеристика праці
4.1. Стомлення і перевтома працівників права
4.2. Засоби профілактики втоми і перевтоми
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Вступ
Метою лекції є розкриття ролі і значення виробничих і допоміжних
приміщень, санітарно–гігієнічних та технічні вимог до їх розташування та
експлуатації. Студенти отримують знання відносно санітарно – гігієнічних вимог
до виробничих та допоміжних приміщень, їх розташування, гігієнічні
нормативи, обсяги на одного працюючого, щодо шкідливих хімічних чинників
повітряного середовища робочої зони, його нормування та вимоги безпеки під
час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря тощо.
Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з даної теми тісно пов’язана
із усіма лекціями курсу, має базове теоретичне та методологічне значення для їх
опанування студентами.
Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: Дана тема лекції
тісно повязана з такими навчальними дисциплінами, як Безпека життєдіяльності,
Основи охорони праці, Трудове право, Право соціального забезпечення,
адміністративне право.
1. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень в галузі
права. Утримання території підприємств галузі.
Виробниче приміщення - замкнутий простір у спеціально призначеному
будинку (споруді), в якому по змінах або періодично (протягом робочого дня)
здійснюється трудова діяльність людей. (суду, прокуратури, вiддiлу мiлiцil,
нoтapiальної контори тощо)
Основні вимоги до будівель виробничого призначення викладені в

Державних будiвельних нормах (далi - ДБН) України «Будинки та споруди.
Громадськi будинки та споруди», затвердженими наказом Держбуду України вiд
4 серпня 1999 року, а також ДБН України «Будинки та споруди. Суди»,
затвердженими наказом Miнicтepcтвa peгioнального розвитку та будiвництва
України вiд 17 травня 2010 року.
У Державних будiвельних нормах України «Будинки та споруди.
Громадськi будинки та споруди», визначено санiтарно-гiгiенiчнi вимоги до
громадських будинкiв, у яких, як правило, розташованi робочi примiщення
працівників галузі права. Висота приміщень надземних поверхів громадських
будинків від підлоги до стелі проектується відповідно до технологічних вимог,
але не менше 3,0 м. У коридорах і холах допускається до 2,5 м, а в допоміжних
коридорах і складських приміщеннях - до 2,2 м. Об’єм виробничого приміщення
на одного працівника згідно з санітарними нормами повинен складати не менше
15 м3, а площа приміщення – не менше 4,5 м 2
Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами виробничого,
протипожежного та господарсько-питного водогонів, господарсько-побутовою
каналізацією. Системи водопостачання і каналізації, зокрема системи
протипожежного водопостачання, повинні проектуватися з додержанням вимог
Санітарних норм і правил (СНіП 2.04.01), а також будівельних норм за видами
будинків та споруд.
Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, зокрема
системи аварійної протидимної вентиляції, повинні проектуватися згідно зі
СНІП 2.04.05.
До складу будь-якого підприємства (залежно від масштабу), як правило,
повинні входити допоміжні приміщення, які поділяються на п’ять груп:
- санітарно-гігієнічні (гардеробні, душові, умивальні, туалети, кімнати для
куріння та ін.). Крани в умивальниках встановлюють із розрахунку один кран на
7-20 чоловік. Кожен індивідуальний умивальник повинен мати змішувач з
підключенням гарячої та холодної води;
- охорони здоров’я (медпункти, приміщення для відпочинку в робочий час
та психологічного розвантаження).
- громадського харчування (їдальні, буфети);
- культурного обслуговування (бібліотеки, приміщення для зборів,
спортзали тощо);
- адміністративні (кабінети roлови суду та його заступників, кабінети
суддів, робочі приміщення помічників суддів і секретарів судових засідань,
приміщень для обвинувачених (засуджених) та конвою, приміщень
обслуговуючого призначення).
Допоміжні приміщення різного призначення, як правило, розташовують
разом в одній будівлі.
Вимоги щодо складу, розміщення, розмірів та обладнання допоміжних
приміщень викладені в СНиП 2.09.04-87.
При цьому санітарно-гігієнічні приміщення повинні розміщуватись так,
щоб ними було зручно користуватися, прибирати та дезінфекувати, щоб від них
не розповсюджувався бруд, інфекції, неприємний запах, надмірна вологость

тощо. Основою розрахунку площі сангігієнічних приміщень є розрахункова
чисельність осіб чоловічої та жіночої статі, що встановлюється завданням на
проектування. Приміщення туалетів у громадських будинках і спорудах (крім
відкритих спортивних споруд) необхідно розташовувати на відстані не більш ніж
75 м від найбільш віддаленого місця постійного перебування людей.
Необхідність медпункту визначається з урахуванням типового положення
про установу. Медпункт повинен мати два приміщення загальною площею не
менш ніж 16 м2.
Велике значення з санітарно-гігієнічної точки зору має благоустрій
території, що включає озеленення, обладнання тротуарів, майданчиків для
відпочинку, занять спортом та ін. Для зменшення шуму застосовують посадки
дерев і чагарників із густою і дрібнолистою кроною, з великою кількістю гілок.
Враховуючи те, що правова галузь характеризується, як правило,
підвищеною небезпекою, потрібно приділяти особливу увагу цій проблемі. Це в
першу чергу стосується органів внутрішніх справ.
Для попередження спланованих злочинцями вибухів на об'єктах МВС слід
суворо виконувати заходи, які умовно можна поділити на зовнішні і внутрішні.
До зовнішніх заходів належать:
- заборона паркування автомобілів на відстані менше 100 метрів від об'єкта
без відповідного дозволу;
- патрулювання об'єкта;
- огородження об'єкта, телеспостереження за його фасадом, освітленість
території об'єкта в нічний час;
- для попередження можливого встановлення боєприпасів на об'єкті –
регулярне патрулювання, огляд території; зелені насадження (кущі) перед
будинками повинні бути низько підстрижені;
- здійснення робіт господарських служб на прилеглій до об'єкта території
лише у присутності працівників ОВС.
До внутрішніх заходів належать:
- наявність чергової служби і жорсткого перепускного режиму;
- здійснення пропуску сторонніх відвідувачів на територію об’єкта лише з
дозволу уповноважених осіб, до яких вони направляються з відповідним записом
у журналі;
- наявність плану дій на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів
чи одержання повідомлення про ймовірне мінування об'єкта;
- стеження за появою сторонніх звуків, шуму та ознак пожежі на об'єкті;
- знаходження у кабінетах та інших приміщеннях лише предметів і речей,
необхідних для роботи у цих приміщеннях; добрий огляд простору приміщення
на рівні підлоги; вільний доступ до прорізів легкоскидних конструкцій;
- всередині будинку у відсутності працівників усі двері мають бути
замкнені;
- проведення профілактичного огляду місць можливого закладання
вибухових пристроїв: в урнах, за горщиками з квітами, під стільцями й
ослонами, у господарчо-побутових приміщеннях, туалетних, гардеробних, на
сходових площадках тощо.

1.1. Вимоги до приміщень судових установ
У ДБН В.2.2 - 26:2010 «Будинки і споруди. Суди» закріплено загальні
вимоги до приміщень судових установ (залів судових засідань, приміщень
керівництва суду, робочих кабінетів суддів та ін.), вимоги до безпеки
експлуатації будинків судів (захист від незаконних дій, пожежна безпека), їх
інженерне обладнання (водопровід і каналізація, опалення, вентиляція і
кондиціювання повітря, електрообладнання та електричне освітлення),
санітарно-гігієнічні та екологічні вимоги.
За ступенем доступності для відвідувачів і співробітників суду
приміщення будинку суду класифікуються на:
- приміщення вільного доступу - вестибюльна група приміщень, зали
судових засідань, приймальня суду (прийом громадян і попередній розгляд їхніх
звернень), канцелярія, приміщення для прийому громадян керівництвом суду або
іншими співробітниками суду, приміщення для ознайомлення громадян зі
справами, окремий зал для відвідувачів закладу громадського харчування;
- приміщення службового призначення (зона обмеженого доступу), доступ
до якого дозволяється лише співробітникам суду - робочі приміщення суддів,
структурні підрозділи технічного апарату суду, приміщення допоміжного
призначення, в яких відбуваються функціональні процеси, спрямовані на
забезпечення організації та обслуговування судочинства, окремий зал закладу
громадського харчування для суддів;
- приміщення службового призначення (зона суворо обмеженого доступу),
доступ до якого дозволяється тільки суворо обмеженому колу співробітників
суду - приміщення для підсудних і конвою (у загальних судах), приміщення
охорони суду, серверна, приміщення для зберігання речових доказів,
приміщення для зберігання та роботи з матеріалами, що містять державну
таємницю. Приміщення службового призначення повинні мати окремі сходоволіфтові вузли та шляхи евакуації.
Кількість та типи залів судових засідань визначаються на підставі
чисельності суддівського корпусу, спеціалізації та рангу судової установи.
За спеціалізацією справ, що розглядаються, зали судових засідань
поділяються на зали для розгляду цивільних (призначені для слухання
цивільних, господарських та адміністративних спорів) та кримінальних справ.
Згідно з вимогами вказаних ДБН кабінети суддів мають бути розміщені
єдиним планувальним блоком із робочими приміщеннями помічників суддів і
секретарів судових засідань. У кожного судді повинен бути окремий кабінет
площею не менше 16 м2 Кімнату відпочинку розташовують, як правило, суміжно
з кабінетом roлови суду та його заступників. Площа приміщення для відпочинку
повинна бути не менше 18 м2, а площа приміщення для паління (при
необхідності) - не менше 9 м.2 У судових установах із чисельністю 5 суддів і
більше рекомендується відводити приміщення для соціально-психологічної
реабілітації (розвантаження) співробітників суду. Розташовувати це приміщення
бажано у найбільш «тихій зоні» будинку, віддаленій від основних людських
потоків і з урахуванням розташування будинку суду щодо транспортних

магістралей. У цій кімнаті має бути звукоізоляція та регульоване освітлення. У
складі приміщень для соціально-психологічної реабілітації співробітників
місцевих судових установ зі штатною чисельністю 30 суддів і більше, в
апеляційних і вищих судах доцільно передбачати тренажерну залу із
роздягальнями та душовими.
У судових установах зі штатною чисельністю сім і більше суддів повинен
працювати буфет з залом для приймання їжі площею не менше 12 м 2 (доцільно
мати окремі зали для приймання їжі: один - для суддів, інший - для
співробітників та відвідувачів). Додатково на кожному поверсі для
співробітників може бути обладнана кімната для приймання їжі з наявністю
необхідних засобів для її приготування..
З метою впровадження заходів для забезпечення належних умов роботи
суду та працівників апарату суду, забезпечення їхньої особистої безпеки,
безпеки осіб, які перебувають у приміщенні суду, дотримання вимог
громадського порядку в будинку суду обов'язково мають бути передбачені
конструктивно-технологічні заходи з охорони приміщень, а також визначені
робочі місця співробітників підрозділів судової міліції чи державної охорони.
Зокрема, на кожному вході до будинку суду мають бути встановлені контрольнопропускні пункти, а також може бути передбачено відеоконтроль та пристрої
дистанційного відмикання замків зовнішніх дверей з посту при головному вході
в будинок суду. Вікна нарадчих кімнат, залів судових засідань повинні бути
захищені гратами. Кабінети керівництва суду, робочі кабінети суддів
обладнуються кодовими, електронними замками. Крім наведених, у ДБН В.2.2 26:2010 вимог, Закон України «Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів» передбачено й інші заходи безпеки суддів
Державними будівельними нормами визначено також, що будинки судів
мають бути обладнані господарсько-питним водопроводом холодної і гарячої
води, побутовою каналізацією, водостоками та внутрішнім протипожежним
водопроводом.
Системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря в будинках
судів повинні проектуватися згідно з державними нормами, правилами та
стандартами із додержанням вимог до енергозбереження. Температура повітря
повинна підтримуватися в діапазоні від 18 до 24º С в зимовий період.
Електрообладнання та штучне освітлення приміщення суду повинні
відповідати державнгим будівельним нормам та СНіП.При цьому кожна зала
судових засідань, нарадчі кімнати мають бути забезпечені електричними
мережами та електророзетками для підключення підповідної апаратури. У
робочих кабінетах пропонується передбачати комбіноване (загальне і місцеве)
освітлення.
Державними будівельними нормами та Санітарними нормами і правилами
передбачені й інші вимоги щодо створення оптимальних умов праці для
працівників судової системи.
1.2. Вимоги до облаштування робочих приміщень нотаріусів
Вимоги регламентуюються Положенням до робочого місця (контори)

приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної
діяльності, що затверджене наказом Міністерства юстиції України від 23 березня
2011 року № 888/5.
Кожен нотаріус повинен мати окремий робочий кабінет площею не менш
ніж 10 м2. Двери, стіни робочого кабінету нотаріуса повинні бути непрозорими.
Приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для
розміщення контори, яке повинно перебувати у межах нотаріального округу, в
якому здійснюється нотаріальна діяльність.
Контора приватного нотаріуса має відповідати певним вимогам. Зокрема,
для забезпечення нотаріальної таємниці у приміщенні не можуть перебувати
особи, діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних дій чи наданням
додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов'язаних із ними, крім
осіб, з якими приватний нотаріус уклав договір (угоду, контракт) для
обслуговування його діяльності (установлення та обслуговування оргтехніки,
охоронного обладнання тощо), або осіб, що проходять стажування.
Приміщення
нотаріальної
контори
має
бути
захищене
від
несанкціонованого проникнення. Одним із засобів реагування на
несанкціоноване проникнення є встановлена охоронна сигналізація. Також
вхідні двері повинні бути металевими або захищеними металевим ролетом, а
вікна повинні бути обладнані металевими гратами або захисними ролетами
незалежно від поверху, на якому розташоване приміщення. У випадках, коли
стіни будинку скляні, на скло має бути нанесена броньована ударотривка плівка.
У дверах робочого кабінету приватного нотаріуса обов'язково повинні бути
дверний замок.
Архів приватного нотаріуса та документи нотаріального діловодства
мають зберігатися у металевій(их) шафі(ах) у робочому кабінеті приватного
нотаріуса (в окремій кімнаті) або у відповідно обладнаній для цього кімнаті.
Забороняється розміщувати шафи для зберігання архіву у місцях, де відвідувачі
можуть безперешкодно до них підійти. У разі зберігання архіву приватного
нотаріуса та документів нотаріального діловодства в окремій кімнаті на дверях
такої кімнати має бути встановлений дверний замок.
У кожного приватного нотаріуса повинен бути окремий вогнестійкий сейф
для зберігання печаток, штампів та спеціальних бланків нотаріальних
документів.
Кількість кімнат у приміщенні, де розміщена контора приватного
нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які
здійснюють нотаріальну діяльність у його межах.
Для роботи з документами допускаються особи, які працюють із
приватним нотаріусом на підставі цивільно-правового чи трудового договору
(помічники, технічний персонал).
Стажисти нотаріуса повинні перебувати у відокремленій, належно
пристосованій до умов роботи (стажування) кімнаті та дотримуватись
нотаріальної таємниці.
На приміщення працівників інших юридичних професій поширюються
загальні вимоги щодо облаштування, визначені ДБН України «Будинки та

споруди. Громадські будинки та споруди».
Вимоги стосовно оптимальних умов мікроклімату, рівнів шуму, вібрації,
електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання та
електростатичного поля викладено у ДСанПіН 3.3.2-007-98
ВИСНОВКИ :Отже, підсумовуючи викладений у другому питанні
матеріал, зазначимо, що при плануванні виробничих приміщень необхідно
враховувати санітарну характеристику виробничих процесів, дотримуватись
норм корисної площі для працюючих, а також нормативів площ для
розташування устаткування і необхідної ширини проходів, що забезпечують
безпечну роботу та зручне обслуговування устаткування.
2. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць
Важливе значення для здорових та безпечних умов праці мають
раціональне розташування основного та допоміжного устаткування, меблів, а
також правильна організація робочих місць. Порядок розташування
устаткування і відстань між ними визначаються їх розмірами, технологічними
вимогами і вимогами охорони праці. Однак у всіх випадках до устаткування, що
має електропривод, повинен бути вільний підхід з усіх сторін шириною не
менше 1 м зі сторони робочої зони і 0,6 м – зі сторони неробочої зони. Виробничі
меблі (шафи, стелажі, столи тощо) можна ставити впритул до конструктивних
елементів будівлі – стін, колон.
Робоче місце – це зона, забезпечена необхідними технічними засобами, в
якій здійснюється трудова діяльність. Будь-яке робоче місце незалежно від його
спеціалізації має бути пристосованим для конкретного виду праці з урахуванням
психофізіологічних і антропометричних даних працівника. Це положення є
основним постулатом ергономіки (від грецьк. «ergos» робота, «nomоs» закон) –
наукової дисципліни, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її
діяльності в сучасному виробництві, розробляє методи вдосконалення умінь та
навичок працюючих, виявляє можливості й закономірності створення
оптимальних умов для високопродуктивної праці, у тому числі конструювання
робочого місця, його устаткування.
Ергономічний принцип – “не людина для машини, а машина для людини”.
З цієї позиції планується розміщення моторного поля робочого місця – поля, на
якому людина виконує відповідні операції, при цьому операції, які виконуються
часто, повинні розміщуватись в зоні легкої досяжності (це зона, окреслена
передпліччям при його русі в ліктьовому суглобі ). Якщо в роботі опрацювання
сенсорної інформації є важливим елементом, то враховується розміщення
інформаційного поля робочого місця. Рідко виконувані операції можуть
розміщуватись за межами оптимальної зони або зони легкої досяжності.
При організації робочого місця необхідно враховувати характер робочої
пози. Розрізняють позу сидячу, стоячу та проміжну. Поза стояння
використовується тоді, коли потрібно прикладати зусилля більше 10 кг (100 Н).
При виконанні роботи в сидячій позі важливим є співвідношення між висотою
робочої поверхні і положенням плеча та передпліччя, а також улаштування
крісла. Сидіння, що зводить ризик до нуля, повинне бути забезпечене

підлокітником і підголівником, які знімають навантаження з м’язів плечового
поясу. Пружна спинка анатомічної форми зменшує навантаження на хребет.
Площа столешні столу не може бути меншою за 1 м², а висота від підлоги
до столешні повинна становити 74 см. Характер і повторність операцій має дуже
важливе значення. Фізіологічно оправдано до180 операцій за 1 годину. Якщо
число операцій досягає 180-300 за годину, то це свідчить про підвищення
повторюваності. При цьому слід пам’ятати, що чим більше повторюваність, тим
менше тривалість операцій, тобто тим швидше наступає втома. Оптимальною є
операція, яка складається з 5-6 окремих елементів.
Органи управління можуть бути ручними і ножними. Віддається перевага
управлінню руками, причому вигідніше використовувати регулятори, які
приводяться у рух рукою до себе або від себе. Слід мати на увазі, що рухи руки
до себе більш швидкі, але менш точні, тоді як від себе – більш точні, але менш
швидкі. Якщо органи управління не вимагають зусиль, то оператор «не відчуває»
рукоятки і діє дуже неточно, що може бути, наприклад, при кнопковому
управлінні. Це дезорієнтує людину, позбавляє її впевненості у правильності
своїх дій, а зайві зусилля призводять до біомеханічного перевантаження. Для
запобігання тремтіння рук і підвищення точності рухів потрібний певний момент
опору рукоятки в межах 3-16,7 Н. Для ножних педалей при повному їх
натисканні момент опору повинен складати 20-80 Н. Ножні органи управління
використовують тоді, коли потрібні великі зусилля і невелика точність:
включення-виключення, регулювання напруги або струму і т.п. При ручному
управлінні органи управління, які використовуються найбільш часто, слід
розміщати на висоті між ліктем і плечем.
Спеціальними дослідженнями доведено, що завдяки дотриманню норм
ергономіки економиться близько 30 % робочого часу і, відповідно, настільки ж
збільшується продуктивність праці.
Умови праці осіб, які працюють з ЕОМ, мають відповідати 1 або 2 класу
згідно з Гігієнічною кваліфікацією праці за показниками шкідливості. У
приміщеннях із персональними комп'ютерами слід щоденно проводити вологе
прибирання. Також у цих приміщеннях повинні бути медичні аптечки першої
допомоги та система автоматичної пожежної сигналізації із димовими
пожежними оповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками.
Конструкція робочого місця користувача комп'ютера має забезпечувати
підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними
характеристиками: ступні ніг - на підлозі або на підставці для ніг; стегна - у
горизонтальній площині; передпліччя - вертикально; лікті - під кутом 70-90
градусів до вертикальної площини; зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20
градусів відносно горизонтальної площини, нахил голови - 15-20 градусів
відносно вертикальної площини та передбачати: достатній простір для людиниоператора, вільну досяжність органів ручного управління в зоні моторного поля:
відстань по висоті – до 133 см, по глибині – 40-50 см, розташування екрана
відеотермінала в робочій зоні, яке забезпечувало б зручність зорового
спостереження у вертикальній площині під кутом плюс-мінус 30° від лінії зору
оператора і можливість повертання екрана відеотермінала навколо

горизонтальної та вертикальної осі. Висота робочої поверхні столу для
відеотермінала має бути в межах 68-80 см, а ширина повинна забезпечувати
можливість використання операцій у зоні досяжності моторного поля
(рекомендовані розміри столу: висота – 72,5 см, ширина – 60-140 см, глибина –
80-100 см).
Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) працівника на обчислювальній
техніці повинно бути підйомно-поворотним, плоским, спереду закругленим, а
для усунення статичного напруження м’язів рук улаштоване стаціонарними або
змінними підлокітниками.
Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на
оптимальній відстані від очей працівника, але не ближче 60 см, з урахуванням
розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.
Якщо користування комп'ютером є основним видом діяльності, то прилад і
його периферійні пристрої (принтер, сканер тощо) розміщуються на основному
робочому столі, як правило, з лівого боку. Якщо використання комп'ютера є
періодичним, то він, як правило, розміщується на приставному столі, переважно
з лівого боку від основного робочого столу.
Облаштування робочих місць, обладнаних персональними комп'ютерами,
повинно забезпечувати належні умови освітлення приміщення і робочого місця,
відсутність відблисків. Природне і штучне освітлення повинно відповідати ДБН
2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне
освітлення». Природне світло повинно бути бічним, зорієнтованим, як правило,
на північ чи північний схід, і забезпечувати коефіцієнт природної освітленості не
нижче 1,5%. При виробничій потребі дозволяється експлуатувати ЕОМ у
приміщеннях без природного освітлення
за узгодженням з органами
Держпромгірнагляду та органами й установами санітарно-епідеміологічної
служби.
Вікна приміщень повинні мати регулювальні пристрої для відчинення, а
також жалюзі, штори тощо.
Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, обладнаними
відеотерміналами ЕОМ загального та персонального користування, має бути
всеосяжним і рівномірним. У випадку, коли переважають роботи з документами,
допускається комбіноване освітлення (додатково до загального освітлення
встановлюється світильники місцевого освітлення). Світильники розміщуються
збоку від робочих місць (переважно ліворуч), або локально над робочим місцем
(при розташуванні відеотерміналів ЕОМ за периметром приміщення).
Як джерело світла при штучному освітленні застосовуються, як правило,
люмінесцентні лампи. У світильниках місцевого освітлення допускається
застосування ламп розжарювання.
Рівень освітленості на робочому місці має становити 300-500 лк. При
використанні комбінованого освітлення не допускається відблисків на поверхні
екрана та збільшення освітлення екрана вище 300 лк.
Важливою умовою безпеки людини, що перебуває перед екраном, є
правильний вибір візуальних параметрів дисплея та світлотехнічних умов
робочого місця. Робота з дисплеями при неправильному виборі яскравості й

освітленості екрана, контрастності знаків, їх кольорів, за наявності відблисків на
екрані, тремтіння та мерехтіння зображення призводить до зорового стомлення,
головного болю, значного психофiзиологiчного навантаження, погіршення зору.
Висновок: Важливе значення для здорових та безпечних умов праці мають
раціональне розташування основного та допоміжного устаткування, виробничих
меблів, а також правильна організація робочих місць. Порядок розташування
устаткування і відстань між ними визначаються Їх розмірами, технологічними
вимогами і вимогами охорони праці.
3. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці правників права
3.1. Вимоги до мікроклімату приміщень працівників права.
Життєдіяльність людини грунтується на використанні енергії органічних
речовин - білків, жирів, вуглеводів, які надходять до організму з їжою. В
кінцевому етапі хімічна енергія органічних речовин перетворюється в теплову.
Саме органічні речовини, окисляючись у тканинах, дають відповідну кількість
тепла: 1 г жиру – 9,3 Ккал, 1 г білку і вуглеводів – 4,1 Ккал. Частина цього тепла
використовується для підтримки температури тіла в межах фізіологічної норми
(36-37°С), решта різними шляхами повинна залишати організм Для нормального
забезпечення теплорегуляції велике значення має мікроклімат виробничого
середовища.
Нормальна діяльність людини досягається в температурних умовах 1620°С, тобто у межах теплової байдужості або частково в зоні незначного
підвищення обміну речовин. Постановою МОЗ України від 1 грудня 1999 року
№ 4225 були затверджені санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
(ДСН 3.3.6.042-99), які регламентують нормативні величини оптимальних та
допустимих показників мікроклімату і встановлюють вимоги до методів
вимірювання мікрокліматичних параметрів та їхньої оцінки
Вважається, що найбільш сприятливо займатися розумовою працею у
приміщеннях із постійною температурою 18-20° С і вологістю приблизно 50-60
%, рух повітря 0,1-0,2 м/с У випадку підвищення або зниження норм
температури і вологості продуктивність праці людини знижується. Підвищення
температури порушує дихання та серцево-судинну діяльність, а \при перегріванні
організму спостерігається слабкість, головний біль, шум у вухах тощо. Зниження
температури притуплює увагу, викликає звуження судини шкіри та м’язів. Шкіра
втрачає чутливість, біліють пальці, виникають судинні розлади капілярів та
дрібних артерій.
Мікроклімат суттєво впливає на стан організму людини і тому виступає
важливим фактором організації праці, тривалості і періодичності відпочинку
працівника.
Пристрої опалення і вентиляції, теплова та гідравлічна ізоляція
огороджувальних конструкцій будинків і трубопроводів повинні запобігти
утворенню конденсату, вологих плям, плісняви та грибкових утворень на
поверхні стін, стель та трубопроводів.
Для оцінки мікроклімату використовуються або результати вимірювань
його складових згідно ДСН 3.3.6.042-99, або ТНС-індекс - емпіричний

інтегральний показник (виражений в градусах Цельсію), який відтворює
поєднаний вплив температури, вологості, швидкості руху повітря, теплового
випромінювання на теплообмін людини з навколишнім середовищем.
3.2. Освітлення приміщень в галузі права
У ДБН України «Будинки та споруди. Громадські будинки та споруди»,
затверджених наказом Держбуду України від 4 серпня 1999 року, та у ДБН
В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне
освітлення», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168,
встановлено нормативні показники освітленості для громадських і
адміністративно- побутових споруд.
Освітлення – це отримання, розподіл та використання світлової енергії для
забезпечення нормальних умов праці. Світло впливає на діяльність людини. При
недостатньому освітленні людина працює менше продуктивно, швидко
втомлюється, зростає потенційна небезпека помилкових дій і нещасних випадків.
Погане освітлення може призвести до порушення функції зорового аналізатора,
розвитку професійних захворювань. Хороше освітлення впливає на центральну
нервову систему, поліпшує функції інших аналізаторів, сприяє бадьорому
настрою, підвищує працездатність.
Освітлення має бути достатнім, рівномірним, щоб були видні дрібні деталі.
Не повинно бути: надмірного освітлювального потоку, різких контрастів,
затінення.
Під час проектування освітлення робочого місця необхідно враховувати:
освітленість у різних площинах (горизонтальній і вертикальній), зміну світла в
різний час дня і року, за різної погоди, а також пофарбування службових
приміщень і предметів, що в них розміщені, або інші пристрої, за винятком
приміщень, у яких за технологічними вимогами не допускається проникнення
зовнішнього повітря.
У громадських будинках має бути забезпечено природне і штучне
освітлення, а також інсоляція (опромінення поверхонь сонячним світлом).
Проектування приміщень, де працюють працівники юридичних професій, не
допускається без природного освітлення і тільки у виняткових випадках у
складах та спеціальних лабораторіях дозволяється використання лише штучного
освітлення.. Природне освітлення може бути верхнім – через світлові ліхтарі
даху, бічним – через вікна в стінах і комбінованим – через ліхтарі і вікна і
забезпечувати його коефіцієнт не нижче ніж 1,5%
Вид необхідного природного освітлення встановлюється на основі
розмірів(ширини) приміщення. При ширині приміщення до 12 м рекомендується
бічне одностороннє освітлення, при ширині більше 12 м і до 24 м – бічне
двостороннє. Якщо ж ширина приміщення більша 24 м , то освітлення бажано
мати комбінованим. Існує п'ять типів освітлення службових приміщень: пряме,
напівпряме, пряме косе, напівкосе, косе. Для більшості приміщень найбільш
придатне використання напівкосого освітлення, коли від 10 до 40 % світла падає
вниз і від 60 до 90 % світла спрямовується вверх, відбиваючись потім від стелі.
За допомогою цього досягається добре розсіювання світла, зменшується

осліплюючий ефект. Для різного виду робіт потребується різне освітлення, але
варто пам'ятати, що природне освітлення є найбільш сприятливим. При ньому
вдається прочитувати на 5-10 % більше сторінок друкованого тексту, ніж при
штучному освітленні.
При недостатньому за нормами природному освітленні використовують
додатково і штучне. Таке освітлення називається суміщеним.
Штучне освітлення також має відповідати гігієнічним вимогам, що
визначені у ДБН В 2.5-28-2006. Воно може бути загальним, місцевим та
комбінованим. Система загального освітлення приміщень передбачає
розміщення світильників під стелею, таким чином, щоб забезпечити рівномірний
світловий потік або його локалізацію над певною групою обладнання. Велике
значення набуває висота встановлення світильників над підлогою. Найбільш
раціональна висота для світильників з числом люмінесцентних ламп до чотирьох
– 2,5 м, а при чотирьох і більше – 3,2 м.
Джерела штучного освітлення не повинні засліплювати. Для цього слід
застосовувати відповідну арматуру й дотримуватися регламентованої висоти
підвісу світильників. Найбільш раціональна висота для світильників з числом
люмінесцентних ламп до чотирьох – 2,5 м, а при чотирьох і більше – 3,2 м.
Освітленість на робочих місцях у виробничих приміщеннях наведена в
таблиці 1
Комбіноване штучне освітлення у кабінетах й робочих кімнатах судів
повинно становити 400/200 лк.Конференцзали і зали засідань повинні бути об
лаштовані загальним освітленням не менше 300 лк.
3.3. Вимоги до рівнів шуму та вібрації для працівників права.
Людина завжди жила в оточенні звуків і шуму. Звуком називаються такі
механічні коливання зовнішнього середовища, які сприймаються слуховим
аналізатором людини (від 16 до 20 000 Гц/с). Коливання більшої частоти
називають ультразвуком, меншої – інфразвуком. Шум – це набір звуків різної
інтенсивності і частоти, що знаходяться в хаотичному, безладному поєднанні.
Діяльність працівників юридичних професій, як і будь-яка інша розумова
праця, потребує зосередження уваги під час сприйняття, аналізу, опрацювання та
оцінки інформації. За даними різних досліджень, шум підвищеної інтенсивності
значно знижує продуктивність праці. Зростання рівнів виробничих шумів, котрі
суттєво перевищують нормативні значення, шкідливо впливають на людський
організм, знижують продуктивність праці і стають фактором ризику і виробничого
травматизму. Тривала дія шуму призводить до зниження розумової
працездатності на 10-15%, швидкої зорової втоми, послаблення уваги,
порушення психофізіологічних процесів.
Відповідно до ДБН України «Будинки та споруди. Громадські будинки та
споруди», затверджених наказом Держбуду України від 4 серпня 1999 року, у
громадських будинках і комплексах необхідно додержуватися шумового режиму
згідно з чинними нормативами. Рівень шуму, що проникає до приміщення від
внутрішніх та зовнішніх джерел, не повинен перевищувати установлених
санітарними нормами допустимих рівнів шуму для певної категорії приміщень з

урахуванням часу доби (Державні санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку СанПїН 3077, ДСН 3.3.6.037-99).
Рівень шуму не повинний перевищувати: на місцях, де працюють
програмісти та оператори ЕОМ, 55 дБА, у лабораторіях, де складаються
алгоритми та ведеться робота з документацією – 60 дБА, у машинному залі – 65
дБА, у приміщеннях, де розміщені гучні агрегати обчислювальних машин, – 75
дБА.
Для захисту від шуму у виробничому приміщенні та на робочих місцях
застосовуються шумопоглинальні засоби (негорючі спеціальні перфоровані
плити, мінеральна вата, підвісні стелі й ін.).
Зниження рівня шуму до нормативного досягається архітектурнопланувальними,
будівельноакустичними
заходами
з
урахуванням
звукоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій будинків та
віконних прорізів. ДБН В.2.2 - 26:2010 «Будинки і споруди. Суди» містить
положення про те, що не бажано, щоб вікна залу судового засідання виходили на
вулицю з інтенсивним транспортним рухом.
Допустимі величини повітряного ультразвуку за звуковим тиском в 1/3
октавних смугах з середньогеометричними частотами від 12500 до 100000 Гц
повинні бути в межах від 80 до 110 дБ.
Гігієнічна регламентація інфразвуку проводиться згідно із санітарними
нормами. На робочих місцях рівні інфразвуку не повинні перевищувати 105 дБ
(октавні смуги від 2 до 16 Гц).
Рівні вібрації у період виконання робіт з ЕОМ у виробничих приміщеннях
не повинні перевищувати допустимих значень, визначених Державними
санітарними нормами виробничої загальної та локальної вібрації (ДСН 3.3.6.04299).. Під матричні принтери треба підкладати вібраційні килимки для гасіння
вібрації та шуму.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. Таким чином, підсумовуючий
викладений вище матеріал, зазначимо, що до мікроклімату відносять:
температуру, вологість, швидкість руху повітря, температуру навколишніх
конструкцій та устаткування, барометричний тиск. Від стану виробничого
середовища залежить самопочуття і здоров’я людини.
Мікроклімат суттєво впливає на стан організму людини і тому виступає
важливим фактором організації праці, тривалості і періодичності відпочинку
працівника. Найбільш поширеними способами нормалізації мікроклімату у
виробничих приміщеннях є опалення, вентиляція та кондиціювання. Широко
використовуються у гарячих цехах для запобігання перегрівання робітників
повітряне та водоповітряне душування, а для створення нормальних теплових
умов у холодну пору року на постійних робочих місцях у надто габаритних та
полегшених промислових будівлях широко застосовують променисте
нагрівання. При виборі системи опалення підприємств слід враховувати
санітарно – гігієнічні, виробничі, експлуатаційні та економічні чинники.
4. Психофізіологічна характеристика умов праці працівників права
4.1. Психофізіологічна характеристика праці

Психофізіологія праці - це галузь науки, що вивчає зміни стану організму
людини в процесі різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш
сприятливі режими праці і відпочинку. Психофізіологічний зміст праці враховує:
фізичне навантаження; нервове й емоційне напруження; ритм, темп і
монотонність роботи, обсяги інформації, що отримуються й опрацьовуються.
Механічний компонент праці визначається роботою м'язів. Психічний
компонент характеризується участю у трудових процесах органів чуття, пам'яті,
мислення, емоцій і вольових зусиль тощо.
У різних формах трудової діяльності частка механічного і психічного
компонентів неоднакова. Так, під час фізичної роботи переважає м'язова
діяльність, а під час розумової - активізуються процеси мислення (Ткачук К.Н.і
інші,2006). Що стосується працівників більшості юридичних професій, то під час
їхньої трудової діяльності переважає розумова активність, хоча, наприклад,
специфіка роботи співробітників ОВС подекуди зумовлює виконання і фізичної
роботи, коли йдеться про переслідування, затримання злочинця, патрулювання
території тощо.
Фізична праця характеризується фізичним навантаженням, масою
вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом стереотипних
робочих рухів, розміром статичного навантаження, робочою позою, ступенем
нахилу корпусу, переміщенням в просторі.
За характером роботи м’язів фізична робота поділяється на динамічну і
статичну. Динамічна робота здійснюється при переміщенні тіла людини, її рук,
ніг, пальців у просторі, статична – при утриманні вантажу, при виконанні
роботи стоячи або сидячи.
Особливістю статичної роботи є її виражена втомлювальна дія, що
зумовлена довготривалим скороченням і напруженням м’язів, безперервним
збудженням нервових центрів, в той час як динамічна робота характеризується
ритмічним скорочення м’язів, що сприяє повноцінному їх кровопостачанню і
газообміну, почерговим збудженням і гальмування нервових центрів, що
регулюють діяльність м'язів, що, у свою чергу, призводить до меншої
втомленості.
Динамічну фізичну роботу, за якої задіяні більше 2/3 м'язів людини,
прийнято називати загальною, при участі в роботі від 2/3 до 1/3 м'язів (тулуба
або рук чи ніг) – регіональною, при участі в роботі менше 1/3 м'язів (наприклад,
набір тексту на комп'ютері) – локальною.
Фізичні навантаження стимулюють роботу серцево-судинної та дихальної
систем. При цьому відбувається витрата енергії. За величиною загальних
енерговитрат організму фізичні роботи поділяються за важкістю на легкі (до
150 Ккал/година), середньої важкості (від 151 до 250 Ккал/година) та важкі (від
251 до 300 Ккал/година). У свою чергу, легка робота поділяється на І-а – 90120 Ккал/година і І-б – 121 – 150 Ккал/година, а робота середньої важкості – на ІІ-а
– 151 – 200 Ккал/година та ІІ-б – 200-250 Ккал/година (ДСН 3.3.6.042-99). Категорії
і характеристика робіт за важкістю наведені у табл. 3.
Чим вища категорія виконуваної роботи, тим більше навантаження на
опорно-м'язову, дихальну та серцево-судинну системи. Так частота серцевих

скорочень, яка в стані спокою становить 60-80 скорочень на хвилину, при
виконанні важких робі: може зростати до 150-170. Легенева вентиляція, так само
як і частота серцевих скорочень, підвищується паралельно зростанню
інтенсивності виконуваної роботи. Вентиляція легень, що складає 6-8 літрів
повітря на хвилину в стані спокою, під час важкої фізичної роботи може
доходити до 100 і більше літрів на хвилину. Під час інтенсивної роботи
відбуваються зміни і деяких інших функцій організму
Розумова праця людини, на відміну від фізичної, супроводжується
меншими витратами енергетичних запасів (витрати енергії складають від 2500 до
3000 ккал на добу), але це не означає, що вона є легкою. Розумова праця
забезпечується активністю головного мозку: під час розумової діяльності значно
активуються аналітичні та синтетичні функції центральної нервової системи,
ускладнюється прийом і переробка інформації, виникають функціональні зв'язки
між окремими нервовими центрами, нові комплекси умовних рефлексів, зростає
роль уваги, пам' яті, зорового та слухового аналізаторів.
Інтенсивна розумова праця викликає значне зростання потреб мозку в
кисні. Будь-яка розумова діяльність супроводжується певним нервово-психічним
напруженням, малорухливістю, вимушеною позою тощо. Розумова праця
характеризується напруженістю, яка визначається обсягом інформаційного
навантаження.
До розумової діяльності належать деякі види операторської праці, праця
керівників виробничих процесів, творча праця, праця слідчих, суддів, адвокатів,
викладачів
тощо.
Операторська
праця
вирізняється
підвищеною
відповідальністю та високим нервово-емоційним напруженням. Праця
керівників визначається надмірним зростанням обсягу інформації, дефіцитом
часу для ії опрацювання, високою особистою відповідальністю за прийняті
рішення, періодичним виникненням конфліктних ситуацій. Творча праця
вимагає значного обсягу пам' яті, уваги, нервово-емоційного напруження. Праця
викладача, адвоката, юриста - це постійний контакт із людьми, підвищена відповідальність, дефіцит часу та уваги для прийняття рішення, що зумовлює значне
нервово-емоційне напруження. Праця міліціонера за своїми ознаками дуже
близька до операторської праці і праці викладача, але відрізняється високим
рівнем небезпеки.
Розумова праця містить роботи, пов'язані з прийманням і обробкою
інформації, які вимагають переважно напруження сенсорного апарату, уваги,
пам'яті, а також активізації процесів мислення та емоційної сфери. Ступінь
емоційного навантаження на організм, що зумовлюється переважно
інтенсивністю роботи мозку з отримання й опрацювання інформації, визначає
напруженість праці. Крім того, під час оцінки ступеня напруженості праці
враховують ергономічні показники: змінність праці, позу, число рухів, зорове і
слухове напруженнятощо.
Фізіологічною особливістю розумової праці є мала рухливість і вимушена
одноманітна поза. При цьому послаблюються обмінні процеси, що зумовлюють
застійні явища у м'язах ніг, органах черевної порожнини і малого тазу,
погіршується постачання кисню до головного мозку. Водночас мозок споживає

при цьому близько 20 % всіх енергетичних ресурсів. Добові витрати енергії для
осіб розумової праці, зокрема і працівників юридичних професій, сягають 10,5 ...
11,7 МДж (2500-2800 ккал).
Аналізуючи психологічні особливості юридичної діяльності, варто
враховувати той факт, що вона належить до тих професій, які передбачають
виконання службових обов' язків у напружених, екстремальних, стресогенних
умовах. Саме тому їй притаманні характеристики так званих критичних видів
діяльності: вплив на особистість особливостей соціальної напруженості,
екстремальність діяльності у контексті підвищеної відповідальності та дефіциту
часу тощо. Кожному працівникові під час виконання функціональних обов' язків
доводиться вступати у відносини зі співвиконавцями, керівниками, підлеглими,
із представниками суміжних підрозділів та інших організацій. Обстановка, яка
складається під час цих взаємин, створює соціально-психологічний клімат
колективу. Шляхи створення нормального соціально-психологічного клімату в
колективі вивчаються соціальною психологією та психологією управління.
Соціально-психологічний клімат ~ відносно стійкий і типовий для певної
групи загальний емоційний настрій, який формується у процесі спільної трудової
діяльності колективу через спілкування між людьми. На нього впливають дві
групи чинників. До першої належать чинники макросередовища: суспільноекономічна формація, умови життя людини, особливості великих соціальних
груп суспільства, які різняться за віком, соціальним станом, національністю.
Другу групу становлять чинники місцевого (локального) характеру: виробничі
(зміст і характер, рівень організації, умови праці); соціальні (система оплати,
стимулювання праці, організація суспільного життя, система інформування);
соціально-психологічні (особливості окремих членів колективу, діяльність
керівника тощо).
Вивчаючи
соціально-психологічний
клімат,
фахівці
прагнули
сформулювати один узагальнюючий критерій, за допомогою якого можна було б
його охарактеризувати. Але донині він не сформульований. Загалом показники
соціально-психологічного клімату поділяють на об'єктивні та суб'єктивні.
До об' єктивних належать виробничі показники. Вони свідчать про те,
наскільки клімат сприяє виконанню головних завдань колективу. Групу суб'
єктивних показників становлять задоволеність працею та різними чинниками
виробничого оточення, стабільність колективу, задоволеність стосунками із
керівництвом і колегами по роботі, рівень і частота конфліктів42•
4.2. Стомлення і перевтома працівників права
Незважаючи на те що розумова робота не пов'язана з великими
енергетичними витратами, вона є виснажливою для організму, веде до
стомлення і перевтоми. Тривале розумове навантаження впливає на психічну
діяльність, погіршує функції уваги (обсяг, концентрація, переключення), пам'яті
(короткочасної і довгострокової), сприйняття (збільшується частота помилок).
Втома - сукупність тимчасових змін у фізіологічному і психічному стані
людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності і
призводять до погіршення її кількісних та якісних показників. Стан втоми

залежить від звички людини до фізичного та розумового напруження. Якщо
таких звичок немає, то втома може настати на початку роботи. Суб' єктивне
відчуття втоми називається змореністю (стомленістю).
Стомлення за своєю біологічною суттю є нормальним фізіологічним
процесом, який супроводжується певними змінами функціонального стану і
виконує захисну роль в організмі, оберігаючи його від надмірного
перенапруження і можливого у зв'язку з цим ураження і виснаження.
Виникнення втоми зумовлене багатьма причинами, які можуть бути
неоднаковими за різної діяльності людини. В одних випадках зниження
працездатності залежить від зменшення. енергетичних запасів, в інших цей
фактор не має жодного значення.
Розрізняють фізичне і розумове стомлення. Крім того, виділяють первинну
втому, яка розвивається досить швидко, на початку робочого дня і є ознакою
недостатнього закріплення трудових навичок. Вона переборюється у процесі
праці, в результаті чого виникає «друге дихання» - значне підвищення
працездатності. Розрізняють вторинну, або таку, що повільно розвивається,
втому - власне стомлення, яка виникає приблизно через 2,5-3 години від початку
роботи та для зняття якої необхідний відпочинок.
Втома під час розумової і нервово-напруженої праці виявляється зниженні
концентрації уваги і зменшенні свідомого її регулювання, в погіршенні
оперативної пам'яті і логічного мислення, сповільненні реакцій на подразники,
треморі пальців і рук тощо. Численні дослідження свідчать, що нервове
напруження впливає на серцево-судинну систему, збільшуючи артеріальний тиск
і частоту пульсу, а також на терморегуляцію організму та емоційні стани
працівника.
Перевтома характеризується змінами стану основних фізіологічних
систем, порушенням Їхнього взаємозв'язку, загальним спадом продуктивності
праці, зниженням резистентності, творчої активності і розумової працездатності,
підвищенням артеріального тиску тощо34.
На рівень працездатності, а тому і на швидкість формування втоми та
перевтоми у процесі трудової діяльності суттєвий вплив має мотивація. Йдеться
про сукупність матеріальних і моральних стимулів, на основі яких людина у
праці ставить перед собою конкретні цілі. Окрім мотивацій, на ступінь
працездатності та на розвиток втоми і перевтоми впливають: вік працівника;
співвідношення праці і відпочинку; наявність у певний момент іншої домінуючої
діяльності, несумісної із трудовою діяльністю людського організму
4.3. Засоби профілактики втоми і перевтоми
Засобами профілактики втоми і перевтоми та відновлення нормального
фізіологічного стану людини є активний відпочинок, психо- і фармакотерапія,
фізіотерапія (електростимуляція, масаж тощо), дозовані фізичні вправи і
навантаження, загартування, водні процедури тощо. Також у профілактиці
стомлення і перевтоми працівника значна роль належить організації
раціонального режиму праці і відпочинку.
Важливе значення для створення необхідного психоемоційного фону

належить естетичному оформленню робочого місця.
Естетичні умови - це колірне оформлення інтер'єрів приміщень і робочих
місць суддів, озеленення приміщень суду, прилеглих територій тощо. Всі ці
чинники діють на суддю, що працює, та на інших учасників судового процесу
через створення емоційного фону їх діяльності. Приємніше, легше і
продуктивніше працюється на робочому місці, оснащеному сучасним
устаткуванням, коли дотриманий естетично виразний зовнішній вигляд
приміщення і прилеглих територій.
Робочий інтер'єр приміщень юристів є естетично оформленим
архітектурно-художнім внутрішнім простором будівлі. Створення такого
інтер'єру вимагає (Пилипенко П.Д. і співавтори):
- чіткої композиції внутрішнього простору і раціонального планування
робочих місць;
- систематизованого розміщення основного технологічного устаткування і
доцільної прокладки внутрішніх проходів, санітарнотехнічних і технологічних
комунікацій;
- оптимальної системи освітлення і «колірного клімату», тобто
забарвлення поверхонь і предметів у приміщенні;
- загального впорядкування приміщення (зон відпочинку, візуальної
інформації тощо).
Під час створення виробничого інтер'єру слід враховувати призначення
будівлі, розміри та розміщення по відношенню до сторін Світу приміщень,
психологічну й естетичну дію різних поєднань композицій і кольорів на людину;
кліматичні особливості тощо.
Науково доведено, що колір навколишніх предметів та предметних
ансамблів впливає на емоції, на настрій людей: одні кольори діють заспокійливо,
інші - подразнють, збуджують. Так, наприклад, червоний колір - збуджуючий,
гарячий, енергійний. Жовтогарячий колір сприймається також як розжарюючий,
гарячий; він зігріває, бадьорить, стимулює до активної діяльності. Зелений колір спокою і свіжості, заспокоює нервову систему, у сполученні із жовтим
набуває м'яких тонів і позитивно впливає на настрій. Сірий - діловий, сумний,
похмурий, у виробничих умовах застосовувати його не рекомендується.
Виходячи з цього, загальна схема використання кольору чи групи кольорів
з метою зменшення втоми працівників залежить від виробничих чинників. Якщо
виробничий процес чи фактори довкілля впливають на працівників збудливо,
слід застосовувати заспокійливі кольори, а якщо на працівників діють будь-які
гнітючі фа.ктори, то їм має протиставлятися збуджуюче кольорове
середовище37•
Проектування кольорового рішення інтер'єру виробничих приміщень слід
виконувати відповідно до СН 181170 (Вказівки із проектування кольорової гами
інтер'єрів виробничих приміщень і промислових підприємств», затверджені
Державним комітетом Ради Міністрів СССР з науки і техніки і Державним
комітетом Ради Міністрів СССР у справах будівництва від 21 січня 1970 року).
Якщо праця вимагає зосередженості, то рекомендується обирати неяскраві, мало
контрастні відтінки, які не розсіювали б увагу, а під час роботи, що вимагає

інтенсивного фізичного чи розумового навантаження, рекомендуються відтінки
теплих кольорів, що збуджують активність. Таке оформлення інтер'єрів
виробничих приміщень сприяє нейтралізації стомлюючого впливу виробничого
процесу, послабленню відчуття стомленості і, зрештою, підвищенню
працездатності.
У
спеціальній
літературі
зазначається,
що
колір
справляє
психофізіологічний вплив на працездатність, швидкість реакції, стомлюваність
співробітника та інші показники функціонального стану його організму.
Забарвлення інтер'єру сприяє задоволенню фізіологічних, психологічних та
естетичних потреб людини. Перші з них передбачають забарвлення робочого
місця в кольори, які мають оптимальний коефіцієнт відбиття світла. Другі
передбачають зниження несприятливого впливу навколишнього середовища на
працю людини. Треті спрямовані на «прив'язку» певної колірної гами до
конкретного робочого місця.
Тому проблеми колірного оформлення інтер'єру кабінетів рекомендується
вирішувати щодо конкретної людини, яка в ньому працює, оскільки
психофізіологічний вплив колірної гами на людей виявляється по-різному. Він
залежить від віку, статі людини, стану їі нервової системи. А отже, кольорова
гама службового кабінету і предметів, що містяться в ньому, підбирається таким
чином, щоб вона своїм впливом допомагала нейтралізувати вади
психофізіологічного характеру, які має працівник, і підвищити його
працездатність. У виборі забарвлення інтер'єру слід враховувати клімат,
мікроклімат, розмір і розміщення віконних прорізів по сторонах світу,
освітленість приміщення тощо. Наприклад, якщо будинок розташований у
північних і центральних районах України, то рекомендуються «теплі» кольори
(наприклад, кремовий), якщо у південних - «холодні» (світло-зелений, зелений).
Чим більший предмет, що міститсья на робочому місці, тим світлішим повинно
бути його забарвлення. Допоміжні предмети доцільно фарбувати в неяскраві, не
подразнювальні кольори.
Озеленення приміщень належить до естетичних чинників робочого
середовища. Воно сприяє очищенню повітря, впливає на тепловий режим,
зменшує шум, знижує запорошеність, прикрашає і створює затишок,
заспокійливо діє на нервову систему. Під час озеленення враховуються
властивості рослин, кліматичні і rpунтoвi умови, а також характер виробництва.
Асортимент рослин, їхнє розташування у приміщеннях працівників юридичної
сфери визначаються на підставі рекомендацій санітарних служб, архітекторів і
дендрологів (Умови праці на виробництві, іх класифікація і нормування
{Електронний ресурс}. -Режим доступу: http://иа.tехtrеjеrаt.сот/rеjеrаt-168681.htтl).
Спосіб розташування зелених бар'єрів в інтер'єрах різноманітний: уздовж
віконних отворів, сходів, у поєднанні з меблями. З їхньою допомогою
розмежовують простір, виділяють певні зони тощо. Крім того, під час
обладнання стаціонарного робочого місця юриста необхідно мати на увазі, що
суворість, утилітарність і офіційність обстановки його службового кабінету
мають сполучатися із дотриманням естетичних вимог, сприяти створенню

спокійної атмосфери (Пилипенко П.Д. і співавтори, 2013).
Висновок з теми: Під час обладнання та оформлення кабінету треба
враховувати й те враження, котре він може справити на людей, з якими в ньому
доведеться працювати. Кабінет повинен мати офіційний вигляд. Надлишковими
слід вважати різні картини, плакати, статуетки, оскільки вони відвертають увагу
відвідувачів, не дають їм зосередитися. Водночас обладнання та оформлення
кабінету повинно сприяти продуктивній розумовій праці, вивченню документів,
самостійним заняттям із підвищення кваліфікації41•
ТЕМА 6. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих
об’єктах.
(2 години)
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
1. Основні причини пожеж та їх негативні наслідки. Характеристика
горіння.
2. Класи пожеж. Небезпечні і шкідливі фактори пожежі.
3. Категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною та пожежною
небезпекою.
4. Пожежна профілактика та пожежна безпека. Система попередження
пожеж.
5. Протипожежний захист. Первинні засоби пожежогасіння.
6. Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :
Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Конституція України
2. Закон України «Про пожежну безпеку».
3. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності».
4. РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений.
5. ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна
автоматика будинків і споруд.
6. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.
7. СНиП 2.01.02-85 ССТБ. Пожарная безопасность. Общие требования.
8. СНиП 2.01.02 – 85 Противопожарные нормы проектирования зданий
сооружений.
3675-98
Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні
технічні вимоги та методи випробовувань.
9. 3734-98 Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні
вимоги.
10. 3855-99. Пожежна безпека. Визначення пожежної безпеки матеріалів
та конструкцій.
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: надати студентам інформацію щодо
показників
вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Розглянути
категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю, класифікацію вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон.
Тема озброює майбутніх фахівців необхідними знаннями щодо пожежної
профілактики та пожежної безпеки
В лекції розкриваються основні засоби і заходи забезпечення пожежної
безпеки виробничого об’єкту, особливості пожежної сигналізації, засоби
пожежогасіння, дії персоналу при виникненні пожежі, забезпечення та контролю
стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах, вивчаються питаня пожежної
безпеки працівниками.
Вступ
Пожежа є одним з найбільш небезпечних лих для людства, вона
призводить до значних людських жертв і матеріальних збитків. Кожні п'ять
секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні - кожні 10 хвилин .
Метою цієї лекції є надати студентам знання щодо причин пожеж, класів
виробничих приміщень за вибухо-небезпекою та пожежною небезпекою, правил
евакуації персоналу. В ході вивчення даної теми студенти набудуть теоретичних
навичок щодо користування вогнегасниками, іншими первинними засобами
пожежогасіння.

Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми № 8 «Пожежна
безпека» пов’язана із усіма лекціями курсу, особливо з лекцією № 7
«Електробезпека. Дія статичної електрики на людину».
Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: дана тема лекції
знаходиться в тісному зв’язку з такими науками як безпека життєдіяльності,
гігієна, санітарія, соціологія, фізіологія людини і фізіологія праці, екологія,
технічні науки, фізика та ін. Також можна простежити взаємозв’язок з
правовими науками, такими, як трудове право та адміністративне право.
1. Основні причини пожеж та їх негативні наслідки. Характеристика
горіння.
Пожежа – це непідвласні людині процеси горіння, при яких полум΄я знищує
все, що зустрічається на його шляху. Основними законодавчими актами, що
регулюють пожежну безпеку в Україні, є Закон «Про пожежну безпеку»,
«Правила пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 12.1.004-91, Порядок проведення
експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки, СНиП
2.01.02-85
“ССБТ.
Пожарная
безопасность.
Общин
требования.
Противопожарные нормы” та ін.
Пожежа є одним з найбільш небезпечних лих для людства, вона
призводить до значних людських жертв і матеріальних збитків. Кожні п'ять
секунд на земній кулі виникає пожежа, а в Україні - кожні 10 хвилин. Протягом
однієї доби в Україні виникає 120-140 пожеж, в яких гинуть 6-7, отримують
травми 3-4 людини, вогнем знищується 32-36 будівель, 4-5 одиниць техніки.
Щодобові збитки від пожеж становлять близько 500 тис. гривень1.
Згідно зі статистичними даними основними причинами пожеж в Україні є:
необережне поводження з вогнем – 58-60%, несправності та порушення
експлуатації електричного устаткування – 18-22%, ігри дітей з вогнем – 10-12%,
несправність технологічного обладнання – 7-11%, підпали – 2%. Слід зазначити,
що однією із шкідливих звичок, яка не тільки негативно впливає на здоров’я
людини, але і часто призводить до пожежі, є паління в недозволених місцях.
Необережне поводження з вогнем має місце при вогневих роботах: газо- та
електрозварюванні, паяльних роботах, під час варіння бітуму та смоли тощо.
До чинників, що можуть викликати пожежу при користуванні
електричним струмом, належать: короткі замикання, струмові перевантаження,
несправності електроустаткування та приладів тощо. Струмові перевантаження
виникають при невідповідності між потужністю електромережі і споживачами,
коли ввімкнення до мережі додаткових споживачів струму призводить до її
перевантаження, а також при зниженні напруги в мережі за тієї ж кількості
споживачів.
Існують певні обставини, які сприяють виникненню пожеж, їх
розповсюдженню та прояву їх небезпечної й шкідливої дії:
 пора року – найчастіше пожежі мають місце в зимовий період, внаслідок
використання в цей час електронагрівальних приладів, інших джерел тепла.

Якщо узимку пожежі частіше відбуваються в будинках і спорудах, то влітку
більша кількість з них – у лісах, степах, полях і т.д.;
 час доби – найчастіше пожежі виникають у нічний час і рано-вранці,
найменше пожеж виникає ввечері;
 необачне поводження з вогнем, яке приводить до пожеж, найбільш
характерним для осіб у стані алкогольного сп’яніння.
Підвищенню рівня пожежної небезпеки промислових об’єктів значно
сприяє зростання енергоозброєності виробництв, збільшення щільності
транспортних комунікацій, підвищення рівня температур та тиску в
технологічному устаткуванні, використання нових видів полімерних матеріалів.
У сучасному виробництві зі зменшенням ймовірності виникнення пожеж
збільшується тяжкість наслідків від них.
Пожежі мають соціальне, економічне і екологічне значення, оскільки, поперше, призводять до нещасних випадків, людських жертв, по-друге, суттєво
впливають на економічні показники підприємств (збитки від пожеж негативно
впливають на економіку), по-третє, завдають шкоди природі і забруднюють
навколишнє середовище.
Горіння, його характеристика та різновиди
Горіння – складний фізико-хімічний процес з'єднання горючої речовини з
окислювачем, яке супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла.
Необхідними елементами процесу горіння є:
а) горюча речовина, її певний стан і кількість;
б) окислювачі – кисень (коли концентрація кисню в повітрі стає менше 8-10%,
горіння припиняється), хлор, фтор, оксиди азоту, селітра тощо;
в) джерело займання.
Розрізняють такі різновиди горіння: спалах, займання, самозаймання,
самоспалахування, тління.
Спалах – швидкоплинний процес згоряння парів горючої речовини, що має
місце при її контакті з відкритим джерелом вогню і супроводжується
короткочасним видимим випромінюванням, але без ударної хвилі і стійкого
горіння.
Залежно від температури спалаху розрізняють речовини легкозаймисті
(при температурі до 61°С) і горючі (при температурі понад 61°С).
Займання – початкова форма горіння, який виникає від джерела вогню.
Займання відбувається при температурах, вищих за температуру спалаху для
легкозаймистих речовин на 2-5 °С і для горючих – на 5-30°С.
Самозаймання – процес горіння речовини, що виникає при високій
температурі без контакту з відкритим джерелом вогню. Наприклад, займання
від стиснення, коли температура сумішей досягає критичних значень у
дизельних двигунах, процес горіння, який виникає від теплоти, що
нагромаджується в речовині внаслідок біологічних або фізико-хімічних процесів
(гній, зерно, солома, промаслені ганчірки і т.д.).
Самоспалахування – це самозаймання, що супроводжується появою
полум'я.
Тління – безполуменеве горіння горючої речовини у твердій фазі з видимим

випромінюванням світла із зони горіння, але при відсутності полум'я та ударної
хвилі.
Окислювачами можуть бути не тільки кисень, а й азотна кислота,
бертолетова сіль тощо. Деякі речовини здатні горіти без доступу кисню,
наприклад ацетилен, хлористий азот. Окремі метали можуть горіти в атмосфері
хлору, парах сірки. Залежно від наявності окислювача горіння може бути повним
і неповним.
Повне горіння має місце при достатній кількості окислювача, неповне – при
його нестачі. Продуктами повного горіння є вуглекислий газ, вода, азот й інші.
При неповному горінні утворюються горючі і токсичні продукти (окис вуглецю,
альдегіди, смоли, спирти та ін.).
Залежно від структури горючих речовин горіння може бути гомогенним і
гетерогенним. При гомогенному горінні компоненти горючої суміші знаходяться
на початковій стадії у пароподібному стані. Гетерогенне горіння має місце при
наявності різних фаз у горючий системі, наприклад горіння рідин і твердих
матеріалів.
З урахуванням швидкості розповсюдження вогню горіння буває
дефлаграційним (декілька м/с), вибуховим (десятки і сотні м/с), детонаційним
(тисячі м/с).
Окрім того, залежно від способу розповсюдження вогню, горіння буває
ламінарним (пошарове розповсюдження фронту вогню) і турбулентним
(переміщення шарів згорання з підвищеною швидкістю вигорання).
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Таким чином, розглянувши перше питання, можна зробити висновок, що
пожежа є одним з найбільш небезпечних лих для людства, вона призводить до
значних людських жертв і матеріальних збитків.
Слід зазначити, що однією із шкідливих звичок, яка не тільки негативно
впливає на здоров’я людини, але і часто призводить до пожежі, є паління в
недозволених місцях та при дітях.
Необережне поводження з вогнем має місце при вогневих роботах: газо- та
електрозварюванні, паяльних роботах, під час варіння бітуму та смоли тощо.
До чинників, що можуть викликати пожежу при користуванні
електричним струмом, належать: короткі замикання, струмові перевантаження,
несправності електроустаткування та приладів тощо.
Пожежі
мають
соціальне, економічне і екологічне значення, оскільки, по-перше, призводять до
нещасних випадків, людських жертв, по-друге, суттєво впливають на економічні
показники підприємств (збитки від пожеж негативно впливають на економіку),
по-третє, завдають шкоди природі і забруднюють навколишнє середовище
2. Класи пожеж. Небезпечні і шкідливі фактори пожежі.
Відповідно до ГОСТ 27221-87 “Пожарная техника. Классификация
пожаров” встановлено 4 класи пожежі:
Клас А – горіння твердих речовин, переважно органічного походження,
яке супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);

Клас В – горіння рідких або твердих речовин, які розтоплюються;
Клас С – горіння газоподібних речовин;
Клас D – горіння металів та їх сплавів.
Крім цих чотирьох класів НАПБ Л.01.001.95 “Правила пожежної безпеки
України” введено ще додатковий п’ятий клас (Е) для позначення пожеж,
пов’язаних з горінням електроустановок.
Небезпечні та шкідливі фактори пожежі
Розрізняють такі небезпечні та шкідливі фактори пожежі:
а) висока температура полум'я (до 1200-1400°С) – один з надзвичайно
небезпечних чинників пожежі. Однак випадки безпосередньої дії вогню на
людей мають місце відносно рідко;
б) передача теплоти випромінюванням і конвекцією, що може викликати
опіки та больові відчуття. Мінімальна відстань від полум’я у метрах, на якій
людина може перебувати, приблизно складає: R = 1,6хН (R – відстань до
полум’я, у метрах; Н – середня висота факелу полум'я, у метрах);
в) наявність диму, який викликає інтенсивне подразнення очей та верхніх
дихальних шляхів, що негативно відбивається на рятівних роботах і
пожежегасінні;
г) наявність токсичних речовин в диму (чадний газ, окис азоту, сірнистий
газ, фосген та ін.), що може призвести до отруєнь і смерті;
д) підвищена температура середовища, що негативно може відбитись на
органах дихання, центральній нервовій системі, викликати тепловий удар;
е) перенесення вогню на інші об'єкти іскрами, випромінюванням,
конвекцією;
ж) висока температура, вибухи можуть зруйнувати будівельні конструкції.
При цьому люди часто одержують значні механічні травми, опиняються під
уламками завалених конструкцій;
з) створення екстремальної ситуації, коли дія чинників пожежі перевищує
межу психофізіологічних можливостей особистості. Людину може охопити
паніка, настати депресивний стан з відповідними негативними наслідками;
и) вогняний шторм – небезпечне явище під час великих пожеж, що
супроводжується всмоктуванням у полум’я всього, що знаходиться поруч, у
тому числі людей.
Дії працівників на випадок пожежі та надання першої допомоги
потерпілим
Пожежа супроводжується низкою характерних шкідливих небезпечних
факторів, які створюють реальну загрозу для життя і здоров’я людей: висока
температура може призвести до опіків, дим роздратовує слизуваті оболонки
верхніх дихальних шляхів і зору, нестача кисню викликає гіпоксію, порушення
координації рухів.
Самими небезпечними факторами пожежі є токсичні продукти горіння(
оксиди вуглецю, ціанід водню та ін.).
Виходячи з цього, завжди, в першу чергу, необхідно терміново залишити
активну зону горіння. Перед тим, як вийти з приміщення, потрібно перекрити газ

та вимкнути усі електроприлади, а краще здійснити повне знеструмення
об’єкту. При виході щільно закрити двері.
Якщо пожежа виникла на вашому поверху і безпосередньої загрози для
працівників немає, то потрібно здійснити запобіжні заходи від можливого
негативного впливу води, яку використовують для гасіння. При цьому
знеструмлюють приміщення, відсувають від стін меблі, накривають обладнання,
предмети тощо захисною плівкою або іншими підручними засобами. На випадок
виникнення пожежі на нижньому поверсі, виникає загроза негативного впливу
диму на людей та перешкода для їх евакуації. У такому разі приміщення
потрібно негайно залишити, але перед тим, як виходити через двері, їх треба
трохи привідчинити (ні в якому разі не можна різко відкривати або вибивати
двері, бо миттєвий доступ кисню може викликати викид полум’я ). Тому під час
пожежі двері треба відчиняти обережно з урахуванням перепаду температури і
впливу полум’я.
Після відчинення дверей і впевненості, що на шляху виходу з будівлі ще
немає сильного задимлення та високої температури, необхідно негайно
залишити будинок, рухаючись по коридорам та сходовим клітинам.
Користуватись ліфтом у разі пожежі категорично заборонено, за винятком
ліфтів, які спеціально призначені для транспортування підрозділів пожежної
охорони.
Якщо приміщення відрізане вогнем, димом, високою температурою від
основних шляхів евакуації, то насамперед необхідно перешкодити доступу диму
і продуктів горіння до нього, для чого негайно закрити усі щілини у дверях
будь-яким матеріалом (ганчірки, штори тощо), за винятком синтетичних. Краще,
щоб вони були змочені водою.
У приміщенні, яке заповнене димом, рухатись потрібно повзком у
напрямку до вікна, закривши при цьому за можливості ніс та рот зволоженою
тканиною і подати сигнал про допомогу. Ніколи не стрибайте у вікно без самої
явної про це необхідності (кожен другий стрибок з четвертого поверху при
пожежі є смертельним). Якщо стрибати все ж таки прийдеться, спочатку
викиньте за можливості через вікно м’які речі: матраци, подушки і ін., спробуйте
залізти на підвіконник, повиснути на ньому, на руках, щоб зменшити висоту
падіння і, відштовхнувшись, стрибайте, спрямовуючи своє тіло на м’які
предмети.
При рятуванні потерпілих з будівель, що горять, та при гасінні пожежі
виконувати наступні правила:
перед тим, як увійти у палаюче приміщення, накритися з головою
мокрим покривалом, плащем тощо;
двері в задимлене приміщення відкривати
обережно, поволі,
прикриваючи корпус тіла дверним полотном для того, щоб уникнути спалаху
полум’я від швидкого приливу свіжого повітря;
у дуже задимленому приміщенні пересуватись поповзом або
схилившись, бо більшість нагрітих газоподібних речовин та дим скупчуються у
верхній частині приміщення;

для захисту від чадного газу по можливості дихати крізь зволожену
тканину;
якщо виникло займання одягу, лягти на землю (підлогу) та
перекочуватися для збиття полум’я (бігти не можна, тому що полум’я може ще
збільшитися);
побачивши людину, на якій горить одяг, потрібно накинути на неї
пальто, плащ, покривало та щільно притиснути і, таким чином, збити полум’я;
при гасінні пожежі використовувати вогнегасники та інші засоби
гасіння за призначенням, спрямовуючи їх на поверхню, що горить.
Горіння одягу, безпосередні контакти з полум’ям, розжареними
предметами, рідинами, що горять, призводять до опіків різного ступеню.
Опіки І, ІІ, ІІІ А ступенів належать до поверхневих. Вони можуть
загоюватися самостійно з повним відновленням шкірного покриву навіть на
великій площі опіку. Глибокі опіки ІІІ Б та ІV ступенів принципово
відрізняються тим, що загоюються рубцюванням та здебільшого вимагають
хірургічних методів лікування.
Перша допомога повинна бути спрямована на припинення впливу високої
температури на потерпілого. Його кладуть в горизонтальне положення та
швидко гасять одяг, що горить, будь-яким способом.
При невеликому опіку (І ступеня) необхідно підставити обпечене місце під
струмінь холодної води та тримати до стихання болі, а потім змочити уражену
ділянку спиртом або одеколоном, не накладаючи пов’язки.
При сильних опіках та утворенні пухирів необхідно на них покласти
стерильну антисептичну пов’язку. У разі відсутності такого роду матеріалів
використовують чистий рушник, простирадло, хустинку тощо, дати
знеболювальні препарати.
При великих опікових ураженнях шкіри треба негайно викликати швидку
допомогу, закутати потерпілого чистим пропрасованим простирадлом, дати
знеболювальні препарати та велику кількість рідини (чай, мінеральна вода).
При сильних опіках не можна:
обробляти шкіру спиртом, одеколоном, поливати пухирі та
обвуглену шкіру водою;
проколювати пухирі, що утворились, щоб не інфікувати рану;
змащувати вражені місця жиром, розчином брильянтовим зеленим,
засипляти порошками (це перешкоджає подальшому лікуванню);
зривати прилиплі до місця опіку частини одягу;
дозволяти потерпілому самостійно пересуватись(можливий шок).
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ
Отже в даному питання ми з’ясували, що пожежа – це неконтрольоване
горіння поза спеціальним вогнищем, що при горінні твердих і рідких горючих
речовин розрізняють три стадії розвитку пожежі: загоряння, стійке горіння,
розвинену форму горіння.
Особливо велику небезпеку при пожежі становлять продукти горіння
пластмас. Наприклад, при горінні 1 кг пінополіуретану в 1 м 3 повітря
утворюється концентрація ціанистого водню (HCN), яка у 10 разів перевищує

смертельну дозу. Відповідно до ГОСТ 27221-87 “Пожарная
Классификация пожаров” встановлено 4 класи пожежі: A, B, C. D.

техника.

3. Категорії виробництв та приміщень за вибухопожежною та пожежною
небезпекою.
Пожежовибухонебезпечність виробництв характеризується сукупністю
умов, здатних спричинити і розвинути пожежу або вибух певних масштабів.
Пожежна небезпека виробничих будівель залежить від кількості та
здатності до горіння речовин і матеріалів, що в них знаходяться або
використовуються, а також від пожежної небезпеки технологічних процесів й
особливостей конструкції самої будівлі (приміщення). Технологічний процес
визначає ймовірність виникнення і розміри пожежі або вибуху. Конструкції
будівель зумовлюють межі поширення пожежі та її наслідки.
Оцінка вибухопожежонебезпечності полягає у тому, щоб визначити
можливості руйнівних наслідків пожежі і вибухів на об'єктах, а також
небезпечних факторів цих явищ для людей. Існує два методи визначення
пожежовибухонебезпечності – детермінований і вірогідний.
Детермінований – базується на нормуванні технологічного проектування.
Вірогідний – передбачає недопущення дії на людей шкідливих факторів
пожежі з вірогідністю, що перевищує нормативну.
За вибухонебезпекою та пожежною небезпекою приміщенні та будівлі
згідно з НАПБ Б. 07.005-86 ОНТП 24-86 поділяються на п’ять категорій: А, Б, В,
Г, Д.
Категорія А (вибухопожежонебезпечна). Горючі гази, легкозаймисті
рідини з температурою спалаху не більше 28ºС у такій кількості, що можуть
утворювати вибухонебезпечні паро- і газоповітряні суміші, при спалахуванні
яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що
перевищує 5 кПа. Речовини та матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з
водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий
надлишковий тиск у приміщенні перевищує 5 кПа;
Категорія Б – (вибухопожежонебезпечна). Горючий пил або волокна,
легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28ºС та горючі рідни у
такій кількості, що можуть створювати вибухонебезпечні пилоповітряні або
пароповітряні суміші у разі спалахування яких розвивається розрахунковий
надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа;
Категорія В – (пожежонебезпечна). Горючі і важко горючі рідини, тверді
горючі і важкогорючі речовини й матеріали, речовини та матеріали, здатні при
взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти, за умови, що
приміщення, в яких вони знаходяться (використовуються) не належать до
категорій А і Б;
Категорія Г. Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або
розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням
променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які
спалюються або утилізуються як паливо;
Категорія Д. Виробництво, де застосовуються неспалимі речовини і

матеріали у холодному стані. До цієї ж категорії дозволяється зараховувати
приміщення, у яких розміщені горючі речовини у системах змащування,
охолодження і гідроприводу обладнання і яких не більше 60 кг в одиниці
обладнання(за умов тиску не більше 0,2 МПа), а також кабельні
електропроводки в обладнанні, окремі предмети меблі на місцях.
Залежно від категорії виробництва вибирають ступені вогнестійкості
будівель й приміщень, а також розробляють заходи щодо запобігання
виникненню вибухів і пожеж на виробничих процесах.
Найбільш небезпечні щодо вибухів і пожеж види виробництв необхідно
розміщувати в одноповерхових будівлях, а в багатоповерхових – на верхньому
поверсі у зовнішніх стін.
Вибухонебезпечні та пожежонебезпечні зони, їх класи
Окрім вибухопожежної класифікації приміщень існують вибухонебезпечні
і пожежонебезпечні зони в приміщеннях.
Вибухонебезпечна зона – це обмежений простір у приміщенні або за його
межами, де існують чи можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші.
Класифікація вибухонебезпечних зон здійснюється у відповідності з
ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок».
Газо-,
пароповітряні
вибухонебезпечні
середовища
утворюють
вибухонебезпечні зони класів 0,1,2, а пилоповітряні-вибухонебезпечні зони
класів 20,21,22.
Вибухонебезпечна зона класу О – простір, у якому вибухонебезпечне
середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу. Вона може мати
місце тільки в межах корпусів технологічного обладнання.
Вибухонебезпечна зона класу 1 – простір, у якому вибухонебезпечне
середовище може утворитися під час нормальної роботи, тобто ситуації, коли
установка працює відповідно до своїх розрахункових параметрів, але виділені
горючі гази і пари горючих речовин можуть створити з повітрям або іншими
окислювачами вибухонебезпечні суміші.
Вибухонебезпечна зона класу 2 – простір, у якому вибухонебезпечне
середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то
рідко і триває недовго.
Вибухонебезпечна зона класу 20 – простір, у якому під час нормальної
експлуатації вибухонебезпечний пил у вигляді хмари присутній постійно або
часто в кількості, достатній для утворення небезпечної концентрації суміші з
повітрям, і (або) простір, де можуть утворюватись пилові шари непередбаченої
або надмірної товщини.
Вибухонебезпечна зона класу 21 – простір, у якому під час нормальної
експлуатації ймовірна поява пилу у вигляді хмари в кількості, достатній для
утворення суміші з повітрям вибухонебезпечної концентрації.
Вибухонебезпечна зона класу 22 – простір, у якому вибухонебезпечний
пил у завислому стані може з’являтися нечасто і існувати недовго, або в якому
шари вибухонебезпечного пилу можуть існувати і утворювати вибухонебезпечні
суміші в разі аварії.
Класифікація пожежонебезпечних зон виконується відповідно до Правил

улаштування електроустановок (ПУЕ).
Пожежонебезпечна зона – це обмежений простір всередині або поза
приміщенням, в межах якого постійно або періодично знаходяться горючі
речовини. У такому приміщенні вони можуть перебувати як при нормальному
технологічному процесі, так і в разі його порушення. Пожежонебезпечні зони
поділяються на чотири класи: П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ.
Клас П-І - зони приміщень, в яких зберігаються (використовуються)
горючі рідини з температурою спалаху вище 61°С.
Клас П-ІІ зони приміщень, де можливе утворення горючого пилу
або волокон з нижньою концентраційною межею поширення полум'я понад 65
г/м3 до об’єму повітря.
Клас П-ІІа зони приміщень, в яких є тверді горючі речовини.
Горючий пил і волокна відсутні.
Клас П-ІІІ зовнішні установи та ззовні розташовані зони, де
зберігаються або використовуються горючі рідини з температурою спалаху
понад 61°С, а також тверді горючі речовини.
Згідно п 4.2.7. Правил пожежної безпеки в Україні для всіх будівель та
приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій повинна бути
визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також
класи зон, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також на
межах зон всередині приміщень та із зовні, при цьому на полі вказівного знака
зверху позначена категорія пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.07.005 – 86
ОНТП 24-86, а під нею – клас зони.
ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Таким чином, пожежна небезпека виробничих будівель залежить від
кількості та здатності до горіння речовин і матеріалів, що в них знаходяться або
використовуються, а також від пожежної небезпеки технологічних процесів й
особливостей конструкції самої будівлі (приміщення). Технологічний процес
визначає ймовірність виникнення і розміри пожежі або вибуху. Конструкції
будівель зумовлюють межі поширення пожежі та її наслідки.
Оцінка вибухопожежонебезпечності полягає у тому, щоб визначити
можливості руйнівних наслідків пожежі і вибухів на об'єктах, а також
небезпечних факторів цих явищ для людей. Існує два методи визначення
пожежовибухонебезпечності – детермінований і вірогідний.
4. Пожежна профілактика та пожежна безпека. Система попередження
пожеж.
Пожежна профілактика – це комплекс організаційних і технічних
заходів, спрямованих на гарантування безпеки людей, запобігання пожежам,
обмеження їх поширення, а також створення умов для успішного гасіння
пожежі.
У процесі розробки профілактичних заходів запобігання пожежам
враховується протипожежний стан об'єкта, тобто кількість пожеж та збитки від
них, число займань, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рівень реалізації
вимог пожежної безпеки, рівень боєготовності пожежних підрозділів, а також

стан протипожежної агітації і пропаганди.
Пожежна безпека – стан об'єкта, за якого виключається можливість
пожежі, а у випадку її виникнення унеможливлюється дія на людей небезпечних
факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей. Одним із
основних факторів забезпечення пожежної безпеки є пожежна профілактика.
Забезпечення пожежної безпеки об'єкта передбачає створення системи
попередження пожеж та протипожежного захисту. Велике значення при цьому
мають організаційно-технічні заходи, які умовно можна поділити на:
а) організаційні (організація пожежної охорони, навчань, інструктажів та
ін.);
б) технічні (суворе дотримання правил і норм, визначених чинними
нормативними документами, при реконструкції приміщень, технічному
переоснащенні виробництва, експлуатації електромереж, опалення, освітлення та
ін.);
в) заходи режимного характеру (заборона паління та застосування
відкритого вогню в недозволених місцях та ін.);
г) експлуатаційні (своєчасне проведення профілактичних оглядів, ремонтів
устаткування тощо).
З метою попередження пожеж, їх поширення та боротьби з ними усі
працівники підприємств, установ й організацій проходять навчання та
інструктажі з питань пожежної безпеки. На об’єктах з підвищеною пожежною
небезпечністю обов’язковим є навчання.
Система попередження пожеж
Система попередження пожеж – це комплекс організаційних заходів і
технічних засобів, спрямованих на запобігання виникненню та розвитку пожежі.
Вона передбачає виявлення початкової стадії пожежі, своєчасну інформацію й, у
разі необхідності, включення автоматичних систем пожежегасіння.
Як відомо, основною умовою горіння є наявність трьох чинників: горючої
речовини, окислювача та джерела вогню. Для того щоб сталося горіння, горюча
речовина, окислювач та джерело запалювання повинні мати певні критичні рівні
(температуру, концентрацію, енергію).
Оскільки в умовах виробництва завжди є горючі речовини, а у повітрі –
достатня кількість кисню, то для виникнення горіння бракує лише джерела
займання.
До джерела запалювання належать відкрите полум’я, розжарені предмети,
іскри від ударів та тертя, сонячна радіація та ін.
Горюча речовина з окислювачем утворює так зване горюче середовище,
яке здатне горіти при наявності джерела запалювання. Тому заходи системи
попередження пожежі спрямовані на дотримання безпечної поведінки з
джерелом запалювання та запобігання утворенню горючого середовища.
Запобігання появі у горючому середовищі джерела запалювання можна
досягти
дотриманням
Правил
пожежної
безпеки,
використанням
електроустаткування,
що
відповідає
за
вимогам
класу
пожежовибухонебезпечних приміщень та зон, ліквідацією умов для
самоспалахування речовин (матеріалів) тощо.

Запобігання утворенню горючого середовища досягається дотриманням
наступних вимог: заміна, по можливості, у технологічних процесах горючих
речовин (матеріалів) на негорючі; ізоляція горючого та вибухонебезпечного
середовища; використанням інгібіторних та флегматизаційних добавок;
застосуванням в установках з горючими речовинами пристроїв захисту від
пошкоджень та аварій; жорстким контролем за станом повітря в приміщеннях та
якістю вентиляції тощо.
Система попередження пожеж також передбачає зниження пального
навантаження в приміщеннях, проведення пожежотехнічних обстежень,
використання знаків безпеки, своєчасне виявлення початкової стадії пожежі,
передачу інформації про місце і час її виникнення й, у разі необхідності,
включення автоматичних засобів пожежегасіння. Засобами протипожежної
автоматики забезпечуються виробничі приміщення категорій А, Б і В.
Установки автоматичної електричної пожежної сигналізації монтують на
складах, базах та інших пожежовибухонебезпечних об’єктах. Основними
складовими частинами цих установок є: датчики (сповісники), що монтуються в
будівлях або на території об’єктів і призначені для подання сигналу про пожежу;
приймальні апарати (станції), що забезпечують приймання сигналів від датчиків,
а також автоматичні системи пожежегасіння.
Датчики можуть бути тепловими, димовими, світловими. Принципи
роботи їх будуються на дії тепла, продуктів згорання й ультрафіолетових
променів.
Теплові датчики спрацьовують при температурі на 20-40°С вище від
можливої максимальної температури при звичайних умовах. Серед них найбільш
поширеними є біметалеві датчики, принцип дії яких базується на явищі
термоелектрики. У провідниках, виконаних із різнорідних матеріалів, виникає
термоелектрорушійна сила, якщо місця їх з’єднання тримати при різних
температурах.
Для сигналізації про пожежу у вибухонебезпечних приміщеннях
застосовують напівпровідникові датчики максимальної дії ПТИМ-1 і ПТИМ-2.
Димові датчики працюють на принципі дії продуктів горіння (диму) на
електричний струм іонізаційної камери, що використовується як сповісник.
Живлення датчика здійснюється постійним струмом напругою 220 В.
Світлові датчики працюють на принципі перетворення електромагнітного
випромінювання відкритого полум’я в електричну енергію.
Теплові датчики контролюють 10-25 м2 площі приміщення, димові – 30100 м2, світлові – 400-600 м2. Їх закріплюють на стелі або підвішують на висоті
6-10 м.
В залежності від можливості зазначити свій номер (адресу) сповіщувачі
поділяються на:
- адресовані, які реагують на фактори, супровідні пожежні, в місці їх
встановлення і постійно або періодично активно формують сигнал про стаж
пожежонебезпечності в захищуваному приміщенні та власну працездатність із
зазначенням свого номера;

- не адресовані, які реагують на фактори, супровідні пожежі, в місці їх
встановлення та формують сигнал про виникнення пожежі в захищеному
приміщенні без зазначення свого номера.
Вибір пожежних сповіщувачів здійснюється в залежності від
характеристики виробництв, технологічних процесів, приміщень відповідно до
Додатку К до ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд».
Наприклад, пріоритетним у виробничих будівлях є автоматичний тепловий
сповіщувач, а у спеціальних спорудах (приміщення електронно-обчислювальної
техніки) – димовий.
При виборі димових датчиків не рекомендується використовувати такі,
що працюють з радіо затоками, у приміщеннях з довготривалим перебуванням
людей ( лікарні).
Органами чуття також можна виявити початок горіння за такими
показниками, як дим, його дія на очі та дихання, специфічний запах горючих
речовин та газів, які утворюються при горінні (фосген, окис азоту, сірководень
та ін.), світло, язики полум’я тощо.
ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:
Отже Пожежна профілактика – це комплекс організаційних і технічних
заходів, спрямованих на гарантування безпеки людей, запобігання пожежам,
обмеження їх поширення, а також створення умов для успішного гасіння
пожежі.
Пожежна безпека – стан об'єкта, за якого виключається можливість пожежі,
а у випадку її виникнення унеможливлюється дія на людей небезпечних
факторів пожежі і забезпечується захист матеріальних цінностей. Одним із
основних факторів забезпечення пожежної безпеки є пожежна профілактика.
Система попередження пожеж – це комплекс організаційних заходів і
технічних засобів, спрямованих на запобігання виникненню та розвитку пожежі.
Вона передбачає виявлення початкової стадії пожежі, своєчасну інформацію й, у
разі необхідності, включення автоматичних систем пожежегасіння.
5.Протипожежний захист. Первинні засоби пожежогасіння.
Система протипожежного захисту – це сукупність організаційних заходів
і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпечних
факторів пожежі й обмеження збитку від неї.
Основними напрямками протипожежного захисту об’єкта є:
1) обмеження розмірів та поширення пожежі, що досягається плануванням
будівель і споруд з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки, правильним
розміщенням виробничих цехів, приміщень, дільниць у межах будівлі, вибором
будівельних
конструкцій,
встановленням
протипожежних
перешкод,
влаштуванням систем пожежегасіння та ін.;
2) обмеження розвитку пожежі. Це, перш за все, обмеження кількості
горючих речовин, що одночасно знаходяться в приміщенні, аварійне
стравлювання горючих рідин та газів, своєчасне звільнення приміщень від
залишків
горючих
матеріалів,
а
також
застосування
для

пожежовибухонебезпечних речовин (матеріалів) спеціального устаткування;
3) створення умов для успішного гасіння пожежі.
У будівлях і спорудах з пожежонебезпечним виробництвом категорій А, Б,
В встановлюють стаціонарні установки пожежегасіння, які можуть бути
аерозольні (галоїдовуглеводні), рідинні, водяні, парові, порошковидні. Найкраще
зарекомендували себе спринклерні системи, що являють собою розгалужену
мережу труб, прокладених по стелі, на яких закріплені спринклерні головки.
Спринклерні системи можуть бути водяні, повітряні (газові) і змішані. Вода або
газ до труб потрапляє під тиском. Отвір у спринклерній головці закритий
легкоплавким замком-клапаном, що розрахований на спрацювання
при
температурах 72, 93, 141 та 182 °С. Площа змочування одним спринклером
становить 9-12 м2, а інтенсивність подачі води – 0,1 л/с м2.
У приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою, в яких при пожежі
можливе швидке розповсюдження вогню, застосовують дренчерні системи. Ці
системи мають збуджувальний клапан групової дії, який контролює справність
установки і ввімкнення її в дію.
Дренчерні установки подають воду на всю площу приміщення. В них замість
спринклерних головок з легкоплавкими клапанами встановлені дренчери – відкриті
зрошувальні головки без замків. Подача води регулюється клапаном групової дії,
який відкривається автоматично або вручну. Ці установки призначені як для
гасіння пожежі, так і для створення водяних завіс з метою ізоляції вогню і
запобігання його поширенню.
Відповідно до НАПБ Б 01.004-2000 Правил технічного устаткування
установок пожежної автоматики керівники підприємств та уповноважені ними
особи зобов’язані утримувати установки пожежної автоматики у справжньому
стані.
Протипожежний захист місць зберігання матеріальних цінностей.
Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалів
повинні вираховуватись їх пожежно небезпечні фізично-хімічні властивості
(здатність до самозаймання тощо), сумісність, а також ознаки однорідності
речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.
Товари і матеріали можуть зберігатися на стелажах або іншим способом.
У разі застосування безстелажного способу зберігання товари і матеріали
повинні укладатися у штабелі. Відстань між стінами та штабелями чи стелажами
повинна бути не менше 0,8м.
У складених приміщеннях не дозволяється:
- зберігати продукцію навалом та вепритул до приладів і труб опалення
та електрообладнання;
- використовувати газові плити, печі, побутові електронагрівальні
прилади, установлювати з цією межою штежельці розетки;
- влаштовувати чергове освітлення; встановлювати протектори
зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів;
- зберігати аерозольні упаковки в одному приміщенні з окисниками,
горючими газами, легкозаймистими речовинами та горючими речовинами;

- зберігати кислоти у місцях, де можливе їх стикання з деревиною,
соломою та іншими речовинами органічного походження;
- застосовувати транспорт з двигунами внутрішнього згоряння без
іскрогасників;
- проводити безпосередньо у складових приміщеннях розкриття тари,
розфасування продукції тощо.
Первинні засоби пожежогасіння. Успіх швидкої локалізації пожежі на її
початку залежить від вогнегасних засобів, вміння користуватися ними.
Основними вогнегасними речовинами та сполуками, що застосовуються
для гасіння пожеж й окремих вогнищ, є вода, водяна пара, хімічна піна,
повітряно-механічна піна, водні розчини солей, інертні й негорючі гази,
галоїдно-вуглеводневі сполуки, сухі негорючі порошки та пісок.
Вода – найбільш поширена і дешева вогнегасна речовина. Вогнегасні
властивості води можна підвищити в 2,5 рази, додаючи до неї поверхнево
активні речовини (зволожувачі) використовується для гасіння пожеж класу А.
Вода застосовується у вигляді компактних і розширених струменів і як пара.
Вогнегасний ефект компактних струменів води полягає у змочуванні поверхні,
зволоженні та охолодженні твердих горючих матеріалів.
Струменем води гасять тверді горючі речовини; дощем і водяним паром –
тверді, волокнисті, сипучі речовини.
Водяну пару застосовують для гасіння пожеж у приміщеннях об’ємом до
3
500 м і невеликих загорянь на відкритих установках.
Водою не дозволяється гасити: електроустановки під напругою,
матеріали, що зберігаються поряд з карбідом і негашеним вапном, металевий
натрій, калій, магній та інші речовини, які при дії з водою виділяють горючі або
вибухові речовини, а також нафту, бензин, оскільки, маючи велику питому вагу,
вода накопичується внизу цих речовин і збільшує площу горючої поверхні,
сприяє розтіканню вогню.
Промислові приміщення мають зовнішнє та внутрішнє водопостачання
(CHіП 2.04.02-84; СНіП 2.04.01-85). Гідранти розташовуються на території
підприємств на віддалі не більше 100 м по периметру будівель вздовж доріг і не
ближче 5м від стін будівель.
Внутрішній протипожежний водогін обладнується пожежними кранами,
які встановлюються на висоті 1,35 м від підлоги всередині приміщень біля
виходів, у коридорах, на сходах. Кожний пожежний кран споряджається
прогумованим рукавом та пожежним стволом. Довжина рукава – 10 або 20 м.
Пожежні крани не рідше одного разу на 6 місяців підлягають технічному
обслуговуванні і перевірці на працездатність.
Водопостачання при пожежах залежить від вогнестійкості приміщень,
категорії виробництва, величини приміщень. Наприклад, для будівель І та ІІ
ступеня вогнестійкості, приміщень категорії А, Б, В об’ємом до 3000 м3
необхідною є трата води 10 л/с, а для будівель об’ємом 4000 м3 – 40 л/с. Для
будівель IV і V ступеня вогнестійкості, приміщень категорії Г, Д об’ємом до
30 000 м3 витрати води – 10 л/с.
Вуглекислота використовується для гасіння пожеж класів А,В (Е), а

також горючих рідин і твердих речовин. Вуглекислотний вогнегасник слід
тримати за ручку для уникнення обмороження рук, зберігати подалі від тепла.
Не можна гасити вуглекислотою спирт і ацетон (розчиняють вуглекислоту),
а також фотоплівку, целулоїд, які горять без доступу повітря.
Повітряно-механічна піна використовується для гасіння твердих речовин
та легкозаймистих рідин з відкритою поверхнею, що горить. Нею не можна
гасити електрообладнання, що перебуває під напругою, вона псує цінне
обладнання, книги, папери. Повітряно-механічною піною не можна гасити
вогонь у місцях, де знаходяться калій, натрій, магній, оскільки внаслідок їх
взаємодії з водою, що знаходиться в піні, виділяється водень, котрий посилює
горіння.
Інертні та негорючі гази (вуглекислий газ і азот) знижують концентрацію
кисню в осередку пожежі та гальмують інтенсивність горіння. Вони
застосовуються для гасіння легкозаймистих та горючих рідин, твердих горючих
матеріалів, устаткування під напругою, пожеж в архівах, бібліотеках, музеях
тощо.
Галогеновуглеводи володіють інгібіторними властивостями до горіння,
гальмуючи реакції окислення. Порівняно з вуглекислим газом і азотом вони є
більш ефективними та завдяки змочуванню можуть застосовуватись для гасіння
тліючих речовин та матеріалів. До них належать: бромистий метилен, йодистий
метилен, бромистий етил та інше.
При використанні галогеновуглеводів для гасіння слід пам’ятати, що вони
володіють високою корозійною активністю та негативно впливають на дихальну
систему людини.
Вогнегасні порошки можна використовувати для різноманітних способів
пожежогасіння всіх видів речовин. Основним компонентом порошку ПСБ є
бікарбонат натрію (NaHCO3), ПФ – діамоній фосфат.
Пісок використовується для гасіння невеликої кількості розлитих горючих
рідин.
Для підвищення ефективності гасіння пожеж необхідно використовувати
вогнегасники (найпоширеніші – ОХП-10, ОУ-2; ОУ-5; ОУ-8; ОУ-10; ОПС-6,
ОПС-10, ОП-10(3), ОП-5-02).
Вогнегасники характеризуються високою вогнегасною спроможністю та
значною швидкістю гасіння пожежі. За способом транспортування вогнегасники
випускаються двох видів: переносні (об’ємом корпуса 1-10 л; загальна вага не
більше 20 кг) та пересувні (об’ємом корпуса більше 20 л на спеціальних
пристроях з колесами).
Залежно від вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на: водяні,
пінні, повітряно-пінні, хімічно-пінні, порошкові, вуглекислотні, хладонові,
комбіновані. Характеристика деяких переносних вогнегасників наведена в
таблиці 17.
Хімічно-пінні вогнегасники (ОХП-10 й ін.) призначені для гасіння
легкозаймистих та горючих рідин. Для приведення вогнегасника в дію необхідно
повернути важіль запірно-пускового пристрою на 180°, повернути вогнегасник
вверх дном і направити струмені піни в осередок пожежі. Діючою речовиною
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тут є вуглекислий газ, який інтенсивно переміщує рідину, утворюючи при цьому
піну.
Вуглекислотні вогнегасники (ОУ-2 і ін.) застосовуються для гасіння
легкозаймистих та горючих рідин, твердих горючих речовин та матеріалів,
електропроводок, що знаходяться під напругою до 1000 В, а також інших
предметів. Діючою речовиною є вуглекислота. При випаровуванні 1 л Н2СО3
утворюється 509 л СО2.
Для приведення в дію вогнегасника його розтруб спрямовують на вогонь і
натискають на курок затвора чи відкривають вентиль, при цьому утворюється
снігоподібна маса з температурою -70°С. Категорично забороняється тримати
голою рукою розтруб під час гасіння пожежі, а також зберігати вогнегасники
біля джерела тепла.
Хладонові (аерозольні) вогнегасники (ОАХ-3, ОА-3 і ін.) містять заряд
галогеновуглеводнів (бромистий етил, хладон 114В2 та ін.), які при виході з
вогнегасника створюють струмінь з дрібнодисперсних краплин. Ці вогнегасники
використовують при гасінні електроустановок під напругою до 380 В,
різноманітних горючих твердих і рідких речовин, за винятком лужних,
лужноземельних металів та їх карбідів, а також речовин, що здатні горіти без
доступу повітря.
Порошкові вогнегасники (ОПС-6, ОПС-10, ОП-100 й ін.) є універсальними
і характеризуються широким діапазоном застосування, у т.ч. для гасіння лужних,
лужноземельних металів та їх карбідів. Для створення тиску в корпусі
порошкових вогнегасників використовують стиснутий газ, як правило, азот,
вуглекислий газ чи повітря. У дію порошкові вогнегасники приводяться
проколюванням мембрани усередині корпуса, що знаходиться між порошком і
газом.
Комбіновані вогнегасники мають заряд двох і більше вогнегасних речовин.
Таблиця 17
Основні технічні характеристики деяких переносних вогнегасників
Тип переносного вогнегасника

1
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5
-50

5
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4
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20-50
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У зв’язку з введенням в дію з 01.01.1999 р. державного стандарту України
ДСТУ 3675-98 Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи
випробовувань, вогнегасники хімічно-пінні ОХП – 10 та ОХВП – 10 зняті з
виробництва.
На марнуванні корпусу кожного вогнегасника позначаються класи пожеж
для гасіння яких вогнегасник не придатний.
Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників для
оснащення приміщень проводиться відповідно до Правил пожежної безпеки
України з урахуванням їх вогнегасної спроможності, категорії приміщень за
вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класу можливої пожежі.
З метою підтримки вогнегасників у робочому стані їх необхідно берегти
від механічних ушкоджень, вчасно робити зовнішній огляд і заправлення.
Вогнегасники розміщуються в легкодоступних та помітних місцях, в яких
виключається пряме попадання сонячних променів і безпосередній вплив
опалювальних та нагрівальних приладів.
ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ:
Таким чином, в даному питанні ми розглянули основні напрямки
протипожежного захисту об’єкта. Забезпечення пожежної безпеки об'єкта
передбачає: попередження пожежі, протипожежний захист та організаційно
технічні заходи. Всі вони включають цілу купу заходів і засобів і являються
своєрбуними системами, які функціонують як єдине ціле і кожна з них має певну
мету.
6. Вогнестійкість будівель, споруд та шляхи її підвищення
Система пожежного захисту включає вогнестійкість конструкцій, їх
здатність зберігати несучу й охоронну функції. Показником вогнестійкості
будівельних конструкцій є межа вогнестійкості – час (у годинах, хвилинах) від
початку випробування (пожежі) конструкцій до появи однієї з таких ознак:
а) поява тріщин;
б) зростання температури на протилежній стороні конструкцій в
середньому до 140°С;
в) втрата несучої здатності.
Межа вогнестійкості будівельних конструкцій визначається дослідженням
у спеціальних печах за відповідною методикою згідно з ДСТУБ В.1.1-4-98
«Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість».
Вогнестійкість конструкцій залежить від їх товщини та фізико-хімічних
властивостей матеріалів, з яких вони виготовлені. Наприклад, межа
вогнестійкості стін з червоної цегли товщиною 38 см становить близько 11
годин, а з натурального каменя тієї ж товщини – 7 годин.
Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій можна досягти:

 обмазуванням і штукатуренням конструкцій (дерево, метал, залізобетон,
пластмаса). Товщина штукатурки 20-25 мм;
 облицюванням конструкцій плитами і цеглою. При облицюванні колон
гіпсовими плитами товщиною 60-80 мм їх вогнестійкість зростає до 3,3-4,8
годин, а при використанні звичайної цегли товщиною 60 мм – до 2-х годин;
 теплоізоляційним екрануванням – підвісні стелі з негорючих або
важкозаймистих матеріалів є надійним екраном для металевих несучих
конструкцій. Екрани можуть бути переносними і стаціонарними, а за
конструктивним рішенням – тепловідвідними і поглинаючими променеву
енергію. Водяні екрани застосовуються дуже часто як і водяні завіси, що
створюються дренчерними установками;
 охолодженням металевих конструкцій водою як ззовні, так і зсередини
конструкції;
 обробкою
горючих
матеріалів
антипіренами,
спеціальними
вогнезахистними покриттями.
Оскільки будівлі і споруди – це сукупність конструкцій та елементів з
різними ступенями і рівнями вогнестійкості, мінімальна межа їх вогнестійкості
визначається вогнестійкістю основних будівельних конструкцій.
Усі приміщення за вогнестійкістю класифікуються за 5 ступенями.
До першого ступеня вогнестійкості належать будівлі, які мають межу
вогнестійкості 2,5 години і більше. До другого і третього ступенів – будівлі, що
мають мінімальний час вогнестійкості 2 години. Будівлі четвертого ступеня
вогнестійкості побудовані із важкозгоряючих матеріалів і мають мінімальний
час вогнестійкості 0,5 години, а будівлі п’ятого ступеня вогнестійкості
побудовані із легкозгоряючих матеріалів (дерево та ін.).
Для зменшення межі поширення вогню у приміщеннях при проектуванні
та побудові промислових підприємств передбачається поділ будівлі
протипожежними стінами, перегородками, перекриттями на відсіки, секції та
влаштування протипожежних перешкод для обмеження поширення вогню по
поверхнях конструкцій, розлитій рідині та інших горючих матеріалах.
Протипожежні стіни повинні опиратись на власні фундаменти, зводитись
на всю висоту будівлі і розділяти будівлю по всій висоті та ширині. Як правило,
вони вищі за покрівлю на 30-60 см, якщо елементи покриття виконані з горючих
або важкогорючих матеріалів, або не підіймаються над покрівлею, якщо всі
елементи покриття виконані з негорючих матеріалів.
Отвори у протипожежних стінах, перегородках повинні бути обладнанні
захисними пристроями (вогнестійкі двері, засуви тощо), що буде перешкодою
для поширення вогню та диму.
Продукти горіння та дим при пожежі становлять велику небезпеку. Для їх
видалення передбачають димові люки та шахти, які забезпечують спрямоване
видалення цих речовин, не допускають задимлення суміжних приміщень і
зменшують концентрацію диму в нижній зоні приміщення.
Відкриття димових люків створює більш надійні умови для евакуації
людей з приміщення, яке горить, полегшує роботу пожежних підрозділів з
гасіння пожежі.

Для видалення диму з підвального приміщення у разі пожежі норми
передбачають влаштування вікон розміром 0,9×1,2 м на кожні 1000 м2 площі
підвального приміщення.
У приміщеннях, де існує ймовірність вибуху, встановлюють легкоскидні
конструкції, які руйнуються при вибуху і, таким чином, зменшують тиск
всередині будівлі і зберігають несучі та огороджувальні конструкції.
Легкоскидні конструкції можуть бути настінними та покрівельними.
Останні використовуються лише тоді, коли у приміщенні відсутні віконні отвори
або настінні панелі є дуже легкими, а їх площа – недостатньою.
Пожежна безпека ґрунтується також на дотриманні відповідної
протипожежної відстані між будівлями та спорудами (протипожежні розриви).
Ці відстані залежать від ступеня вогнестійкості будівель і споруд, а також від їх
категорії за вибухопожежною небезпекою (СНиП ІІ-89-80; ДНБ Б.2.4-3-95).
Протипожежні відстані між будівлями і спорудами мають виключати загоряння
сусідніх будівель і споруд протягом часу, який необхідний для приведення в дію
засобів пожежегасіння. Ці відстані нормуються для будівель і споруд 1-5-го
рівнів вогнестійкості, вибухонебезпечних (А, Б) та пожежонебезпечних (В)
категорій виробництв і не нормуються для виробництва категорій Г і Д.
Відстань між будівлями і спорудами 1-2-го рівнів вогнестійкості, в яких
розташоване виробництво категорій А, Б, В, становить 9 м, при наявності
стаціонарних автоматичних систем пожежегасіння – 6 м; між будівлями і
спорудами 3-го рівня вогнестійкості – 12 м; між будівлями і спорудами 4-5-го
рівнів вогнестійкості – 18 м.
Залежно від ступеня вогнестійкості житлових і громадських будівель
віддаль від них має становити: для складу кам’яного вугілля – 6-15 м; дров і
лісоматеріалів – 12-30 м; легкозаймистих рідин – 18-36 м; горючих рідин – 18-36
м; відкритих майданчиків для зберігання сільськогосподарської техніки – 15-20
м.
До усіх будівель і споруд по всій їх довжині мають бути влаштовані
під’їзди для пожежних автомобілів: з одного боку – якщо ширина будинку до 18
м; з двох боків – якщо ширина будинку понад 18 м.
Внутрішньогосподарські дороги, в’їзди і під’їзди взимку необхідно
очищувати від снігу і постійно утримувати у належному стані.
ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ
Таким чином, підводячи підсумки з даного питання, зазначимо, що
система пожежного захисту включає вогнестійкість конструкцій, їх здатність
зберігати несучу і охоронну функції.
Вогнестійкість конструкцій залежить від їх товщини та фізико–хімічних
властивостей матеріалів, з яких вони виготовлені. Наприклад, межа
вогнестійкості стін з червоної цегли товщиною 38 см становить близько 11 годи,
а з натурального каменя тої ж товщини – 7 годин.
Евакуація – це одно часове переміщення значної кількості людей в одному
напрямку під час виникнення пожежі в приміщенні, а також при аваріях. Від
правильної організації евакуації і стану комунікацій приміщень залежить життя
людей.

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди можуть
при необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи споруди взагалі.
Безпека евакуації досягається тоді, коли час евакуації не перевищує часу
настання критичної фази розвитку пожежі (критичних температур, концентрацій
кисню, диму та ін.).
ВИСНОВКИ З ТЕМИ
1. Пожежа є непередбачене лихо, яке призводить до тяжких наслідків –
смерті людей, матеріальним збиткам та забрудненню навколишнього
середовища.
2. Є різні причини пожеж, але головна з них - недотримання Закону
України «Про пожежну безпеку» та Правила пожежної безпеки в Україні».
3. Для того, щоб уміло і ефективно здійснювати профілактику пожеж, їх
гасіння, потрібно оволодіти знаннями з первинних засобів гасіння пожеж,
класифікації пожеж, евакуації людей при пожежах.
ТЕМА 7. Державний нагляд і громадський контроль за станом
охорони праці.
(2 години)
План:
1. Органи державного нагляду за охороною праці.
2. Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб
Держгірпромнагляду.
3. Громадський контроль за охороною праці.
4. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі
охорони праці.
5. Аналіз, прогнозування, травматизму та професійної захворюваності.
Мета і методи аналізу.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :
Конституція України
1. «Про охорону праці» від 14.10.92.
2. «Про охорону здоров’я» від 31.12.92.
3. «Про пожежну безпеку» 17.12.93 р.
4. «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення» від 24.02.1994 р.
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ВСТУП
Метою теми є розгляд питань державного і громадського контролю за
станом охорони праці, висвітлюється значення наукових досліджень в галузі
охорони праці. Студенти отримують знання щодо державного та громадського
контролю за станом охорони праці, актуальних проблем охорони праці в
наукових дослідженнях.
Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми «Державний нагляд і
громадський контроль за станом охорони праці. Наукове забезпечення охорони
праці» тісно пов’язана із усіма лекціями курсу, має базове теоретичне та
методологічне значення для їх опанування студентами.
Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: Дана тема лекції
тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як Трудове право, Право
соціального забезпечення, адміністративне право.
1.Органи державного нагляду за охороною праці.
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативноправових актів про охорону праці покладено на:
- Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду (Держгірпромнагляд): здійснює державний нагляд за
додержанням вимог законодавчих та інших нормативно – правових актів щодо
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт,
пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням,
переробкою мінеральної сировини.
Одним із головних пріоритетів державного нагляду був і залишається стан
безпеки у вугільній галузі, особливо на підприємствах недержавної форми
власності, бо саме там зберігається тенденція зростання травматизму. Як

свідчить аналіз виробничого травматизму, основними причинами його високого
рівня на більшості підприємств вугільної промисловості залишаються:
- незадовільний рівень виробничої і трудової дисципліни працівників,
низька культура виробництва, відсутність належного контролю з боку
інженерно- технічних працівників за дотриманням паспортів кріплення і
технологічних паспортів ведення робіт згідно з вимогами нормативних актів з
промислової безпеки'
- низький рівень підготовки спеціалістів і керівників, велика плинність
кадрів, часта зміна керівництва шахт і дільниць, несвоєчасне та неякісне їх
навчання;
- порушення правил експлуатації шахтного конвеєрного та локомотивного
транспорту, гірничого та електромеханічного обладнання;
- несвоєчасне та формальне проведення медичних оглядів та профдобору
працівників;
- низька ефективність функціонування на шахтах системи управління
охороною праці.
Основними напрямами наглядової діяльності у вугільній галузі, окрім
подолання вказаних причин, залишаються посилення нагляду- за дотриманням
стану провітрювання та пилогазового режиму, впровадження широкомасштабної
комплексної дегазації вугільних пластів, вдосконалення форм і методів
організації державного нагляду на підприємствах недержавної форми власності
та інші.
Одними із першочергових напрямів роботи наглядових органів визначено:
удосконалення форм і методів наглядової діяльності за охороною надр і
промисловою
безпекою
у
нафтогазовидобувній
промисловості
та
геологорозвідці; посилення нагляду за наявністю дозвільної документації
Для виконання завдань Держгірпромнаглядом в межах держави утворені
його територіальні органи.
- Державна система нагляду за радіаційною безпекою. Створена для
забезпечення радіаційного захисту персоналу, населення та навколишнього
природного середовища. Подібні системи працюють в кожній країні світу, вони
дозволяють країнам з мінімальним ризиком широко використовувати
радіоактивні джерела для діагностики та лікування хворих, забезпечення
промислової безпеки, розвідки нафти та газу, а також для багатьох інших
корисних для суспільства цілей. В Україні тривалий час гостро стояла проблема
створення ефективної системи нагляду за радіаційною безпекою при
використанні радіоактивних джерел в медицині, промисловості, науці та освіті
тощо.
7 червня 2006 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 796
«Питання Державного комітету ядерного регулювання». Цією постановою Уряд
дозволив Держатомрегулювання створити систему державних інспекцій з
ядерної та радіаційної безпеки. Наявність регіональної мережі державних
інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки дозволяє нашій країні досягти рівня
безпеки, що відповідає міжнародним нормам та вимогам.

Державні інспекції, які здійснюють нагляд за дотриманням радіаційної
безпеки на всій території України, мають наступну структуру:
1.Північна державна інспекція з ядерної та
Вінницька, Житомирська,
радіаційної безпеки
Київська, Черкаська Чернігівська
області та м. Київ
2.Північно-західна державна інспекція з
Волинська, Рівненська,
ядерної та радіаційної безпеки
Тернопільська та Хмельницька
області
3.Західна державна інспекція з ядерної та
Закарпатська, Івано-Франківська,
радіаційної безпеки
Львівська та Чернівецька області
4.Південна державна інспекція з ядерної та
радіаційної безпеки
5.Південно-східна державна інспекція з
ядерної та радіаційної безпеки
6.Центральна державна інспекція з ядерної
та радіаційної безпеки
7.Східна державна інспекція з ядерної та
радіаційної безпеки
8.Кримська державна інспекція з ядерної та
радіаційної безпеки

Миколаївська, Одеська та
Херсонська області
Донецька, Запорізька та
Луганська області
Дніпропетровська та
Кіровоградська області
Полтавська, Сумська та
Харківська області
Автономна Республіка Крим та
м. Севастополь

- Орган державного пожежного нагляду Державного департаменту
пожежної безпеки (Держпожбезпека) здійснює державний пожежний нагляд в
населених пунктах і на об'єктах усіх форм власності та контролює виконання
вимог пожежної безпеки органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями , фізичними
особами та громадянами;
- Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
охорони здоров'я України здійснюють державний санітарно-епідеміологічний
нагляд та контроль за:
- дотриманням вимог санітарного законодавства органами виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та
громадянами,
реалізацією
ними
санітарних
та
протиепідемічних
(профілактичних) заходів;
- за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах;
- за дотриманням вимог стандартів і технічних умов при транспортуванні,
зберіганні і використанні продукції;
- за застосуванням дезінфекційних засобів і проведенням дезінфекційних
заходів;

- за дотриманням вимог на усіх етапах виробництва та реалізації харчової
продукції;
- за побічною дією імунобіологічних препаратів тощо.
Кожний із вищеперерахованих органів виконує функції в межах своїх
повноважень, визначених положеннями про ці органи.
Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про
охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і
підпорядкованими йому прокурорами.
Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких
господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевих
державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування та діють відповідно
до положень що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні
інспектори) мають право:
- безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства
для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, одержувати від
власників необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;
60 надсилати керівникам підприємств, а також їх посадовим особам,
керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих
Рад народних депутатів, міністерств та інших центральних органів державної
виконавчої влади, обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про
усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці;
- зупиняти експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів,
дільниць, робочих місць і обладнання до усунення порушень вимог щодо
охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;
- притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у
порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;
- надсилати власникам, керівникам підприємств подання про
невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати в
необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення Їх до
кримінальної відповідальності.
Органи державного нагляду за охороною праці встановлюють порядок
опрацювання і затвердження власником положень, інструкцій та інших актів з
охорони праці, що діють на підприємствах, розробляють типові документи з цих
питань.
Власник повинен безкоштовно створити необхідні умови для роботи
представників державних органів за охороною праці.
Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці несуть
відповідальність за виконання покладених на них обов'язків згідно з
законодавством.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Отже, підсумовуючи викладений в першому питанні матеріал, зазначимо,
що державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативноправових актів про охорону праці покладено на Державний комітет України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд),

Державну систему нагляду за радіаційною безпекою, Орган державного
пожежного
нагляду
Державного
департаменту
пожежної
безпеки
(Держпожбезпека). Органи державного нагляду за охороною праці не залежать
від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних
формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування та діють відповідно до положень що затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
2. Держгіппромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб
Держгірпромнагляду.
Державний комітет промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду є урядовим органом державного управління, який в своїй діяльності
керується Конституцією та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України та Положенням про Державну службу гірничого
нагляду та промислової безпеки України (Дердгірпромнагляд України),
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 408/2011.
Згідно з повноваженнями у сфері управління охороною праці
Держпромгірнагляд:
-здійснює комплексне управління охороною праці та контролює виконання
функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого
самоврядування;
-бере участь у формуванні державної політики у сфері охорони праці та
забезпечує її реалізацію у цій галузі;
-координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади,
Ради
Міністрів
Автономної
Республіки
Крим,
місцевих
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших
суб’єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення та об’єктами підвищеної небезпеки;
-розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань, всеукраїнськими об’єднаннями
роботодавців та профспілок проект загальнодержавної програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її
виконання;
-проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших
технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вуличнодорожній мережі загального користування, та реєструє підіймальні споруди,
парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи
пари та гарячої води, об’єкти нафтогазового комплексу та інші об’єкти;
-визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадових осіб з
питань охорони праці, погоджує навчальні плани і програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці, видає

дозволи на проведення навчання посадових осіб та працівників з питань охорони
праці;
-проводить у межах своїх повноважень розслідування аварій, групових
нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками
на виробництві;
-веде облік аварій та оперативний облік потерпілих внаслідок нещасних
випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує
пропозиції щодо запобігання таким випадкам;
-організовує роботу з сертифікації засобів індивідуального захисту
працівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з державного
контролю та систем управління охороню праці, приймає участь у проведенні
аудиту з питань охорони праці;
-бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів та об’єктів
соціально-культурного призначення;
-розробляє у межах своєї компетенції та подає на розгляд МНС України
проекти нормативно-правових актів;
-веде державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки;
-бере участь у проведенні експертизи проектів будівництва (реконструкції,
технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, засобів
виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової
безпеки;
-готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та
державної статистики з питань охорони праці, промислової безпеки;
-бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує в
межах своєї компетенції пропозиції щодо укладання, денонсації таких договорів;
-виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ
Отже, підсумовуючи викладений у другому питанні матеріал, слід
зазначити, що рішення Держгіппромнагляду з питань охорони праці, що
належать до його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма
міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади,
місцевими державними адміністраціями, місцевими радами народних депутатів
та підприємствами
3.Громадський контроль за охороною праці.
Конвенція МОП № 135 (1971) «Про захист прав представників трудящих
на підприємстві та наданих їм можливостей» проголошує, що представники
трудящих користуються захистом від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди.
Представникам трудящих мають надаватись на підприємстві відповідні
можливості для швидкого й ефективного виконання своїх функцій. Поняття
«представник трудящих» включає представників профспілок, чи виборні
представники
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» громадський

контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють
професійні спілки - в особі своїх виборних органів і представників, трудові
колективи через обраних ними уповноважених.
Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням
законодавства про охорону праці
Законом України «Про охорону праці» профспілки мають суттєві
повноваження у галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють через
свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням
представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у
сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» представники
профспілок беруть участь у вирішенні таких основних питань:
- в опрацюванні національної, галузевих і регіональних програм
покращення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також
відповідних угод з питань покращення умов і безпеки праці;
- в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів
про охорону праці;
- в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення
встановлених нормативів з охорони праці;
- у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у тому числі у
спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці вищих
профорганів, розробленні заходів щодо їх попередження;
- у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження
трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги
працівникам, які потерпіли на виробництві, а також про порядок зменшення цієї
допомоги за явності вини працівника у нещасному випадку;
- у розробленні пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони
праці до колективного договору;
- в організації соціального страхування від нещасних випадків та
професійних захворювань у порядку і на умовах, що визначаються
законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором);
- у визначенні Кабінетом Міністрів України порядку перегляду і
збільшення тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань залежно від рівня виробничого
травматизму і ступеня шкідливості умов праці;
- у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, з атестації
посадових осіб на знання ними нормативних актів про охорону праці, з
приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого
призначення на відповідність ]вимог нормативних актів про охорону праці, з
атестації робочих місць за умовами праці.
Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах,
згідно Законом України «Про охорону праці», є профспілковий комітет, його
комісія з питань охорони праці, цехові комітети, профгрупи і громадські
інспектори з охорони праці. Функції і обов'язки цих громадських формувань і їх
права викладені у відповідних положеннях, затверджених президією Федерації

профспілок України 20 вересня 1994 р. .зокрема з метою створення безпечних і
нешкідливих умов праці на виробництві, оперативного усунення виявлених
порушень вони мають право:
- безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці;
- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого
підрозділу припинення роботи на робочих місцях у разі створення загрози
життю або здоров'ю працюючих ;
- вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду
власником (керівником структурного підрозділу) пропозиції щодо усунення
виявлених порушень;
- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які
порушують нормативні акти про охорону праці, та заохочення кращих
і здійснюють контроль за:
- забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці,
які діють у межах підприємства, та додержання їх вимог працівниками;
-створенням належних умов праці і виробничого побуту та забезпечення
працюючих засобами колективного та індивідуального захисту.
- своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням
та обліком нещасних випадків та професійних захворювань;
- використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням.
Необхідно зазначити, що профспілковий комітет має право внести
власнику, державним органам управління подання з будь-якого питання охорони
праці та домагатися від них аргументованої відповіді. Більше того, відповідно до
ст. 45 КЗпП на вимогу профспілкового комітету, який підписав за дорученням
трудового колективу колективний договір, власник або уповноважений ним
орган повинен розірвати трудовий договір (контракт) з будь-яким керівником
або усунути його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю
і не виконує заходи або вимоги колективного договору, в тому числі і з питань
охорони праці.
Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці, Їх основні
обов'язки і права
Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних зборах
(конференції) колективу підприємства або цеху, дільниці з числа досвідчених та
ініціативних працівників. Діяльність уповноважених проводиться на підставі
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони
праці, яке розробляється відповідно до Типового положення і затверджується
загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.
Відповідно до Типового положення про роботу уповноважених трудових
колективів, останні можуть бути одночасно і представниками профспілок з
питань охорони праці. В той же час за рішенням трудового колективу обов'язки
уповноважених можуть бути покладені на громадських інспекторів з охорони
праці профспілок
Працівник, який згідно з посадовими обов'язками відповідає за організацію
безпечних та нешкідливих умов праці, не може бути уповноваженим з питань
охорони праці. Чисельність останніх визначається рішенням загальних зборів

(конференції) трудового колективу залежно від конкретних умов виробництва та
необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом
безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі.
Свої обов'язки уповноважені з питань охорони праці виконують, як
правило. в процесі виробництва, безпосередньо на своїй дільниці, зміні, бригаді.
Власник за свій рахунок організовує навчання уповноважених, а також звільняє
від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним
середнього заробітку.
Уповноважені з питань охорони праці не рідше одного разу на рік звітують
про свою роботу на загальних зборах (конференції) трудового колективу, котрим
вони обрані. .
Уповноважені з охорони праці можуть і повинні залучатися до
розроблення розділу «Охорона праці» до колективних договорів та угод,
комплексних перспективних планів з охорони праці, до роботи в комісіях з
питань атестації робочих місць тощо.
Вони беруть участь: у комісіях з розслідування професійних захворювань і
нещасних випадків на виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки; у
вирішенні питання про зниження розміру одноразової допомоги потерпілому від
нещасного випадку в разі невиконання працівником вимог нормативних
документів про охорону праці; розгляду факту наявності виробничої ситуації,
небезпечної для здоров'я чи життя працівника або для людей, які його оточують,
і навколишнього природного середовища, у випадку відмови працівника
виконувати з цих причин доручену йому роботу.
Уповноважені з охорони праці мають право:
- безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, додержання
працівниками нормативних актів про охорону праці на об'єктах підприємства чи
виробничого підрозділу, колектив якого його обрав;
- вносити в спеціально заведену для цього книгу обов'язкові для розгляду
власником (керівником структурного підрозділу) пропозиції щодо усунення
виявлених порушень;
- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого
підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю
або здоров'ю працюючих;
- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які
порушують нормативні акти про охорону праці.
Гарантії для уповноважених з питань охорони праці щодо звільнення Їх з
роботи з ініціативи власника або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної
відповідальності передбачаються у колективному договорі. Уповноважений
може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі
незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних зборів (конференції)
трудового колективу, який його обирав.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» громадський контроль
за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки

- в особі своїх виборних органів і представників, трудові колективи через
обраних ними уповноважених.
Профспілковий комітет має право внести власнику, державним органам
управління подання з будь-якого питання охорони праці та домагатися від них
аргументованої відповіді.
Діяльність уповноважених проводиться на підставі Положення про роботу
уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, яке розробляється
відповідно до Типового положення і затверджується загальними зборами
(конференцією) трудового колективу підприємства.
4. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі
охорони праці в Україні
Науково-технічний прогрес вносить принципові нововведення у всі сфери
сучасного матеріального виробництва, при цьому докорінним чином змінюються
знаряддя та предмети праці, методи обробки інформації, що в свою чергу змінює
умови праці. В Україні питаннями подальшого вдосконалення охорони праці в
сучасних умовах, проведенням фундаментальних та прикладних наукових
досліджень з вищеназваних питань займаються: Національний науководослідний інститут (НДІ) охорони праці (м. Київ), Український НДІ пожежної
безпеки (м. Київ), Інститут медицини праці АМН України (м. Київ), Державний
НДІ техніки безпеки хімічних виробництв (м. Сєверодонецьк), НДІ медикоекологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості (м. Донецьк),
Український НДІ промислової медицини (м. Кривий Ріг), Харківський НДІ
гігієни праці та профзахворювань, Інститут екогігієни та токсикології ім. Л. І.
Медведя (м. Київ), Український НДІ медицини транспорту (м. Одеса), галузеві
НДІ, проектно-конструкторські установи, навчальні заклади та ін.
Фундаментальні та прикладні питання охорони та гігієни праці висвітлені
в роботах сучасних вітчизняних вчених: Б. О. Патона, І. М. Трахтенберга; К. Н.
Ткачука, Г. Г. Гогіташвілі, Г. М. КрикуноваІ,А. С. Белікова, І. І. Даценко,
В.Ц.Жидецького, В.В.Зацарного та інших .
В Україні створений навчальний та науково-інформаційний центр з охорони
праці. Видавництво «Основа» започаткувало тиражування нормативних актів,
посібників, навчальної та іншої літератури з охорони праці. Розроблені та
реалізуються національна, галузеві, регіональні та інші програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Створюються
комп’ютерні мережі, опрацьовуються та впроваджуються автоматизовані
інформаційні системи з ряду найважливіших питань охорони праці з
перспективою їх подальшого об’єднання в єдину автоматизовану інформаційну
систему Державного комітету промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду України(який став правонаступником Державного комітету з нагляду за
охороною праці).
ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
Отже, розглянувши четверте питання, ми можемо зробити наступний
висновок: наукові дослідження направлені на вирішення проблем травматизму у
вугільній промисловості, на підприємствах нафтохімічного комплексу, у

будівельній галузі, на транспорті. Гостро стоїть проблема пожежної – та
вибухобезпеки тощо.
5.Аналіз, прогнозування травматизму та професійної захворюваності. Мета і
методи аналізу.
Виробничий травматизм характеризується сукупністю травм і нещасних
випадків на виробництві.
Для аналізу виробничого травматизму використовують такі методи:
1) статистичний метод, якій базується на вивченні травматизму за
документами (звітами, актами, журналами реєстрації). Для оцінки рівня
травматизму розраховують показники його частоти (Пчт) та важкості (Пвт):
Пчт = А ∙ 1000 / Т;
Пвт = Д / А,
де А – кількість випадків травматизму за звітний період, Т – середня
чисельність працівників за списками, Д – кількість днів непрацездатності.
Показник непрацездатності (Пнт) – це число людино-днів непрацездатності,
що припадає на 1000 працівників:
Пнт = 1000 ∙ Д / Т
Ці показники дозволяють вивчати динаміку травматизму на підприємстві,
порівнювати її з іншими підприємствами;
2) монографічний метод, який полягає в детальному обстеженні всього
комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця,
прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та
індивідуального захисту тієї чи іншої дільниці виробництва. За цим методом
поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку, у разі необхідності
виконують відповідні дослідження та випробування;
3) топографічний метод, за яким на плані цеху (підприємства)
позначаються місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє наочно бачити
найбільш небезпечні ділянки виробництва, які вимагають ретельного
обстеження та профілактичних заходів;
4) економічний метод, який полягає у вивченні та аналізі збитків,
спричинених виробничим травматизмом;
5) метод анкетування, для якого складаються анкети для опитування
працівників підприємства. На підставі анкетних даних розробляють
профілактичні заходи щодо попередження нещасних випадків;
6) метод експертних оцінок, який ґрунтується на експертних висновках
(оцінках) умов праці, виявленні відповідності технологічного обладнання,
пристосувань, інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та
ергодинамічним вимогам, що висуваються до машин, механізмів, обладнанням
тощо.

Основні етапи аналізу нещасних випадків викладені на рис. 4.
Нещасний випадок
Розслідування
Виявлення усіх нещасних випадків
для забезпечення вірогідності
даних
Облік

Формування банку даних

Збирання даних про нещасний
випадок, внесення уточнень, змін

Опрацювання
статистичних даних

Класифікація, узагальнення даних
про нещасний випадок та їх аналіз

Аналіз матеріалів

Відбір конкретних методик для
аналізу матеріалів про травматизм

Розробка профілактичних
заходів

Пошук найбільш ефективних
шляхів попередження дії джерел
небезпеки

Рис. 4. Етапи аналізу нещасних випадків на виробництві
Під дією шкідливих факторів на виробництві у робітників можуть виникати
гострі професійні або хронічні отруєння і захворювання. З метою кількісної
оцінки рівня захворюваності на виробництві розраховують показник частоти
випадків захворювань (Пчз) та показник важкості захворюваності (Пвз) –
кількість днів непрацездатності, що припадають на 1000 працюючих:
Пчз = З ∙ 1000 / Т;
Пвз = Д / 3,
де З – кількість випадків захворювання за звітний період, Д – кількість днів
непрацездатності за звітний період, Т – загальна кількість працюючих.
Для передбачення динаміки травматизму, професійних захворювань,
своєчасної розробки заходів профілактики використовуються методи прогнозу.
Прогнозування здійснюється на основі аналізу усіх облікових і звітних
матеріалів щодо травматизму, професійних та професійно зумовлених
захворювань, матеріалів усіх видів контролю стану охорони праці, даних
санітарно-технічних паспортів об’єктів, робочих місць, матеріалів спеціальних
обстежень будівель, об’єктів, приміщень тощо.

Власник підприємства зобов’язаний інформувати працівників про стан
охорони праці, причини нещасних випадків, професійних захворювань та про
заходи, котрих вжито для їх усунення й забезпечення умов праці на рівні
нормативних вимог
ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ
Отже, розглянувши дане питання, ми дізналися, що виробничий травматизм
характеризується сукупністю травм і нещасних випадків на виробництві. Для
аналізу виробничого травматизму використовують такі методи: статистичний
метод, монографічний метод, топографічний метод, економічний метод, метод
анкетування та метод експертних оцінок,.
ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ:
1. Велике значення для профілактики травматизму, професійних
захворювань та аварій має державний та громадський нагляд за охороною праці.
2. Державний нагляд
здійснюється відповідними центральними
державними органами : Генеральною прокуратурою та її службами в регіонах.
3. Громадський контроль здійснюють професійні союзи, а при
відсутності останніх на виробництві – уповноважені трудових колективів.
4. Відповідними законами України передбачені права і обов’язки
інспекторів державного і громадського наглядів.
ТЕМА № 8. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного
захворювання на виробництві.
(2 години)
План:
1. Загальні положення щодо соціального страхування від нещасного
випадку та професійного захворювання на виробництві
2. Управління страхуванням від нещасного випадку. Фонд соціального
страхування, його матеріально-технічне забезпечення та управління ним.
3. Соціальні послуги і виплати, які здійснює Фонд соціального
страхування. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і
профілактичних заході
4. Заходи Фонду соціального страхування щодо профілактики нещасних
випадків, професійних захворювань. Страхові експерти з охорони праці, їх права
та обов‘язки.
5. Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА :
Основні законодавчі та нормативні акти
1. Конституція України
2. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність».
3. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній
відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

4. Закон України «Про охорону праці».
5. Кодекс законів про працю України.
6. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності».
7. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від
22.02.2001 р.
8. ДНАОП 0.03.5.07 -04 Порядок складання та вимоги до санітарно гігієнічних характеристик умов праці.
Основна література
11.Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук,
М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006 – 448 с.
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13.Грибан В.Г., Негодченко О.В.Охорона праці: Навчальний посібник,
2-е вид. –К.: Центр учбової літератури.2011.-280 с.
14.Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах
державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.
15.Зеркалов Д.В. Охолрона праці в галузі: Загальні вимоги.Навчальний
посібник. _К.: «Основа». 2011. -551 с.
16.Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч.
посібник. – Суми: університетська книга, 2001. – 339 с.
17.Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч.
посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
18.Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці:
Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. –
295 с.
19.Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці:
Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.:
Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.
20. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі. - Навчальний
посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.
Вступ
Метою теми є висвітлення соціального захисту працівників на
виробництві згідно ст. 49 Конституції України. Студенти поповнять свої знання
відносно принципів соціального страхування працівників, обов’язків та прав
працівників на соціальне страхування, Фонду соціального страхування.
Зв'язок лекції з попередніми темами. Лекція з теми № 8 «Соціальне
страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на
виробництві» тісно пов’язана із усіма попередніми лекціями курсу, має базове
теоретичне та методологічне значення для їх опанування студентами.

Зв'язок лекції з іншими навчальними дисциплінами: Дана тема лекції
тісно повязана з такими навчальними дисциплінами, як Трудове право, Право
соціального забезпечення, адміністративне право.
1.Загальні положення щодо соціального страхування від нещасного випадку
та професійного захворювання на виробництв
В сучасних ринкових умовах з появою різних форм власності багато
підприємств позбулись фінансового захисту держави. Згідно із законодавством, що
діяло донедавна, усі витрати, пов'язані з нещасним випадком, несло те
підприємство, де трапилася ця трагічна подія. Тобто трудовий колектив залишався
наодинці зі своєю бідою, бо фінансові можливості невеликих підприємств
обмежені. Практика показала, що в таких ситуаціях деякі з них ставали банкрутами
або швидко ліквідовувались, залишивши напризволяще потерпілого та його сім'ю.
Інші підприємства, беручи кредити залізали у багаторічні борги з усіма
негативними наслідками, що звідси випливають. Більшість підприємств, навіть
середніх та великих, не могли акумулювати достатні страхові ресурси для
компенсації матеріальних збитків у разі нещасного випадку чи професійного
захворювання. Адже нещасний випадок, у принципі, може статись будь-де, будьколи та з будь-ким.
У більшості промислово розвинутих країн державна соціальна політика
базується на солідарній основі та на суспільній думці про тё;що потерпілі на
виробництві повинні мати право на особливі переваги в соціальному захисті.
Виходячи з вищезазначених обставин та враховуючи міжнародний досвід був
розроблений і набув чинності з 1 січня 2001 року Закон України «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, якi спричинили втрату
працездатності». Цей Закон гapaнтує право громадян на соціальний захист, яке
проголошується Конституцію України (ст. 46), зокрема в разi повної, часткової або
тимчасoвoї втрати працездатності. Дія цього Закону поширюється на осіб, які
працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в
установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання (далі підприємства), у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно,
та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності.
Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його
здоров’я та працездатність.
Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на
інших підставах, передбачених законодавством про працю;
2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти,
докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час
занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження
виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховнотрудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих
установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на виробництві або
професійного захворювання жінки під час її вагітності, у зв'язку з чим дитина
народилася інвалідом, прирівнюється до нещасного випадку, який трапився із
застрахованим. Така дитина відповідно до медичного висновку вважається
застрахованою, та до 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до
досягнення 23 років їй подається допомога Фонду соціального страхування від
нещасних випадків.
Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:
1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються
адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з
отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського
господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими
працівниками;
2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності
Завданнями страхування від нещасного випадку є:
- проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і
небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на
виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю
застрахованих, викликаним умовами праці;
- відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від
нещасних випадків або професійних захворювань;
- відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами
заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків,
надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх
смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.
Законодавство про страхування від нещасного випадку складається із Основ
законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
Закону України , «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності»Кодексу законів про працю України, Закону
України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що
передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку, то
застосовуються норми міжнародного договору.
Основними принципами соцiального страхування вiд нещасного випадку є:
- обов'язковий порядок страхування вcix працiвникiв, а також учнiв та
студен- тів навчальних закладiв, коли вони набувають професiйних навичок; сплату страхових внесків тiльки роботодавцями;
- інформування та витрачання страхових коштiв на солiдарнiй ocнові;
- управлiння Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв
здiйсню- ється на паритетних засадах державою, роботодавцями i представниками
працiвникiв;
- своєчасне та повне вiдшкодування шкоди потерпiлим;
- надання державних гарантiй застрахованим у реалiзації їx прав;

- диференцiювання страхового тарифу з урахуванням умов i стану безпеки
працi, виробничого травматизму та професiйної захворюваностi на кожному
пiдприємствi;
- економiчну зацiкавленicть суб'єктiв страхування в полiпшеннi умов i
безпеки працi.
В окремих випадках, за наявністю підстав, Фонд соціального страхування
від нещасних випадків може визнати страховий нещасний випадок, що стався за
обставин, не зазначених Кабміном України.
Професійне захворювання є страховим випадком також у разі його
встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не перебував у трудових
відносинах з підприємством, на якому він захворів.
Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося внаслідок
порушення нормативних актів про охорону праці застрахованим, також є
страховим випадком.
Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило нещасний
випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від виконання
зобов'язань перед потерпілим.
Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, відповідно
до Закону України "Про охорону праці".
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, проведення
медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових виплат є акт
розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного
захворювання (отруєння) за встановленими формами.
ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ
Отже, в даному питанні ми розглянули основні положення Закону України
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, якi спричинили втрату
працездатності». Цей Закон гapaнтує право громадян на соціальний захист, яке
проголошується Конституцію України (ст. 46), зокрема в разi повної, часткової або
тимчасoвoї втрати працездатності.
Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його
здоров’я та працездатність.
Страховий ризик - обставини, внаслідок яких може статися страховий
випадок.
Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне
захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи
психічну травму за обставин, визначених Кабміном України, з настанням яких
виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення
та/або соціальних послуг.
2. Управління страхуванням від нещасного випадку. Фонд соціального
страхування, його матеріально-технічне забезпечення та управління ним.

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування
від нещасних випадків - некомерційна самоврядна, юридична організація, що діє
на підставі статуту, який затверджується її правлінням (далі Фонд).
Управлiння Фондом здiйснюють правлiння та виконавча дирекцiя Фонду. До
складу правлiння включаються представники держави, застрахованих працiвникiв i
роботодавцiв - по 15 осiб вiд трьох представницьких cтopiн з вирішальним голосом
та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління за рішенням
голови правління цього Фонду виконують їх обов'язки.
Члени правління Фонду та їх дублери виконують свої обов'язки,
передбачені статутом Фонду, на громадських засадах, крім випадків, коли вони
беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші завдання
правління Фонду. У цьому разі членам правління та їх дублерам Фонд
відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у
зв'язку із виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи та внески з
нього на соціальне страхування
Правління Фонду створюється на шестирічний строк і виконує наступні
функції:
1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та
двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих
посадах кожної із трьох представницьких сторін;
2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих
органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти директора виконавчої
дирекції Фонду про її діяльність;
3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань
Фонду постійні та тимчасові комісії з питань профілактики нещасних випадків,
виконання бюджету, призначення пенсій тощо;
4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо
галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків;
5) визначає кадрову політику;
6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків та його заступників;
7) затверджує: статут Фонду, зміни до нього; регламент роботи правління
Фонду; річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання
коштів бюджету та коштів резерву Фонду; положення про виконавчу дирекцію
Фонду .
Постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.є Виконавча
дирекція Фонду. Вона підзвітна правлінню Фонду, проводить свою діяльність від
імені Фонду у межах та в порядку, що визначаються його статутом і положенням
про виконавчу дирекцію Фонду, а також забезпечує виконання рішень правління
Фонду, здійснює матеріально-технічне забезпечення роботи наглядової ради та
правління Фонду.
Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах і
містах обласного значення. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду є
юридичними особами.

Керівників управлінь і відділень Фонду призначає директор виконавчої
дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду
ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ
Отже, Фонд соціального страхування від нещасних випадків - некомерційна
самоврядна, юридична організація, що діє на підставі статуту, який затверджується
її правлінням
Управлiння Фондом здiйснюють правлiння та виконавча дирекцiя Фонду. До
складу правлiння включаються представники держави, застрахованих працiвникiв i
роботодавцiв - по 15 осiб вiд трьох представницьких cтopiн з вирішальним голосом
та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління за рішенням
голови правління цього Фонду виконують їх обов'язки.
Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах і
містах обласного значення. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду є
юридичними особами.
3. Соціальні послуги і виплати, які здійснює Фонд соціального страхування.
Матеріально-технічне забезпечення Фонду та фінансування страхових
виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів
Фонд є правонаступником державного, галузевих та регіональних фондів
охорони праці. Матеріально-технічне забезпечення його, включаючи будівництво
або придбання службових та виробничих приміщень, майна, необхідного для
провадження страхової діяльності, здійснюється за рахунок коштів, що
надходять до Фонду. На його балансі знаходиться також майно, передане йому у
власність іншими власниками.
Фінансування Фонду здійснюється:, за рахунок внесків роботодавців: для
підприємств - до річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг);
для бюджетних установ - до річної суми фактичних витрат на оплату праці;
капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; прибутку, одержаного від
тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; коштів, що надійшли від
стягнення штрафів і пені із страхувальників та їх посадових осіб відповідно до
закону; добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить
законодавству.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.
Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до
складу Державного бюджету України та місцевих бюджетів і використовуються
виключно за їх прямим призначенням
Законодавством передбачена диференціація страхових внесків залежно від
класу професійного ризику виробництва (перша диференціація), а також рівня
травматизму і стану охорони праці на підприємстві (друга диференціація). Перша
диференціація передбачає розподіл галузей економіки (видів робіт) за умовними
класами професійного ризику виробництва (табл. 1). Чим вищий клас - тим вищі й
галузеві страхові тарифи. Друга диференціація передбачає певні знижки або

надбавки до галузевого страхового тарифу за відповідно низькі або високі рівні
травматизму, профзахворюваності, стану охорони праці на підприємстві. Рівні цих
чинників, а відтак відсоток знижки або надбавки (не вище 50% страхового тарифу)
по кожному підприємству визначають робочі органи виконавчої дирекції Фонду.
Таблиця 1. Клас професійного ризику (Кпр. р) деяких галузей економіки та
видів робіт
Галузі економіки та види робіт
Освіта, культура, мистецтво, редакції та
видавництва, фінанси, кредит, управління
Інші види діяльності сфери матеріального
виробництва
Зв' язок, проектні та проектно,вишукувальні
роботи
Охорона здоров'я, фізична культура, лісохімічна
промисловість
Трубопровідний
транспорт
загального
користування,
інформаційнообчислювальне
обслуговування
Наука
і
наукове
обслуговування,
житлово,комунальне господарство
Торгівля і громадське харчування
Електроенергетика, поліграфічна та целюлознопаперова промисловості
Легка та медична промисловості, сільськe
господарство
Харчова, м'ясна та молочна промисловості
Лісове
господарство,
нафтовидобувна
та
нафтопереробна промисловості
Газова промисловість, автомобільне господарство
Хімічна та деревообробна промисловості,
залізничний транспорт
Нафтохімічна промисловість, водний транспорт
Машинобудування і металообробка, кольорова
металургія
Будівництво (без урахування будівництва шахт)
Чорна металургія
Виробництво будівельних металовиробів
Будівництво шахт, підземний видобуток руд
чорних металів
Видобуток вугілля підземним способом

Кпр. Р
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому
чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.

Зазначені грошові суми складаються із:
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини)
залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі щомісячна страхова виплата);
2) страхової виплати в установлених випадках одноразової допомоги
потерпілому (членам його сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;
4) страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;
5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час
вагітності;
6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в розмірі
100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При цьому перші
п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником або
уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи,
організації.
Потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію за
індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати
професійної працездатності минуло не більше одного року), Фонд провадить
щомісячні страхові виплати у розмірі середньомісячного заробітку протягом
строку, визначеного програмою реабілітації. а також відшкодовує потерпілому
необхідні витрати, пов'язані з його професійною підготовкою.
Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня
втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий
мав до ушкодження здоров'я, і не повинна перевищувати його.
У разі коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою
призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним
випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який
потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної
страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають.
При стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд
проводить одноразову страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із
розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати
потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру
граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються страхові внески.
Фонд також фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі на
додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний
сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне
лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в них
визначено висновками МСЕК.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що
ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок
порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової

допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50
відсотків.
Сума витрат на необхідний догляд за потерпілим залежить від характеру
цього догляду, встановленого МСЕК, і не може бути меншою (на місяць) від:
1) розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати, - на
спеціальний медичний догляд (масаж, уколи тощо);
2) половини розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день
виплати, - на постійний сторонній догляд;
3) чверті розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на день виплати,
- на побутове обслуговування (прибирання, прання білизни тощо).
Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються Фондом соціального
страхування від нещасних випадків незалежно від того, ким вони здійснюються.
Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, оплата
провадиться за кожним її видом.
Потерпілому, який став інвалідом, періодично, але не рідше одного разу на
три роки, а інвалідам I групи щорічно безоплатно за медичним висновком
надається путівка для санаторно-курортного лікування; у разі самостійного
придбання путівки її вартість компенсує Фонд соціального страхування від
нещасних випадків у розмірі, встановленому правлінням Фонду, йому також
компенсуються витрати на проїзд до місця лікування і назад. Особі, яка
супроводжує потерпілого, Фонд соціального страхування від нещасних випадків
компенсує витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про службові
відрядження.
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного
захворювання розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не меншим за
п'ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний
заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а також
на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після
смерті потерпілого, при цьому суми страхових виплат особам, які мають на це
право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за вирахуванням
частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що перебували на його
утриманні, але не мали права на ці виплати.
У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат
(пенсій) мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або
мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина
померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його
смерті.
Такими непрацездатними особами є:
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або
старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не
спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами,
стажистами) денної форми навчання - до закінчення навчання, але не більш як до
досягнення ними 23 років;
2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не
працюють;

3) інваліди - члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був
зобов'язаний виплачувати аліменти;
5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але
мають на це право.
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також
дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї, якщо він не
працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли 8річного віку.
Сума страхових виплат непрацездатним особам, які не перебували на
утриманні померлого, але мають на це право, визначається Фондом або за
рішенням суду.
При ушкодження здоров'я в період виробничого навчання (практики) сума
страхової виплати визначається за діючою на підприємстві ставкою (окладом) тієї
професії (спеціальності), якій навчався потерпілий, але не нижче найменшого
розряду тарифної сітки відповідної професії.
Неповнолітній особі, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на
виробництві або професійного захворювання матері під час її вагітності, Фонд
провадить щомісячні страхові виплати як інваліду дитинства, а після досягнення
нею 18 років - у розмірі середньомісячного заробітку, що склався на території
області (міста) проживання цієї особи, але не менше середньомісячного заробітку в
країні на день виплати.
Законом передбачені також і інші соціальні послуги і виплати.
ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ
Таким чином, підсумовуючи вище викладений матеріал, ми бачимо, що
фінансування Фонду здійснюється:, за рахунок внесків
роботодавців: для
підприємств - до річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг);
для бюджетних установ - до річної суми фактичних витрат на оплату праці;
капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; прибутку, одержаного від
тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; коштів, що надійшли від
стягнення штрафів і пені із страхувальників та їх посадових осіб відповідно до
закону; добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить
законодавству.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.
Страховими виплатами є грошові суми, які Фонд виплачує застрахованому
чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку.
4. Заходи Фонду соціального страхування щодо профілактики нещасних
випадків, професійних захворювань. Страхові експерти з охорони праці, їх
права та обов‘язки.
Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам,
усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі:

1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними та
реалізації ефективної системи управління охороною праці;
2) бере участь:
- у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці;
- у розробленні центральними органами виконавчої влади державних
цільових та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці і
виробничого середовища та їх реалізації;
- у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання
охорони праці;
- в організації розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту
працівників;
- у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці;
- у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних
захворювань;
3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах;
4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує
створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує
нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати,
пам'ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони
праці. вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих
умов виробництва та ін.
Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання
нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою
спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою
технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на
підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
Страхові експерти з охорони праці мають право:
- безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки
стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;
- у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з
охорони праці працівників підприємств;
- одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у
письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності;
- брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;
- вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення
законодавства про охорону праці, а органам виконавчої влади з нагляду за
охороною праці - подання щодо застосування адміністративних стягнень або
притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а
також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота
на яких загрожує здоров'ю або життю працівників;
- складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках,
передбачених законом;

- брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та
приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та
індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.
Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ
Таким чином, ми дізналися зданого питання, що Фонд здійснює заходи,
спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю
працівників, викликаної умовами праці.
Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання
нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою
спеціальною освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою
технічною або медичною освітою, які мають стаж практичної роботи на
підприємстві не менше трьох років та відповідне посвідчення, яке видається
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.
5. Нагляд у сфері страхування від нещасного випадку.
Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків
здійснює наглядова рада.
Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом його статутних завдань і
цільового використання коштів.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не можуть бути
одночасно членами правління Фонду та працівниками виконавчої дирекції
зазначеного Фонду або її робочих органів.
До наглядової ради, яка складається з 15 осіб, входять у рівній кількості
представники держави, застрахованих осіб і роботодавців.
Від держави участь у наглядовій раді беруть представники відповідних
спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади.
Представники застрахованих осіб до наглядової ради обираються
(делегуються) репрезентативними на національному рівні всеукраїнськими
об’єднаннями профспілок, а представники роботодавців - репрезентативними на
національному рівні всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.
Порядок обрання (делегування) таких представників визначається сторонами
соціального діалогу самостійно.
Строк повноважень членів наглядової ради становить 6 років.
Роботу наглядової ради очолює її голова, який обирається на один рік із
складу членів наглядової ради. При цьому забезпечується почергове головування
представника кожної з трьох представницьких сторін.
Головою наглядової ради та головою правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків одночасно не можуть бути представники однієї
й тієї ж представницької сторони.
Наглядова рада:

- перевіряє діяльність Фонду соціального страхування від нещасних
випадків;
- заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків з питань виконання Фондом його статутних
завдань і використання страхових коштів, дає відповідні рекомендації Фонду;
- у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок використання
страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду
соціального страхування від нещасних випадків або окремих напрямів його роботи,
діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за
рахунок коштів Фонду;
- одержує необхідну інформацію про роботу Фонду соціального страхування
від нещасних випадків;
- узагальнює практику застосування законодавства про страхування від
нещасного випадку, готує пропозиції Фонду та Кабінету Міністрів України про
його вдосконалення;
- у разі наявності порушень законодавства про страхування від нещасного
випадку встановлює Фонду строк для їх усунення. Якщо зазначені порушення не
усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно із
законодавством;
- За потреби вимагає скликання засідання правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків;
- сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду, страхувальників та
застрахованих у вирішенні завдань страхування від нещасного випадку .
Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності
сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.
Положення про наглядову раду Фонду соціального страхування від
нещасних випадків затверджується Кабінетом Міністрів України.
Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійснюють
спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади. Спрямовує і
координує роботу зазначених органів з цих питань Кабінет Міністрів України.
Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом
соціального страхування від нещасних випадків законодавства про страхування від
нещасного випадку.
Якщо Фондом соціального страхування від нещасних випадків прийнято
рішення з порушенням законодавства про страхування від нещасного випадку або
страхувальник не виконує вимог цього законодавства, органи державного нагляду
вказують на допущені порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у
строк, установлений органами державного нагляду, Фонд або страхувальник не
усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з
наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника.
Невиконання цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством
відповідальність посадових осіб Фонду або страхувальника з подальшим
виконанням вимог органів державного нагляду. У двотижневий строк Фонд
соціального страхування від нещасних випадків або страхувальник може
оскаржити рішення органів державного нагляду в суді.

У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання
позапланового засідання правління Фонду. Якщо цю вимогу не буде виконано,
органи державного нагляду мають право самі скликати та провести засідання
правління Фонду.
Фонд та страхувальники зобов'язані подавати органам державного нагляду
або їх уповноваженим усі документи та довідки, необхідні для виконання ними
функцій контролю у сфері страхування від нещасного випадку.
ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ
Отже, нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних
випадків здійснює наглядова рада. Метою нагляду є забезпечення виконання
Фондом його статутних завдань і цільового використання коштів.
Члени наглядової ради працюють на громадських засадах і не можуть бути
одночасно членами правління Фонду та працівниками виконавчої дирекції
зазначеного Фонду або її робочих органів.
Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійснюють
спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади. Спрямовує і
координує роботу зазначених органів з цих питань Кабінет Міністрів України.
Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом
соціального страхування від нещасних випадків законодавства про страхування від
нещасного випадку.
ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ:
1. Висвітлюється соціальний захист працівників на виробництві,
принципи соціального страхування.
2. Роботодавець, працівники наділені відповідними правами та
обов’язками відносно вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності».
3. Чітко визначені суб’єкти та об’єкти страхування, страховий випадок та
страховий ризик, страхові тарифи та страхові виплати.
4. Передбачені державний і громадський контроль за діяльністю Фонду
Соціального Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань

