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Створення здорових і безnсчнttх умов праці - це констttтуційнні1 обов' язок 

kОЖІЮГО роботодавця та держав 11 В цілому. ВttрішеНІІЮ ПІІТЗНЬ, ЩО В~tІІІІКЗЮТЬ 

ttplt реал ізації nрава на здорові і безпечні умовІІ праці , ttacaмttepcд, Ctlp~tя r 

tІІІроваджсttня сучаснІІХ засоб і в техніки безпекн і створення санітарно

ІtrіСІІіч tвt х умов ІІЗ вироб111щтві, що усувають травматнзм і професіііні захво

рювання, в~ІкористаtІІ І Я сковомічнвх мстодів управління охороною праці , нав

•шнвя населення, 11рофссіі1на 11ідготовка і ІІідвІtщснІІЯ квал іфікації 11рацівнвкіІІ 

1 nитавь охорони 11раці та ін . 

ЕфектttВІІ е рішеІІІІЯ 11роблемІІ безІlеКІІ сучасного виробtвщтва можю1во 

1111ше в результаті •·либокого і вссбі чtюІ о ВІшчснІІЯ rtpІt•tнн та ВІІрогідності ви

ІІІІКІ Іення аварііІ і ІІСЩаСІІІІХ ВІІПадків ІІЗ ВІІрОбІНІЦТВі . 8 t1 ріШСІІІІЮ цієї Зада•t і 

багаТО IJ •Юму СГІр11ЯС рОЗСЛ ідуВаІІІІЯ Та облік ІІСЩаСІ ІИХ ВИІІадКіВ, ГІрОфесіі1 ІІИХ 

ІаХВОрЮВЗІІЬ і аваріі1. У результа1 і рОЗСЛідуваІІІІЯ КОЖ ІІОЇ ІJІІрОбІІІІЧОЇ траВМІІ 

!' ЯВЛЯЄТЬСЯ МОЖЛІНJіСТІ, ІІе JIIIWC рОЗрОбІІТИ ІІрОфілаКlІІЧІІі ЗаХОДИ, ЩО ВІІКЛЮ

'ІаТЬ МОЖШІВіСТЬ ПОВТОрСІІНЯ ІІещаСІ ЮІ'О ВІІПадку В маіібуТІІ ЬОМу, але і рОЗІJОО ІІ

ГИ заход11 безвеки для ІІідпрtІСмства, для галузі і для дсржавн в ні;юму . Дat ti 

про рівень ВІІробнttчого травматюму, отрнмані в результаті аttал ізу 11 узагаль
ІІСНІІЯ резуm,татіи рОЗСЛ ідуВ3ІІІІЯ , ДОЗВОJІЯЮ'І Ь судІtТІІ 11р0 СфСКТІІВІІіСТІ, ЗаСТО

СОВУВЗІ ІІІ Х заХОдів бСЗГІ СКІ І і СТВОрЮЮТЬ tІауКОВО-Обrру ІІТОВаІІУ МОЖЛІІВіСТЬ ДЛЯ 

ЇХ СВОЄЧаСІЮГО удОСКОІ ІЗЛСІ-ІІІЯ . 

Робота з ІЮІl~реджсІІІІ Я ІtещасІіІІ Х вннадків, профілактІІКІІ внробІІІІчого 
травмаТІІЗМУ мас ВІНІЯТКОВС ЗІІаЧ СІІІІЯ Не СКJІаДІІІtЙ КОМІІЛСКС заході В, ЩО ІЮ

трсбують rлнбоко1 о наукового аналізу. ІІ сttравІtльні мстодtt rtpoвcдc tttІя 1акої 

робОТИ, ІІеЗалСЖІЮ Від ВКЛЗДСІІ ІІХ фіІІЗІ ІСОВІІ Х КОШТіВ, МОЖУ1 Ь НС дати 110ЗІІТІ1 В

ІІОГО результату. 

ЗаХОДІt З ТСХНіК~І бСЗПСКІІ ГІОВІІІІНі ГІрОВОДІ1ТІІСЯ так, щоб ВОШІ гармоніі1ІЮ 

СПОЛУЧИЛ ИСЯ ЯК З ТСХ І ЮЛОГі1 ІІІИМИ ПрОЦССаМ І·І , так і З фаКТІІЧІЮЮ ГЮ І!СдіІІКОЮ 

nраціВНИКіВ ПІJІІ В~І КОІІаІІІІі llltMit СВОСЇ трудОВОЇ функнії. ДОТрІІМаІ-ІtІЯ Іl раВІtЛ З 

техніки безnеки не ПОВІІІІНО накладап1 на працівинків додаткового наваttта

женІІЯ , 11 срешкоджати викоttавню ІНІ МІІ робочих операціі1 і завдавати tІсзруч

tюстей; и іншому в~trtадку, такі заходи викл икають у 11раці вшt кіи л ише 

nротидію . У зв' язку з ШІМ, важливо також відзначнтн, що дотрttмання мір без

nекtІ ІІС llOBitiiHO ПрІtЗВОДІtТІt ні ДО ЗІІИЖСІІНЯ ВИробітку rtpalliBІШ KiB, 11 і ДО 

85 



~ops~a tradicш v med7Іmirodnom prnve uрІаІІіnvап Іс l'uds~yc i1_._J1ccr~::..;'v __ _ 

зменшення їх нього заробітку, адже якщо заход11 з·охоронtt nраці nрttзводя ,,, 1, 
уnовільнеНІІЯ темnу роботtt , то знижується nродуІ\"Тивність і тим са~щч 
nідривасться матеріальІІа зацікавленість nрацівшtків. Потрібно nраГН)'1 ІІ 1 .. 

nосд11 а11 ня заходів з техніки безnек~І з бізІІес-nлаt-tами nідnр ІІЄМСlІІіІ , 
матеріальtЮЮ зацікавле11істю nрацівників, і з їхmм бажан11ям волеrшит11 с''''' 
роботу. В ідеал і, заходtt з охорони nраці nовиt І ні забезnечуватtt nрацівІІІІt-.,t\І 
не mtшe здорові і безnечні умови nраці , але і створюватtt максималш\ 
зручність вttконаІІня вокладенttх на nрацівtt ика трудов ttх обов'язків , та, в ІІ1ІІ 

же час, сnриятtt досягненюо вttсоких nоказшtків nраці. 
ВідnовідІІа до Зако11у Украї11и «Про заrальІІообов'язкове держао111 

соціаль 11е страхування» від 2З.О9. 1 999 року [І], зд іііснення заході в , сnрямоо,t 
11их 11а заrюбі t'а ttн я 11ещасним виnадкам , усунення загрози здоров •11, 

nраців11 и к і в, в tt кшtкаtюї умовам и nраці nекладасться на Фонд соціальtюt 11 

страхуваІІІІЯ Українtt . 
Разом з тнм , нрофілактttчну роботу, відвовідtю до ст. 1 5З КЗпП Украї111 1 

[2] мас провощпи також роботодавець . Основні заходtt щодо 11рофілактtt юt 
травматизМУ на рівІІі tlідврнємства можна умовІІа розділ ttтtt ІІ а три груГІІt : 

І .ІнжеІІерІІ о-техІІі'tІІі та санітарні засобtt nопереджеІІІІЯ нещасн11 х 
вttnадків на вІІробtнщтві . 

до інженсрtю-техІІі•нmх заходів можttа в іднест11 мадерІІ ізацію 
ТеХІЮЛОГіоt ІІО І'О, І"ІІДІ ІОМНО-ТраІІСПОрТНОГО обладІІаІІНЯ , ВІ"ІрОвадЖеІІІІЯ ОГОрОД

жувальн ІІХ та ЗаХ ІІСНІІХ 11p11Cl'JJOЇB, ОПТИМізаціЮ рОЗМіЩСІІІІЯ ВІtрОбtІtІ'ІОГО об

ЛадttаНІІЯ , ВІlрОВЗДЖеІІІІ Я ЗВТОМЗТІІLJІІОГО та ДНСТЗІІЦіЙІЮГО КСрува ІІІІ Я ВІІ рОбН~І

ЧІІМ обладнан ІІям , його влаІІово-поперед;кувальtІІІй ремонт. СаІІітарно

внробнtІ'tі заходІ! включають: придбання або в~trотовлен Іt я ІІрІІстроїв, які за

ХІІщають nраІtівІІ ІІ ків від дії електромагнітнІІ Х вІІпромінювшtь, тІЛу, газів, 
шуму тоwо, влаштування нов~tх і реконструкцію дію•нt х вс11 гнляціІіІІІІХ СІІ С
тем , с 1.1 стем оrІалеІІІІЯ , конд11ціонування, освітлен11я ; реконструкцію та ІІереоб
ладнан11я дуuJОВ ІІХ, гардеробнtt х тощо. 

2. ОрrанізаціІі но-метощt •Іні та правові шляхи поІІсредженшt нещасних 
вttпадк і в. Ця гру ва заходів включає в себе: 

_ створення служби охоро11н nраці підприємства, коміс ії з охорони праці 
підnриємства та обран11я уtювtюважених трудових колеІ\"ТІ1вів з шtта11ь охоро
ни nраці - орrа11ів , що здійс11юють у nравління та ко11троль за охоро11ою нраці 
на підпрttсмстві; 

- розробка ПОТО'ІІІІІХ і ІlерсnеІ\"ТІІВНІ1Х ПЛаІІіІJ З nодалЬШОГО ІlОЛ іГІШеІІІІЯ Й 
оздоровлеІІІІЯ умов 11раці, а також ІюрматІІвІІІІХ аІ\"Тів з охорОІІІІ 11раці, що 
діють 11а nідІlрttсмстві, закрі11лен11я цих nлан ів у колеІ\"Т~ІВІІІІХ договорах ; 

_ і 11 струкrаж з технікtt безnекtt та ІІавчаІІІІЯ 11рацівшtків безnечІІtІМ tlpttilo

мaм 11раці ; 
- ПОІlередІІі і nеріОДІІЧІІі МедІІЧНі ОГЛЯДИ ОСіб, ЯКі ПрИЙІІЯТі ІІа BIIЗІJaLJet t i 

роботи , а також працюють за ВІІЗ~Іаченими спеціальностя~ш ; 

_ розсл ідування та облік 11ещасних виnадків. 
З. Економ ічні механізм11 забезпечення охорони праці і запобігаІІІІЯ ІІещас

ним в ипадкам. ВошІ включають в себе: 

86 

Іо 7 "'·'І ІІІІо 

фінансове ІlЛаІІувашІя та фінансування заходів .~ oxopoнtt "І"''" 
,, 111 ,111суваt 1 ня охорони nраці, відпов ідно до Закону УкраtНІ1 «Про ОХОJЮІ~У 
ІІр.tІІІ» від 14.10. 1992 року [З], має здійсню.ватися роботодавцем І-tезал.ежно ВІД 
joнpмtt власності підприємства. Для ПІдприємств, незалежно вtд форм 

11 
щ:ності , або фізнчних осіб, які відпов ідІю до законодавства вttкорнстовують 

11 . 111м tшу працю, в~tтрат11 на охорону праці ~~~ю-~ь стан~витtt н е менше 
11 111дсотка від фонду оплати праці за по11ередt-ІІІІ рІк. ІІ а ІlІДІlрис~tствах, що 

1 рнмуються за рахунок бюджету, розмір витрат на о~орону npaцt має вета: 
ІІІІІІ . ІЮВаТІІСЯ у КОЛеКТІІВІІОМУ ДОГОВОрі З урахуваННЯМ фНІаНСОВИХ МОЖЛІІВОСТеІІ 

111 1нрнсмства, установн , організації. У зв' язку з вttщсзазначенttм, в.важасмо, 

1110 nнта11 11 я фінансування заходів з nрофіла""Тнкн нещаснtt х ІННlадКІв не мо: 
k}' ГЬ пов ' язуватись з економіч шt ~НІ 11оказІ·ІІІК~мн виробІІІщтва, а к~11кретю 
ро 1міри асиr11у ва11 ь мають встаІювлюватttс~ ~ІІДІ"tрнсмствамt~ на локальному 
(ІІІІІІі, але 11е MCHU IC ІJСТаІЮВЛеІІОГО заКОІЮМ МІНІМ (UІЬНОГО рОЗМІру; . 

забсзпе•tсння еко1 юмі•ІІЮЇ зацікавле 1юсті роботодавця у в ІІроваджеІІнt 

11 іньш досконалих засоб ів охорони праці . Розмір11 страхо1и~х .внеск ів до ~юнду 
соціаль110 1 0 страхува11ня мають зміюеватись в залежностІ ІіІД "?к~зн11КІВ в~•

робничоrо 1 равматизму. Законо~авство мас ~tі стttТІ1 екоtюмtчнІ сп.tмул ІІ 

11щвнщс 11 ня мот1шацїі роботодавшв у nроведеІІІІІ робо~и з охорОІІІІ nраш шля-
\ОМ ВСТаІ ІОІНІеІІІІЯ ЗІІІІЖОК ДО icttyiOЧ IIX страХОВІІ Х ІJНССКІв; . 

_ забезпече1111я скоtюміч І ЮЇ відповідальності роботодавця за небезпечІ-н та 
шкідливі умовtt 11 раці 11 а нід11 риємстві , за вtt корttстаІІня засо.б ів вироб.ІІІщтва, 
які 11е відttов ідають в11могам охоро ttІІ праці , за шкоду, заnодІяну nрацІвНІ1кам 
каліцтвом , rtрофесійttІІ МІІ захворюванням•• та будь-якнм11 i ttwttм,и у~кодже~
ням и ЗДОрОВ' Я, нов 'ЯЗЗІІІІМІІ З ВНКОІІаННЯМІІ ІІН~НІ трудОВНХ ОбОВ ЯЗКІВ. РОЗМІр 
страховtt х 1311ссків до фо 11ду соціалt,ноrо стра~уванІtя у в~ІПадках вис~кого 
рівню травматнзму, 11 рофссіі1Іюї захворюваtюстt та нсttалежІюrо cтatty охоро-

"" ираці для роботодавця має зб ільшуватись; . . 
ttаданІІЯ ttрацівІІІІКаМ KOMilettcaцi\1 та ІlІЛІ>Г за ваЖКІ робОТІІ Та робОТІ! З 

шк ідливимtt та 11сбе311счнимtt умовамн праці , які ІІС можttа усу.ttуТІІ Іlptt . суча~
ttому рівні 1троб111щтва та оргаtt ізації 11раці . Таю 1м ка:.~г~рІям ІlрацІ ВІІІІКІІJ 
маЮТЬ вІ·ІІlJІа•tу І!аПІСІ> ріЗІІОГО роду надбаВКИ , КОМІlСІІСаЦІІ , ІМ маС надаваТИСЬ 
особлиtшІІ рсж11м/робо'JОІ"О часу, додатковІІІІ •tacy відrюч tttt ку тощо. 
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