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Лекція 1.  

Тема 1.  –  Міжнародні норми в сфері охорони праці. 
Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство 

як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. 

Соціальний діалог в Європейському Союзі. 

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина 

соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС 

«Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників». 

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. 

Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки 

співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. 

Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. 

Співдружність незалежних держав. 

Література:  Л1.1-Л1.4;Л3.1- Л3.8;Л4.1. 

Завдання на СРС: Охорона праці як невід’ємна складова соціальної 

відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. 

Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна 

відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній 

відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної 

відповідальності. 

Література:  Л3.2 - Л3.3; Л4.1. 

 

Міжнародні норми в сфері охорони праці. 

Важливе місце у нормативно-правовому полі з охорони праці 

займають міжнародні договори та угоди, до яких Україна приєдналася в 

установленому порядку. Переважна більшість міжнародних договорів та 

угод, в яких бере участь Україна і які більшою або меншою мірою 

стосуються охорони праці, – це такі чотири групи документів:  

1. Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці. 

2. Директиви Європейського Союзу.  

3. Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних 

Держав. 

4. Двосторонні договори та угоди. 

Особливо велике значення серед міжнародних договорів, якими 

регулюються трудові відносини, мають конвенції Міжнародної організації 

праці, Міжнародні норми соціальної відповідальності (Стандарт SA 8000 

«Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 

«Настанова по соціальній відповідальності»),  Директива ЄС 89/391/ЄС 

от 12 червня 1989р. „Про введеннязаходів, що сприяють покращенню 

безпеки и гігієни труда робітників”.  

Рекомендації та Директиви, що приймаються в рамках Європейського 

Союзу і є законом для всіх його країн, завжди відповідають конвенціям 

МОП. З іншого боку, у розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших 

документів МОП враховують передовий досвід країн – членів ЄС. Україна не 

є членом ЄС, але не раз на найвищих рівнях заявляла про своє прагнення до 

вступу до цієї організації. Одна з умов прийняття нових країн до ЄС – 
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відповідність їхнього законодавства законодавству ЄС, тому в нашій країні 

триває активна робота з узгодження вимог законів і нормативно-правових 

актів директивам ЄС.  

Активну роботу щодо розвитку та вдосконалення правової бази 

охорони праці провадять країни – члени СНД. Важливу роль тут відіграють 

модельні закони, прийняті на міждержавному рівні. Мета цих законів – 

сприяти зближенню національного законодавства в галузі охорони праці на 

міждержавному рівні, створення єдиної правової бази, спрямованої на 

максимальне забезпечення соціальної захищеності працівників. 

Крім зазначених організацій, у справу охорони праці роблять свій 

внесок також Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня 

організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міжнародна організація зі 

стандартизації (ІСО), Міжнародна організація авіації (ІКАО) та низка інших. 

Для регулювання окремих питань охорони праці діють понад 2000 

підзаконних нормативних актів. Усі ці документи створюють єдине правове 

поле охорони праці в нашій країні узагалі і у конкретної галузі зокрема. 

Значне мicцe серед міжнародних договорів, якими регулюються 

трудові відносини, займають конвенції Міжнародної Організації Праці у 

галузі поліпшення умов праці та рекомендації щодо їх застосування. До 

МОП зараз входить 173 країни. Структурно МОП складається з Міжнародної 

Конференції праці, Адміністративної Ради та Міжнародного Бюро праці. 

Міжнародна Конференція праці – вищий орган МОП і тому вона 

зветься також Всесвітнім Парламентом праці – проводиться щороку у червні 

за участю представників всіх країн-членів. 

Міжнародне Бюро праці – це постійний секретаріат організації, який 

розробляє Кодекси практичних заходів, здійснює моніторинг фінансових 

справ, розробляє порядок денний наступних Міжнародних Конференцій 

праці. 

Адміністративна Рада включає 28 урядових представників, 14 

представників роботодавців та 14 представників робітників. Адміністративна 

Рада здійснює контроль за діяльністю Міжнародного Бюро праці та зв‘язок 

між ним і Міжнародною Конференцією праці. 

Всі механізми прийняття рішень в МОП пов‘язані з її унікальною 

структурою, яка базується на принципі трипартизму, тобто рівного 

представництва трьох сторін – уряду, роботодавців і робітників. Так 

приймаються рішення кожної країни-члена, так приймаються рішення по суті 

роботи комітетів Конференції по Міжнародним Конвенціям, Рекомендаціям 

тощо. 

Технічне сприяння МОП у сфері охорони праці носить різні форми. 

Деякі проекти допомогли країнам-членам при розробці нових законодавств з 

охорони праці і при зміцненні інспекційних служб. В інших країнах 

здійснювалась підтримка при створенні інститутів з виробничої безпеки та 

гігієни праці для сприяння науковим дослідженням і розробці навчальних 

програм. Основними формами діяльності МОП є розробка стандартів, 

дослідження, збір та розповсюдження інформації, технічне сприяння. При 
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активному співробітництві з країнами-членами ці заходи роблять більш 

успішною боротьбу за досягнення соціальної справедливості та миру у 

всьому світі. За свою діяльність МОП отримала у 1969 р. Нобелівську 

Премію Миру. 
З часу свого заснування МОП ухвалила понад 180 Конвенцій, 74 з яких 

пов‘язані з умовами праці. Вагома частина цих конвенцій стосується питань 
охорони пpaцi. Особливе місце серед Конвенцій МОП займає Конвенція № 
155 “Про безпеку і гігієну праці та виробничу санітарію”, яка закладає 
міжнародно-правову основу національної політики щодо створення всебічної 
і послідовної системи профілактики нещасних випадків на виробництві і 
професійних захворювань. 

У МОП діє система контролю за застосуванням в країнах-членах 
Організації конвенцій і рекомендацій. Кожна держава зобов‘язана подавати 
доповіді про застосування на своїй території ратифікованих нею конвенцій, а 
також інформації про стан законодавства і практики з питань, що 
порушуються в окремих, не ратифікованих нею конвенціях. 

Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу і є 

законом для всіх його країн, відповідають конвенціям МОП. З іншого боку, 

при розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших документів МОП 

враховується передовий досвід країн-членів ЄС. Все зростаюча важливість 

директив ЄС обумовлена багатьма причинами, серед яких найсуттєвішими є 

наступні чотири: 

- спільні стандарти здоров‘я і безпеки сприяють економічній інтеграції, 

оскільки продукти не можуть вільно циркулювати всередині Союзу, якщо 

ціни на аналогічні вироби різняться в різних країнах-членах через різні 

витрати, які накладає безпека та гігієна праці на бізнес; 

- скорочення людських, соціальних та економічних витрат, пов‘язаних з 

нещасними випадками та професійними захворюваннями, приведе до 

великої фінансової економії і викличе суттєве зростання якості життя у 

всьому Співтоваристві; 

- запровадження найбільш ефективних методів роботи повинно принести з 

собою ріст продуктивності, зменшення експлуатаційних (поточних) 

витрат і покращення трудових стосунків; 

- регулювання певних ризиків (таких, як ризики, що виникають при 

великих вибухах) повинно узгоджуватися на наднаціональному рівні в 

зв‘язку з масштабом ресурсних затрат і з тим, що будь-яка 

невідповідність в суті і використанні таких положень приводить до 

“викривлень” у конкуренції і впливає на ціни товарів. 

Згідно діючих конвенцій МОП, при регулюванні трудових відносин 

соціальне страхування повинно стати обов’язковим і являти собою систему 

прав і гарантій, що спрямовані на матеріальну підтримку громадян, 

насамперед працюючих, і членів їх сімей у разі втрати ними з незалежних від 

них обставин (захворювання, нещасний випадок, безробіття, досягнення 

пенсійного віку тощо) заробітку, а також здійснення заходів, пов‘язаних з 

охороною здоров‘я застрахованих осіб.  Соціальне страхування є важливим 

фактором соціального захисту населення. 
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 Згідно ст. 5 Закону України “Про охорону праці” усі працівники 

підлягають загальнообов‘язковому соціальному страхуванню від нещасного 

випадку і професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності. Правову основу, економічний механізм та організаційну 

структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування 

громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі на 

виробництві (далі - страхування від нещасного випадку) визначає Закон 

України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності”. 

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 працівників;  

- відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від 

нещасних випадків або професійних захворювань;  

- відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і 

членам їх сімей.  

У розвинених країнах страхування стало одним із найефективніших 

елементів управління промисловою безпекою. Держава бере на себе функції 

законодавчого і нормативного регулювання, виконує реєстрацію об’єктів 

підвищеної небезпеки, здійснює контроль і нагляд за їхньою експлуатацією. 

На власників і керівників підприємств лягає обов’язок ідентифікувати 

небезпечні об’єкти, розробити і затвердити декларацію безпеки, підготувати 

й атестувати обслуговуючий персонал. Їм стає економічно вигідно 

підвищувати рівень промислової безпеки. Саме в цьому виявляється 

ефективність страхування – ринкового механізму, який не залежить від 

адміністративного ресурсу. Що вищий рівень безпеки, то нижча плата за 

ризик. Обстежити підприємства і визначати величину ризику для страхових 

компаній мають лише відповідні експертні організації, оскільки ризик хоча й 

виражається в гривнях, але визначається винятково інженерними прийомами. 

Той самий об’єкт, із тими самими технічними характеристиками в різних 

умовах може мати різний ризик експлуатації. Наприклад, ризик роботи 

хімічного комбінату в густонаселеному районі набагато вищий, ніж в тому 

разі, коли цей комбінат розташований за межею міста. 

 

Тема 2. –  Основні законодавчі та нормативно-правові акти з 

охорони праці в галузі. 
Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик 

нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.  

Література:   Л1.3;Л1.5; Л1-9;Л2.1-Л.2.7;Л3.8-Л3.11; Л3.97; Л3.99; Л3.101- Л3.102. 
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Завдання на СРС:  Положення про організацію системи управління охороною 

праці в галузі. 

Література:  Л1.3;Л1.5;Л1-9;Л3.8-Л3.11;Л3.97; Л3.99; Л3.101- Л3.102. 

 

Законодавство України в галузі охорони праці та промислової безпеки 

Правові та організаційні основи охорони праці є тією базою, яка 

забезпечує соціальний захист працівників і на якій будується санітарно-

гігієнічний та інженерно-технічний складник охорони праці.  Правова база 

охорони праці у галузі ґрунтується на національному законодавстві та 

міжнародних нормах.  

Законодавство України про охорону праці – це система  

взаємопов’язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у 

сфері соціального захисту громадян у процесі трудової діяльності. Воно 

складається з Закону 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. 

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. Ст. 45 Конституції гарантує право 

всіх працівників на щотижневий відпочинок та щорічну оплачувану 

відпустку, а також встановлення скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Основоположним документом у галузі охорони праці є Закон України 

«Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації 

права на охорону життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, 

безпечні і здорові умови праці, регулює відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.  

Закон України «Про охорону праці», ухвалений 1992 року, вперше не 

лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР став таким правовим актом, 

який орієнтує законодавство на захист інтересів громадянина, віддаючи 

перевагу в цій сфері правовому регулюванню на відміну від 

адміністративного, що існувало раніше. У листопаді 2002 року Верховна 

Рада України прийняла нову редакцію цього закону. Закон «Про охорону 

праці» відповідає чинним конвенціям і рекомендаціям Міжнародної 

організації праці, іншим міжнародним правовим нормам у цій галузі.  

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом  

Української РСР від 10 грудня 1971 р. і запроваджено з 1 червня 1972 року. 

До  нього не раз вносили зміни і доповнення. Правове регулювання охорони 

праці в ньому не обмежується главою ХІ «Охорона праці». Норми щодо 

охорони  праці містяться в багатьох статтях інших глав КЗпП України: 
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«Трудовий  договір», «Робочий час», «Час відпочинку», «Праця жінок», 

«Праця молоді», «Професійні спілки», «Нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю». 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону 

праці» та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 1999 року ухвалено Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності». Цей закон визначає правову основу, економічний механізм 

та організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або 

загибелі людини на виробництві.  

Принципи державної політики в галузі охорони праці безсумнівно 

можуть розглядатися і як принципи державної політики у сфері промислової 

безпеки. Суттєво новим, що може бути впроваджено до Закону України «Про 

промислову безпеку», в разі його прийняття, – принцип обов’язкового 

страхування суб’єктами господарювання цивільної відповідальності за 

шкоду, спричинену життю, здоров’ю або майну інших осіб у результаті 

діяльності у сфері промислової безпеки. 

До основних законодавчих актів, що мають безпосереднє відношення 

до охорони праці, належить також низка інших законів. 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» Закон України «Про пожежну безпеку», «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

Раніше було зазначено, що законодавство у сфері промислової 

безпеки наразі лише формується. 20 серпня 2007 року на засіданні Урядового 

комітету з питань розвитку галузей економіки було прийнято протокольне 

рішення № 25, яким доручено Держгірпромнагляду розробити проект Закону 

України «Про промислову безпеку». Ухвалення нового закону зумовлено 

необхідністю законодавчого визначення принципів державної політики у сфері 

промислової безпеки, правових, економічних, соціальних та організаційних 

засад забезпечення безаварійного функціонування небезпечних виробничих 

об’єктів у процесі їхньої діяльності.  

Ухвалений 2001 року Закон України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки» визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи 

діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на 

захист життя і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на 

цих об’єктах через запобігання їх виникненню, обмеження (локалізацію) 

розвитку і ліквідацію наслідків.  

Уперше в правовій практиці нашої країни цим законом закріплено 

вимогу до суб’єктів господарської діяльності проводити ідентифікацію 

об’єктів підвищеної небезпеки, розробляти декларацію безпеки та плани 
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локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та страхувати 

відповідальність за можливу шкоду, завдану аварією на цьому об’єкті третім 

особам. 

 

Під ідентифікацією об’єктів підвищеної небезпеки розуміють 

обов’язковий облік таких об’єктів, де використовують, виготовляють, 

переробляють чи транспортують небезпечні речовини у кількості, що 

становить суттєву загрозу мешканцям прилеглих територій і навколишньому 

середовищу.  

 

Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки – це документ, у 

якому викладено стратегію запобігання великим аваріям на промисловому 

об’єкті. Він визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом 

господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення 

готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків. 

 

Під небезпечним виробничим об’єктом (НВО) розуміють об’єкт, на 

якому здійснюється технологічний процес, функціонально пов’язаний з 

використанням машин, механізмів, обладнання, що характеризуються 

підвищеним ступенем ризику завдання шкоди життю та здоров’ю людей. 

Термін небезпечний виробничий об’єкт, що пропонується у проекті Закону 

України «Про промислову безпеку», має ширше значення, аніж термін 

об’єкт підвищеної небезпеки, визначення якого наведено в чинному Законі 

України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».  

 

 

Промислова безпека  як галузь виробничих і суспільних 

взаємовідносин. 

Чинний ДСТУ 2293 – 99 дає визначення промислової безпеки як 

безпеки від нещасних випадків та аварій на виробничих об’єктах і від їх 

наслідків. На відміну від охорони праці, яка є системою заходів і засобів, 

спрямованих на збереження життя і здоров’я людей під час трудової 

діяльності (тобто тоді, коли вони перебувають у трудових відносинах з 

роботодавцем), промислову безпеку розглядають як систему, що забезпечує 

збереження життя і здоров’я людей незалежно від того, перебувають вони у 

трудових відносинах з власником об’єкту, який наніс їм шкоду, чи ні. Якщо 

зважити на те, що в рамках охорони праці досить ґрунтовно і чітко 

закріплено правові, соціальні, технічні та інші аспекти взаємовідносини 

держави, роботодавця і працівника, то промислова безпека як окрема галузь 

повинна так само чітко і ґрунтовно визначати взаємовідносини держави, 

власників об’єктів підвищеної небезпеки та громадян. Поки що такої чіткості 

не існує, але на усунення цього упущення спрямовано зусилля державних 

органів, науковців і промисловців. Про це свідчать проекти нових 
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документів, передусім такі, як проект Закону України «Про промислову 

безпеку», проект Закону України «Про аудит з промислової безпеки і 

охорони праці», нова редакція ДСТУ 2293, наукові публікації тощо. 

Проект нового ДСТУ 2293 визначає промислову безпеку як стан 

захищеності інтересів людей і/або майна від негативного впливу аварій і їх 

наслідків, а в проекті Закону України «Про промислову безпеку» 

встановлено, що промислова безпека – це створення умов захищеності життя 

та здоров’я людей від небезпечних виробничих факторів за умов 

використання небезпечних виробничих об’єктів, що забезпечується 

системою правових, соціально-економічних та організаційно-технічних 

заходів. 

Окремі питання правового регулювання охорони праці  містяться в 

багатьох інших законодавчих актах України. 

Глава 40 Цивільного кодексу України «Зобов’язання, що виникають  

внаслідок заподіяння шкоди» регулює загальні підстави відшкодування 

шкоди і у т.ч. відповідальність за ушкодження здоров’я і смерть працівника у 

зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків. 

Кримінальний кодекс України містить розділ Х «Злочини проти 

виробництва», статті 271–275 якого встановлюють кримінальну 

відповідальність за порушення вимог охорони праці, які призвели до 

ушкодження здоров’я чи смерті працівника або створили ситуацію, що 

загрожує життю людей. 

Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає, 

що у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін 

щодо охорони праці, а ст. 8 визначає, що в угодах на державному, галузевому 

та регіональному рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 

Крім зазначених законів, правові відносини у сфері охорони  праці у 

галузі регулюють інші національні законодавчі акти, підзаконні нормативні 

акти: Укази і розпорядження Президента, рішення уряду, нормативні акти 

міністерств та інших центральних органів державної влади.  

 

Нормативно-правові акти підприємств з охорони праці 

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, 

обладнання, устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту 

працівників, порядку їх навчання тощо регламентуються відповідними 

нормативно-правовими актами, які розробляються відповідно до 

законодавства про охорону праці і становлять нормативно-технічну базу 

охорони праці. 

 (Нормативно-правовий акт – це офіційний документ 

компетентного органу державної влади, яким встановлюються 

загальнообов’язкові правила (норми). Законом України «Про охорону праці» 

визначено, що нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) – це 

правила,  норми, регламенти,  положення,   інструкції та інші документи, 
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обов’язкові для виконання. НПАОП переглядають мірою впровадження  

досягнень  науки  і техніки,  що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища,  але  не  рідше одного разу на десять років.) 

Загальнодержавні нормативно-правові акти з охорони праці у разі 

потреби  доповнюються  відомчими документами, які можуть розробляти на 

їх основі і затверджуватися відповідними міністерствами, відомствами 

України або асоціаціями, корпораціями та іншими  об’єднаннями 

підприємств для конкретизації вимог нормативно-правових актів залежно від  

специфіки галузі. 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними 

органи розробляють на основі нормативно-правових актів і затверджують 

власні нормативні акти з охорони праці, що діють у межах цього 

підприємства, установи, організації. Нормативні акти підприємства 

конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не можуть містити 

вимоги з охорони праці менші або слабкіші, аніж ті, що містяться в 

державних нормах. 

Обов’язком роботодавців є неухильне дотримання вимог нормативно-

правових актів, що діють у сфері охорони праці. 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. Він може звернутися до цього 

органу з клопотанням  про встановлення необхідного терміну для виконання 

заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи 

робочому місці до нормативних вимог. 

Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає 

клопотання роботодавця, здійснює в разі потреби експертизу запланованих 

заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, 

прийняти рішення про встановлення іншого терміну застосування вимог 

нормативних актів  з охорони праці.  Роботодавець зобов’язаний 

невідкладно повідомити заінтересованих  працівників  про  рішення  цього   

органу державного нагляду за охороною праці. 

 

Принципи державної політики в галузі охорони праці та промислової 

безпеки   

Стаття 2 Закону України «Про охорону праці» встановлює, що його 

дія поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, та на всіх працівників. 

Стаття 4 цього закону визначає, що засади державної політики в 

галузі охорони  праці базуються на десяти основних принципах. Коротко 

розглянемо їх. 

1. Пріоритет життя і здоров’я працівників, повна 

відповідальність роботодавця за створення належних, 

безпечних і здорових умов праці. 

Цей принцип вимагає від усіх суб’єктів господарювання того, щоб у 

разі реконструкції, модернізації виробництв, розроблення нових 
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технологічних процесів передусім розглядалися питання впливу цих робіт на 

життя і здоров’я працівників. Економічна доцільність не повинна йти 

всупереч охороні праці. Роботодавець несе повну відповідальність за стан 

охорони праці на підконтрольних йому об’єктах господарювання.  

2. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 

суцільного технічного контролю за станом виробництв, 

технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у 

створенні безпечних та нешкідливих умов праці. 

Контроль за станом охорони праці здійснюють органи державного 

нагляду, трудові колективи підприємств та організацій, професійні спілки та 

інші громадські організації, функціями яких є не лише з’ясування 

прорахунків, а й діяльність, спрямована на запобігання травматизму та 

професійних захворювань. Питання державного нагляду і громадського 

контролю детально розглядаються у цьому посібнику. 

3. Комплексне розв’язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього 

питання та з урахуванням інших напрямів економічної і 

соціальної політики, досягнень у галузі науки і техніки та 

охорони довкілля. 
Вирішення проблем охорони праці здебільшого потребує 

комплексності. Для цього в країні кожні п’ять років приймають і виконують 

Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничої санітарії, інші програми, реалізація яких сприяє наглядовій, 

навчально-методичній і контрольній діяльності у сфері охорони праці; 

розробці нових методів, систем і засобів діагностики устаткування, 

запобігання та локалізації аварій на потенційно небезпечних об’єктах; 

розробці нових технічних засобів захисту працівників від небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів; створенню нових безпечних технологій 

тощо. 

4. Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди 

особам, які потерпіли  від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань. 
Соціальний захист працівників базується на гарантіях охорони праці, 

визначених Законом «Про охорону праці», і державному соціальному 

страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, які детально розглядаються далі. 

5. Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх 

підприємств і суб’єктів підприємницької діяльності незалежно 

від форм власності та видів діяльності.  
Суть цього принципу зрозуміла і обумовлена тим, що фізичні 

можливості людей не залежать від того, де вони працюють. Водночас, коли 

умови праці шкідливі для здоров’я, потребують особливих фізичних даних 

або психофізіологічних характеристик працівника, йому необхідно під час 

прийому на роботу проходити попереднє, а під час роботи – періодичне 

медичне обстеження. 
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6. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з 

урахуванням його здоров’я та психологічного стану. 

Реалізація цього принципу стосується передусім створення робочих 

місць для інвалідів та інших людей з обмеженими можливостями і свідчить 

про цивілізованість суспільства. На жаль, у нашій країні цей принцип поки 

що здебільшого залишається декларативним, хоча і є конкретні приклади 

його реалізації. За взірець можуть слугувати країни Європейського Союзу. 

Прагнення України вступити до ЄС і було одним з мотивів, які спонукали 

вітчизняних законодавців включити цей принцип до закону. 

7. Використання економічних методів управління охороною 

праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони 

праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на 

ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству. 

Основним питанням теорії і практики охорони праці є питання 

підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів у розробленні будь-якого 

проекту потребує, щоб уже на перших стадіях розроблення продукту або 

системи у відповідний проект, наскільки це можливо, були включені 

елементи, що унеможливлюють небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. 

Якщо виявлену небезпеку неможливо виключити повністю, необхідно 

знизити ризик до припустимого рівня завдяки вибору відповідного рішення. 

Досягти цієї мети допомагає ризикорієнтований підхід, суть якого полягає у 

визначенні ризику в різних рішеннях і виборі оптимального рішення. Участь 

держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці обумовлена тим, що 

держава і суспільство зацікавлені у зниженні виробничого ризику. 

8. Інформування населення, проведення навчання, професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці. 

Найоптимальніший спосіб боротьби з нещасними випадками та 

професійними захворюваннями – попередження про ці небезпеки, зокрема, 

навчання тому, як запобігати їх виникненню. Зараз у країні діє система 

безперервного навчання з питань охорони праці, до основних науково-

методичних принципів побудови, цільових функцій і методологічних основ 

якої належать: 

– наступність і безперервність навчання з питань безпеки життя, 

діяльності та охорони праці всіх вікових категорій населення України; 

– формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, 

що відповідають вимогам часу; 

– навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, 

відповідних норм поведінки вихованців у дошкільних закладах освіти; 

– навчання з питань охорони праці в середніх, позашкільних і 

професійно-технічних закладах освіти; 

– навчання з питань безпеки життя і діяльності загалом та охорони 

праці студентів вищих навчальних закладів освіти; 

– навчання з питань охорони праці працівників під час підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації, прийняття на роботу та в період 
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роботи; навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною 

небезпекою та роботи, де є потреба у професійному доборі, інструктування 

працівників з питань охорони праці, дотримання порядку допуску до 

виконання робіт; 

– навчання населення загалом з питань безпеки життя, діяльності та 

охорони праці. 

9. Забезпечення координації діяльності органів державної влади, 

установ, організацій, об’єднань громадян, що розв’язують 

проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а також 

співробітництва і проведення консультацій між 

роботодавцями та працівниками (їх представниками), між 

усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони 

праці на місцевому та державному рівнях. 
Основними суб’єктами охорони праці безперечно є роботодавець і 

працівник. Мета діяльності роботодавця – отримання прибутку, досягнення 

якомога більшої, дуже часто, можливо, за рахунок так званої потогінної 

системи, економії на засобах захисту працівників, нехтуванні умовами праці, 

наслідком чого будуть підвищені втома, травматизм, захворюваність 

працівників. Такий підхід призводить до напруженості у трудових 

відносинах, конфлікту між роботодавцем і трудовим колективом. Часто  самі 

працівники свідомо або несвідомо йдуть на порушення вимог охорони праці. 

Працівники в основному влаштовуються на роботу задля отримання 

заробітної плати, і коли виконання вимог безпеки праці, застосування засобів 

захисту веде до зменшення продуктивності праці, а отже і розміру зарплати, 

вони можуть ігнорувати ними, незважаючи на те, що така поведінка загрожує 

передусім їхньому життю і здоров’ю. Ігнорування безпекою може  

зумовлюватися також переоцінкою власного досвіду та майстерності, 

стресовим станом (депресією, збудженням, втомою),  алкогольним чи 

наркотичним сп’янінням тощо. 

Не допустити такі дії, що ведуть до людських жертв, травм, хвороб, – і 

роботодавців, і працівників – може суспільство в особі громадських, 

передусім профспілкових, організацій і державних інституцій.  

10.  Використання світового досвіду організації роботи щодо 

поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі 

міжнародного співробітництва. 
Участь України в діяльності міжнародних органів та організацій 

потребує від неї вивчення закордонного досвіду охорони праці. З іншого 

боку, така робота без сумніву сприяє підвищенню рівня виробничої безпеки 

на підприємствах різних галузей економіки, зменшенню рівня нещасних 

випадків і професійних захворювань, поліпшенню ефективності 

управлінської та контрольно-наглядової діяльності в галузі охорони праці. 
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Лекція 2.  

Тема 3. Система управління охороною праці в організації. 
Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці 

(СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про 

СУОП, структура та зміст його розділів. 

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт 

OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і 

функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва. 

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, 

посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. 

Ефективність функціональної структури СУОП. 

Література:  Л1.1-Л1.4;Л3.6-Л3.11;Л4.1. 

Завдання на СРС:  Планування заходів з охорони праці. Види планування та 

контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних 

подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних 

ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини 

Плану. 

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові 

інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості. 

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. 

Організаційна та функціональна структури СУОПГ. 

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні 

функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

Література:  Л1.1-Л1.4; Л3.6-Л3.11;Л3.60;Л3.101-Л.3.102;Л4.1. 

 

 

 
Загальна структура управління охороною праці 

Управління охороною праці (УОП) умовно має три основних центри, які 

саме і здійснюють комплексне управління охороною праці (рис. 1), це: 

 держава (Кабінет Міністрів України; галузеві Міністерства; 

державні наглядові органи; органи виконавчої влади та 

самоврядування); 

 роботодавці ( власники підприємств чи уповноважені ними особи; 

керівники структурних підрозділів та служби охорони праці 

підприємств); 

 працівники (трудові колектив підприємств; профспілки; 

уповноважені трудових колективів; комісії з охорони праці 

підприємств). 
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Рис 1. Комплексне управління охороною праці 

 
Комплексне управління охороною праці як із боку держави, так і з боку 

роботодавців і працівників у найбільш оптимальній формі здійснено у фонді 

соціального страхування від нещасних випадків –  ФССНВ (недержавна 

організація з однаковим представництвом усіх трьох вищезгаданих сторін в 

органах управління). Саме з цієї причини ФССНВ є однією з найбільш 

ефективних складових УОП. 

В усіх трьох вищезгаданих центрах (держава, роботодавці та 

працівники) управління охороною праці може здійснюватися на 

декількох рівнях, а саме: 

 загальнодержавному (національному) рівні; 

 регіональному рівні; 

 галузевому рівні; 

 виробничому рівні ( рівень підприємства). 
На загальнодержавному рівні управління охороною праці здійснює: 

 Кабінет Міністрів України; 

 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці; 

 Держава 

 

Роботодавці 
 

Працівники 

     УОП 

      ФССНВ 
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 Генеральна Прокуратура; 

 ФССНВ; 

 Спілка  промисловців та підприємців України; 

 Центральні всеукраїнські органи об’єднань профспілок тощо. 

На регіональному рівні: 

 Рада міністрів Автономної республіки Крим; 

 місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; 

 територіальні підрозділи спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 

 регіональні органи об’єднань профспілок; 

 регіональні органи об’єднань роботодавців (промисловців і 

підприємців) тощо. 

На галузевому рівні: 

 галузеві міністерства: Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), 

Міністерство праці і соціальної політики, Міністерство України з 

питань надзвичайних ситуацій (МНС), Міністерство 

агропромислового комплексу (МінАПК), Міністерство охорони 

навколишнього природного середовища і ядерної безпеки 

(Мінекобезпека) та інші міністерства; 

 Державний Комітет будівництва, архітектури та житлової політики 

України; 

 Держстандарт; 

 Центральні органи об’єднань профспілок у галузі; 

 Центральні органи об’єднань роботодавців (промисловців і 

підприємців) у галузі; 

 Центральні органи виконавчої влади тощо. 

На виробничому рівні: 

 роботодавець чи уповноважена ним особа; 

 служба охорони праці підприємства; 

 керівники відповідних структурних підрозділів і служб підприємства 

тощо. 

 
Економічні методи управління охороною праці 

Для вирішення проблем, які існують в сфері управління охороною праці, 

на практиці застосовуються відповідні механізми, серед яких провідне місце 

займають економічні методи управління. 

Економічні методи  управління охороною праці в широкому розумінні 

цього поняття – це не лише методи, а і система методів, форм, засобів i 

заходів впливу на стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з 

урахуванням економічних законів та економічних інтересів усіх учасників 

виробничого процесу i суспільства в цілому для досягнення головної мети 

охорони праці: створення безпечних умов праці й збереження життя та 

здоров’я людини в процесі трудової діяльності. 

Економічні методи спрямовані на створення умов, які повинні 

стимулювати діяльність підприємств, установ та організацій щодо 
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досягнення визначених цілей охорони праці з урахуванням потреб та  

інтересів окремих працівників, трудових колективів, менеджерів та власників 

підприємств. На відміну від правових та адміністративних методів 

управління, які регламентують виконання тих чи інших вимог охорони праці, 

а значить потребують жорсткого контролю за їх виконанням, економічні 

методи більш ліберальні, так як базуються не на страху покарання, а на 

економічних вигодах того, до кого вони застосовуються. Тобто, економічні 

методи управління охороною праці – це інструмент, за допомогою якого 

держава, як гарант прав найманих працівників, формує із  використанням 

НПАОП та спеціально створених інституцій такі умови господарювання для 

роботодавців (власників), що їм стає вигідніше спрямовувати свої економічні 

ресурси на попередження травматизму, професійної захворюваності та 

поліпшення стану умов i охорони праці ніж на компенсації потерпілим та 

ліквідацію інших наслідків неналежного стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища. 

У сфері охорони праці можна виділити декілька принципових аспектів 

застосування економічних методів. Перший із них полягає у тому, що 

виділяються економічні методи, які безпосередньо виконують роль 

економічних стимулів (внутрішні, що запроваджуються на підприємстві, або 

зовнішніх, що вводяться централізовано). До цієї групи методів відносяться 

різного роду системи стимулювання охорони праці на підприємстві, 

централізовані системи стимулювання власників підприємств (штрафи, 

знижки-надбавки до страхових тарифів тощо). Іншими словами, це методи, 

які базуються на прямій та очевидній економічній вигоді особи чи групи ociб, 

до яких застосовуються економічні стимули за виконання вимог щодо 

охорони праці (робиш так, як вимагає система стимулювання - отримуєш за це 

одразу якусь вигоду економічного характеру i, навпаки, не дотримуєшся 

вимог цієї системи – це зменшує твої вигоди). 

Інша група економічних методів управління охороною праці – це 

методи, які базуються не на прямій та очевидній вигоді, а на глибинних 

особливостях економічних законів та на непрямих стимулах. Для цієї групи 

характерним є те, що сам економічний стимул прихований i, проявляється, як 

правило, через певний ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків. Наприклад, 

для отримання відповідних ліцензій підприємство має пред’явити дозвіл 

органів державного нагляду за охороною праці. На перший погляд, це чисто 

адміністративний захід, але в основі його лежить економічний стимул: не 

пройдеш процедуру отримання дозволу – не будеш мати ліцензії, не будеш 

мати ліцензії – не зможеш виконувати ту чи іншу роботу, а, отже, не 

матимеш бажаного економічного результату (вигоди). Тому адміністративно-

правовий метод управління в кінці ланцюжка причинно-наслідкових зв’язків 

стає по своїй суті економічним. Іншим прикладом може бути законодавче 

віднесення витрат на заходи з охорони праці до валових витрат виробництва. 

Це також стимул непрямої дії, оскільки певним чином стимулює 

фінансування потреб охорони праці за рахунок собівартості (зменшує базу 

оподаткування). 
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У залежності від того, до кого застосовуються економічні стимули, 

виділяється зовнішнє та внутрішнє стимулювання. Таким чином, економічні 

методи управління охороною праці за ознакою суб’єкта,  яким управляють, 

поділяються на методи зовнішнього та внутрішнього спрямування. 

Економічні методи управління охороною праці зовнішнього спрямування 

можуть бути реалізовані шляхом: 

 створення сприятливих умов для кредитування заходів i засобів з 

охорони праці; 

 надання податкових пільг; 

 запровадження таких умов для інвестування, оновлення та 

модернізації виробничих фондів, які обов’язково би враховували вимоги 

безпеки праці та виробничого середовища; 

 забезпечення функціонування системи обов’язкового соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань на основі прямого зв’язку між рівнями травматизму, 

профзахворюваності, стану умов i охорони праці та страховими 

внесками підприємств; 

 застосування нормативно-правових вимог, які регламентують 

використання штрафних санкцій за порушення роботодавцем вимог 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

 забезпечення державного фінансування наглядової, консультаційної, 

дозвільної та основних напрямків науково-дослідної роботи у сфері 

охорони праці, а також фінансування окремих заходів з охорони праці 

на найбільш небезпечних виробництвах. 

Економічний вплив внутрішнього спрямування розраховується на 

найманих працівників і здійснюється за допомогою договірного регулювання 

через колективний договір або безпосередньо роботодавцем через систему 

преміювання за виробничі результати чи взагалі через систему управління 

суб’єкта господарювання за його кошти. 

 

Загальна структура та завдання 

системи управління охороною праці на підприємстві 

Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) - це 

сукупність відповідних органів управління підприємством, які на підставі 

комплексу нормативно-правових актів, інструкцій тощо ведуть 

цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою виконання поставлених 

завдань з охорони праці. 

СУОПП є цільовою підсистемою загальної системи управління 

підприємством, охоплює усі напрями виробничо-господарської діяльності 

підприємства та трудові колективи його структурних підрозділів і 

реалізується у вигляді цілеспрямованої діяльності посадових осіб та 

працівників підприємства щодо виконання чинних нормативно-правових 

актів з охорони праці з метою попередження виробничого травматизму, 

професійної захворюваності, пожеж та аварій. 
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Створення СУОПП – це, в першу чергу, визначення керівництвом 

підприємства політики в галузі охорони праці, а саме працеохоронної 

політики стосовно зобов’язань, намірів та заходів в сфері охорони праці, 

визначення мети роботи СУОП, об’єкта та органів управління, завдань і 

заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови 

організаційної структури управління, створення ефективно діючих систем 

мотивації, контролю та обліку, аналізу, аудиту і моніторингу СУОПП, оцінка 

ризиків, розробка та впровадження комп’ютеризованих технологій 

управління, забезпечення відповідного контролю за ефективністю роботи 

СУОПП, створення умов для її надійного функціонування і подальшого 

вдосконалення. 

Мета управління охороною праці на підприємстві – це реалізація 

конституційних прав працівників та забезпечення вимог нормативно-

правових актів щодо збереження здоров’я і працездатності людини в процесі 

праці, створення безпечних та нешкідливих умов праці, покращення 

виробничого середовища, запобігання травматизму, профзахворювань, 

пожеж та аварій. 

Об’єктом управління охороною праці на підприємстві є діяльність 

роботодавця або довіреної ним особи, керівників структурних підрозділів, 

функціональних служб і всього колективу підприємства для забезпечення 

належних здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, виробничих 

ділянках, цехах і підприємства в цілому, попередження травматизму, 

профзахворювань, пожеж та аварій. 

Управління охороною праці на підприємстві здійснює роботодавець або 

довірена ним особа, а в цехах, виробничих ділянках, службах тощо – 

керівники відповідних служб і підрозділів. 

Виконання вимог нормативно-правових актів про охорону праці 

здійснюється на підприємстві шляхом забезпечення ефективного 

функціонування СУОПП, тобто шляхом планомірного і своєчасного 

виконання всіх завдань і функцій управління охороною праці на виробництві. 

Основні завдання СУОПП: 

 запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, 

пожежам та аваріям; 

 дотримання вимог колективних договорів, законодавства і нормативно-

правових актів з охорони праці; 

 виховання самосвідомості працівників підприємства з питань безпеки 

праці з метою їх ставлення до них, як до головних своїх обов’язків; 

 залучення працівників підприємства до планування, організації, 

мотивації, контролю та оцінки ефективності заходів з охорони праці; 

 визначення і розподіл обов’язків, прав і відповідальності за стан охорони 

праці між всіма керівниками підприємства; 

 забезпечення необхідної компетенції посадових осіб, спеціалістів та всіх 

працівників в питаннях, що пов’язані з виконанням покладених на них 

обов’язків, розумінням своїх прав, обов’язків і відповідальності; 
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 раціональне розподілення фінансових, матеріальних та людських 

ресурсів для забезпечення ефективного функціонування СУОПП; 

 забезпечення працівникам соціальних гарантій в сфері охорони праці у 

колективному договорі (угоді, трудовому договорі); 

 постійне підвищення ефективності функціонування СУОПП. 

Заходи з охорони праці, які можуть здійснюватися за рахунок фондів 

охорони праці підприємств, затверджені наказом Держгірпромнагляду 

(Держнаглядохоронпраці) від 02.06.99 №102. До таких заходів відносяться: 

 атестація робочих місць на їх відповідність вимогам чинних 

нормативних актів з охорони праці; 

 забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту; 

  реалізація заходів щодо усунення  можливого безпосереднього  впливу 

на працюючих шкідливих речовин і матеріалів та інших небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів; 

 застосування  систем автоматичного контролю та сигналізації наявності 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів, пристроїв аварійного 

вимкнення виробничого устаткування та комунікацій у разі виникнення 

небезпеки для працюючих; 

 установка додаткового обладнання та пристроїв, які забезпечують захист 

працюючих  від ураження електричним струмом, дії статичної електрики 

та розрядів блискавок; 

 впровадження та обладнання спеціальних механізмів, пристроїв і 

площадок з метою забезпечення зручного та безпечного виконання робіт 

на висоті; 

 приведення рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, іонізуючих та інших 

шкідливих випромінювань на робочих місцях у відповідність до вимог 

чинних нормативних актів; 

 розробка, виготовлення і монтаж нових та реконструкція існуючих: 

вентиляційних систем; систем кондиціонування; аспіраційних, пило- та 

газоуловлювальних пристроїв; систем природного та штучного 

освітлення; систем опалення; теплових та водяних завіс; повітряних 

душів; евакуаційних виходів та місць масового переходу працюючих 

тощо; 

 механізація прибирання виробничих приміщень від відходів 

виробництва, очищення повітроводів вентиляційних систем, 

освітлювальної арматури, вікон, світлових ліхтарів тощо; 

 проведення експертизи технічного стану виробничих будівель та споруд, 

експертизи та діагностики потенційно небезпечних об’єктів, 

устаткування тощо; 

 створення кабінетів, куточків, виставок з питань охорони праці, 

придбання необхідних нормативних документів, плакатів, поліграфічної 

продукції, навчальних посібників та іншої літератури, обладнання тощо; 

 навчання працівників безпечним методам праці, проведення семінарів з 

питань охорони праці; 
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 оснащення виробничих приміщень сигнальними кольорами та знаками 

безпеки відповідно до правил та стандартів з безпеки праці; 

 попередження дорожньо-транспортних пригод на території 

підприємства; 

 реконструкція та оснащення сучасним обладнанням санітарно-побутових 

приміщень, місць організованого відпочинку працюючих; 

 обладнання фізкультурно-оздоровчих кімнат, придбання з цією метою 

спортивного інвентарю, лікувальних та оздоровчих препаратів і 

медикаментів, як для профілактики профзахворювань, так і для 

реабілітації здоров’я постраждалих від нещасних випадків на 

виробництві; 

 заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над 

поліпшенням стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

 проведення профілактичних медичних оглядів працюючих, оплата 

медичних послуг спеціалістів з діагностики та  лікування працівників, 

які потерпіли внаслідок професійних захворювань та нещасних випадків 

на виробництві; 

 відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат на 

відрядження своїх працівників у разі, якщо вони є членами комісії із 

спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві, або у 

разі їх залучення до проведення експертиз тощо. 

 

Функції системи управління охороною праці 

на підприємстві 

 

Реалізація завдань управління охороною праці на підприємстві 

здійснюється шляхом послідовного виконання наступних функцій СУОПП: 

 планування та прогнозування  роботи з охорони праці на 

підприємстві; 

 організація та координація роботи з охорони праці на 

підприємстві; 

 мотивація та стимулювання роботи з охорони праці на 

підприємстві; 

 облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці на 

підприємстві; 
 контроль за станом охорони праці на підприємстві та 

функціонуванням СУОПП. 

 

 
Вимоги стандарту OHSAS 18001 (ДСТУ-П OHSAS 18001) 

щодо побудови сучасних СУОП 

Стандарт OHSAS 18001 «Системи менеджменту, професійного 

здоров’я та безпеки праці - Вимоги» (Occupacional Health and Safety 

management systems – Requirements) Серії з Оцінки Професійного здоров'я та 
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Безпеки Праці (Occupacional Health and Safety Assessment  Series) та супутній 

йому стандарт OHSAS 18002 «Керівництво з впровадження OHSAS 18001» 

(Guidelines for the implementation of OHSAS 18001)  були розроблені у 

відповідь на вимоги споживачів створити визнаний стандарт для системи 

менеджменту професійного здоров'я та безпеки праці, на підставі якого 

можуть бути оцінені та сертифіковані їх системи менеджменту. Саме 

OHSAS 18001 був взятий за основу при розробці вітчизняного стандарту 

ДСТУ-П OHSAS 18001 "Системи управління безпекою та гігієною праці" 

щодо побудови та впровадження СУОП. 

 

Особливості та сфера застосування OHSAS 18001 

Особливості OHSAS 18001. OHSAS 18001: 2007 був розроблений 

відповідно до правил Директив ISO / IEC з урахуванням структури 

стандартів ISO 9001: 2000 (система менеджменту якості), ISO 14001: 2004 

(система менеджменту навколишнього середовища) та ILO-OSH. Таким 

чином даний стандарт сприяє інтеграції систем менеджменту якості, 

навколишнього середовища та професійного здоров'я та безпеки праці в 

організаціях. 

OHSAS 18001: 2007 тепер називається стандартом, а не специфікацією 

або документом, як це було в попередніх редакціях. У даній редакції OHSAS 

18001 значно поліпшена узгодженість з ISO 14001: 2004 по структурі 

стандарту, а також покращена сумісність з ISO 9001: 2000, що відображає 

тенденцію прийняття OHSAS 18001 в якості основи для національних 

стандартів по системах менеджменту професійного здоров'я та безпеки праці 

(СУОП).  

Слід підкреслити, що існує велика різниця між керівними вказівками 

щодо впровадження СУОП та даним стандартом (OHSAS 18001), який не 

тільки встановлює вимоги до системи управління охороною праці 

організації, але і може бути використаний як для сертифікації, так і/або для 

самодекларування системи управління охороною праці. Керівні вказівки, 

навіть у випадку якщо вони розроблені такою авторитетною організацією, 

як МОП, непридатні для цілей сертифікації і призначені лише для надання 

допомоги при організації, розробці, впровадженні та вдосконаленні системи 

управління охороною праці.  

Останнім часом організації все більш зацікавлені в досягненні і 

демонстрації вагомої результативності в сфері охорони праці за рахунок 

управління професійними ризиками у відповідності з політикою та цілями в 

галузі охорони праці. Здійснюється це в умовах розвитку економічної 

політики та інших заходів, спрямованих на належне виконання заходів з 

охорони праці, а також в умовах загального зростання зацікавленості 

питаннями охорони праці. 

Стандарт OHSAS 18001 якраз і призначений для забезпечення 

організацій елементами ефективної та результативної системи управління 

охороною праці, які можуть бути інтегровані з іншими елементами 
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управління для сприяння організаціям в досягненні поставлених цілей у 

сфері охорони праці та економіки. 

Як відомо, управління охороною праці охоплює весь діапазон проблем, 

включаючи проблеми, що стосуються стратегії і конкурентоспроможності, і 

демонстрація успішного впровадження цього стандарту може бути 

використана організацією для того, щоб зацікавлені сторони впевнилися в 

наявності у неї належної системи управління охороною праці. 

Особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що в ньому використана 

методологія, відома як "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), або "Плануй-Роби-

Перевіряй-Коригуй" (ПРПК). 

Коротко методологія PDCA / ПРПК може бути описана таким чином: 

 „Плануй” – це встановлення цілей і процесів, необхідних для 

отримання результатів у відповідності з політикою організації в 

області охорони праці; 

 „Роби” –  це реалізація процесів; 

 „Перевіряй” –  це моніторинг та оцінка процесів по відношенню до 

політики в сфері охорони праці, цілям, завданням, законодавчим і 

іншим вимогам, а також запис результатів; 

 „Коригуй” – це здійснення заходів стосовно безперервного 

поліпшення результативності охорони праці. 

Необхідно відзначити, що багато організацій управляють своїми 

операціями за допомогою системи процесів та їх взаємодій, і ця методологія 

називається «процесний підхід». Саме таку методологію «процесного 

підходу» рекомендує використовувати ISO 9001. Однак, оскільки 

методологія PDCA/ПРПК може бути застосовна до всіх без виключення 

процесів, то обидві ці методології є сумісними. 

Ще однією особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що він містить 

лише ті вимоги, які можуть бути піддані об'єктивному аудиту. 

Також слід зазначити, що стандарт OHSAS 18001 не встановлює 

абсолютних вимог у питаннях результативності охорони праці. Виняток 

становлять лише зобов'язання щодо відповідності законодавчим, 

нормативно-правовим та іншим вимогам, які містяться у політиці в сфері 

охорони праці і  поширюються на організацію, а також зобов'язання щодо 

попередження нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань, та зобов'язання щодо постійного поліпшення ефективності 

СУОП. 

OHSAS 18001 не містить вимог, характерних для інших систем 

управління, наприклад, вимог до управління якістю, навколишнім 

середовищем, безпекою, фінансовими ресурсами, і елементи системи 

управління охороною праці можуть бути узгоджені або інтегровані з 

відповідними елементами інших систем управління. Таким чином, 

організація може використовувати вже існуючі системи управління при 

розробці системи управління охороною праці відповідно до вимог стандарту 

OHSAS 18001. 
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Сфера застосування. Стандарт OHSAS 18001 встановлює вимоги до 

системи управління охороною праці, які можуть бути застосовні до 

організацій будь-якого типу і розміру. Успіх впровадження системи залежить 

від зобов'язань, прийнятих на всіх рівнях і всіма підрозділами організації, 

особливо вищим керівництвом. Впровадження такої системи дозволить 

організації сформулювати політику в галузі охорони праці, встановити цілі та 

процеси для виконання зобов'язань, передбачених політикою, а також 

здійснити заходи для поліпшення результативності та продемонструвати 

відповідність СУОП вимогам OHSAS 18001. 

Організація повинна розробити, документально оформити, впровадити, 

підтримувати в робочому стані і постійно поліпшувати систему управління 

охороною праці відповідно до вимог даного стандарту, а також визначити 

механізми виконання цих вимог. 

Рівень деталізації та складності системи управління охороною праці, 

обсяг документації та витрачених на неї ресурсів залежить від ряду факторів, 

таких як сфера застосування системи, розмір організації, характер її 

діяльності, вид продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються. 

OHSAS 18001 встановлює вимоги до системи управління охороною праці 

з метою надання допомоги організаціям в управлінні ризиками та 

підвищення результативності даного управління. Стандарт не встановлює 

конкретних критеріїв результативності системи управління охороною праці 

і не містить вказівок щодо її розробки. 

Даний стандарт може бути застосовний до будь-якої організації, яка має 

намір: 

а) розробити систему управління охороною праці для усунення або 

мінімізації ризиків для працюючих (працівників) та інших зацікавлених 

сторін, які можуть піддаватися небезпекам, що пов'язані з діяльністю 

організації;  

б) впровадити, підтримувати в робочому стані і поліпшувати систему 

управління охороною праці; 

в) упевнитися, що СУОП відповідає вимогам політики в галузі охорони 

праці, яка розроблена організацією;  

г) продемонструвати відповідність стандарту OHSAS 18001 шляхом: 

 проведення самооцінки і самодекларування, або  

 отримання підтвердження своєї відповідності сторонами, 

зацікавленими діяльністю організації, такими як замовники, або  

 отримання підтвердження самодекларування зовнішньою 

стороною, або  

 проведення сертифiкацiї системи управління охороною праці 

зовнішньої організацією. 

Всі вимоги стандарту OHSAS 18001 можуть бути застосовні до будь-

якій системі управління охороною праці. Ступінь їх застосування залежить 

від таких факторів, як політика в галузі охорони праці організації, 

характеру її діяльності та ризиків, а також складності процесів. 
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Даний стандарт не розглядає такі питання зі сфери безпеки і здоров'я, як 

програми оздоровлення співробітників, безпеку продукції, нанесення шкоди 

майну або навколишньому середовищу. 

У стандарті OHSAS 18001 застосовують наступні терміни та визначення:  

Прийнятний ризик (acceptable risk): ризик, зменшений до рівня, який 

організація може допустити з урахуванням своїх зобов'язань щодо 

дотримання чинних законодавчих вимог і власної політики у галузі охорони 

праці. 

Постійне удосконалення (continual improvement): повторюваний процес 

удосконалення  системи управління охороною праці з метою покращення 

результативності охорони праці відповідно до політики у сфері охорони 

праці організації.  

Документ (document): інформація або відповідний їй носій. 

Коригувальна дія (corrective action): дія, яку виконують для усунення 

причин виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації. У 

невідповідності може бути декілька причин. Коригувальну дію виконують 

для запобігання повторного виникнення, тоді як попереджувальну дію 

використовують для запобігання виникнення.  

Ідентифікація небезпеки (hazard identification): встановлення наявності 

небезпеки і визначення її характеристик. 

Професійне захворювання (occupational disease): хронічне або гостре 

захворювання працюючого, яке викликане впливом на нього шкідливого і 

(або) небезпечного виробничого фактора трудового процесу, що призвело до 

тимчасової або стійкої втрати ним професійної працездатності або навіть до 

його смерті. 

Нещасний випадок - це інцидент, який призвів до підвищення 

травматизму, погіршення здоров'я або смерті. 

Зацікавлена сторона (interested party): особа або група осіб на робочому 

місці або поза ним, які зацікавлені в результативності охорони праці в 

організації. 

Невідповідність (nonconformity): невиконання вимоги. 

Невідповідність може бути будь-яким відхиленням від: 

 вимог технічних регламентів, встановленої практики, державних 

стандартів, стандартів організації, технологічної документації, 

правил, встановлених процедур, законодавчих вимог та ін; 

 вимог системи управління охороною праці.  

Система менеджменту професійного здоров'я і безпеки праці 

(occupational health and safety management system) - система управління 

охороною праці: частина системи управління організації, яка 

використовується для розробки і впровадження її політики в галузі охорони 

праці, а також для управління ризиками. 

Цілі в області професійного здоров'я та безпеки праці (occupational 

health and safety objective): цілі, які встановлюються в організації для 

досягнення результативності охорони праці. Цілі повинні бути, по 
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можливості, виражені кількісно, а також повинні бути узгоджені з політикою 

в області охорони праці. 

Результативність професійного здоров'я та безпеки праці (occupational 

health and safety performance): результати управління організацією ризиками 

професійного здоров'я та безпеки праці. 

Оцінка результативності охорони праці включає оцінку ефективності 

заходів управління організації. У контексті систем управління охороною 

праці результати також можуть бути оцінені щодо ступеня реалізації 

політики в галузі охорони праці організації, її цілей та інших вимог 

результативності в області охорони праці. 

Політика в області професійного здоров'я та безпеки праці 

(occupational health and safety policy): загальні наміри та напрямки діяльності 

організації, пов'язані з результативністю охорони праці, офіційно 

сформульовані вищим керівництвом. 

Політика в області охорони праці забезпечує основу для діяльності і 

встановлення цілей  у цій області. 

Попереджуюча дія (preventive action): дія, яку виконують для усунення 

причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної 

ситуації. 

У потенційного невідповідності може бути декілька причин. 

Попереджуючу дію виконують для попередження виникнення події, тоді як 

коригувальну дію - для запобігання повторного виникнення невідповідності. 

Процедура (procedure): встановлений спосіб здійснення діяльності або 

процесу. Процедури можуть бути документованими або недокументованими. 

Запис (record): документ, що містить досягнуті результати або свідчення 

здійсненої діяльності. 

Оцінка ризиків (risk assessment): процес оцінки величини ризику і 

прийняття рішення, чи є ризик прийнятним з урахуванням заходів 

управління, що здійснюються. 

Робоче місце (workplace): місце постійного або тимчасового 

перебування працівників у процесі трудової діяльності. При розгляді 

робочого місця організація повинна брати до уваги можливість знаходження 

працюючого у відрядженні, переміщення його на транспорті, а також роботи 

в приміщенні клієнта або замовника або роботи вдома. 

 

Модель та основні елементи СУОП стандарту OHSAS 18001, 

загальні вимоги щодо їх побудови 

 

Модель і основні елементи системи управління охороною праці, 

виконаної з урахуванням методології PDCA / ПРПК, яка використовується  в 

стандарті OHSAS 18001, представлена на рис. 2. 
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Політика у сфері охорони праці. 

Вище керівництво організації повинно визначити і санкціонувати 

загальну політику організації у сфері охорони праці, а також гарантувати, 

що у встановленій області застосування системи управління охороною праці 

дана політика: 

а) відповідає характеру і масштабу ризиків, які існують у організації в 

області охорони труда; 
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б) включає зобов'язання щодо попередження нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, а також зобов'язання з постійного 

поліпшення системи управління охороною праці та її результативності; 

в) включає зобов'язання, як мінімум, відповідати вимогам чинного 

законодавства та існуючих нормативно-правових актів у галузі охорони 

праці;  

г) забезпечує основу для встановлення та аналізу цілей у сфері охорони 

праці; 

д) оформлена документально, впроваджена і підтримується в робочому 

стані; 

е) доведена до відома всіх працівників організації з метою повідомлення 

про їхні індивідуальні зобов'язання у сфері охорони праці; 

ж) доступна для зацікавлених сторін; 

з) періодично аналізується з метою гарантії того, що політика 

залишається актуальною і прийнятною для організації. 

Планування. 

Ідентифікація небезпек, оцінка ризиків та визначення заходів 

управління. Організація повинна розробити, впровадити та виконувати 

процедури для постійній ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та 

визначення необхідних заходів управління. 

Процедури для ідентифікації небезпек та оцінки ризиків повинні 

враховувати: 

а) планові та позапланові види діяльності; 

б) діяльність всіх осіб, що мають доступ до робочого місця; 

в) поведінку людей, їх можливості та інші людські фактори; 

г) небезпеки, джерело яких не пов'язано з робочим місцем, але які здатні 

негативно впливати на здоров'я та безпеку осіб, що знаходяться на даному 

робочому місці; 

д) інфраструктуру, обладнання і матеріали на робочому місці, надані як 

самою організацією, так і іншими організаціями; 

е) зміни або передбачувані зміни в організації, її діяльності, 

технологічних процесах, в обладнанні або матеріалах; 

ж) модифікації системи управління охороною праці, включаючи 

тимчасові зміни, та їх вплив на операції, процеси і діяльність; 

з) будь-які відповідні законодавчі зобов'язання, що стосуються оцінки 

ризиків та впровадження необхідних заходів управління; 

і) конструктивне виконання установок, машин / устаткування, 

організацію робочих місць і ділянок, технологічних процесів з урахуванням 

можливостей працівників. 

Методологія процесу ідентифікації небезпек та оцінки ризиків повинна: 

а) бути визначена з урахуванням сфери застосування, характеру та 

строків для надання їй характеру скоріше попереджуючої, чим реагуючої дії; 

б) забезпечити ідентифікацію, визначенню пріоритетів, документальне 

оформлення ризиків і використання відповідних заходів управління. 
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Для управління змінами організація повинна визначити небезпеки і 

ризики в сфері охороні праці, пов'язані із змінами в організації або її видах 

діяльності до введення цих змін. 

Організація повинна гарантувати, що результати цієї оцінки беруться до 

уваги при визначенні заходів управління. 

При визначенні заходів управління або під час розгляду змін існуючих 

заходів управління слід враховувати наступну ієрархію заходів зі скорочення 

ризиків: 

а) усунення; 

б) заміну; 

в) технічні заходи; 

г) попередження та / або адміністративні заходи управління; 

д) засоби індивідуального захисту. 

Організація повинна документально оформляти і оновлювати 

результати ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та встановлених заходів 

управління. 

Організація повинна гарантувати, що ризики у сфері охорони праці та 

встановлені заходи управління розглядаються при розробці, впровадженні та 

функціонуванні системи управління охороною праці. 

Законодавчі та інші вимоги. Організація повинна розробити, 

впровадити та виконувати процедури ідентифікації та забезпечення 

доступу до законодавчих та інших вимог у сфері охорони праці, що 

розповсюджуються на організацію. 

Організація повинна гарантувати, що всі чинні законодавчі та інші 

вимоги у сфері охорони праці, які організація зобов'язалася виконувати, 

враховані при розробці, впровадженні та функціонуванні системи управління 

охороною праці. 

Організація повинна постійно оновлювати цю інформацію. 

Організація повинна доводити відповідну інформацію із законодавчих та 

інших вимогам у сфері охорони праці працівникам, а також іншим 

відповідним зацікавленим сторонам. 

Цілі і програми. Організація повинна встановити, впровадити і 

підтримувати в робочому стані документально оформлені цілі в області 

охорони праці для відповідних підрозділів і рівнів в рамках організації. 

Цілі повинні бути по можливості виражені кількісно та узгоджені з 

політикою в області охорони праці, включаючи зобов'язання з попередження 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, з 

дотримання застосовних законодавчих та інших вимог, які організація 

зобов'язалася виконувати, а також зобов'язання щодо постійного поліпшення 

результативності охорони праці. 

При визначенні та аналізі цілей організація повинна враховувати не 

тільки законодавчі та інші вимоги, які організація зобов'язалася виконувати, 

але і  ризики, що існують в організації. Вона також повинна розглядати 

технологічні альтернативи, свої фінансові, експлуатаційні та комерційні 

вимоги, а також враховувати думку відповідних зацікавлених сторін. 
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Організація повинна розробити, впровадити і підтримувати в робочому 

стані відповідні програми для досягнення її цілей. Програми, як мінімум, 

повинні включати: 

а) розподіл відповідальності і повноважень для досягнення цілей у 

відповідних підрозділах і рівнях управління організації;  

б) засоби, заходи і терміни досягнення цілей (графік).  

Програми повинні регулярно аналізуватися через заплановані інтервали 

часу і при необхідності коригуватися для забезпечення досягнення цілей.  

Впровадження та функціонування. 

Ресурси, обов’язки, відповідальність і повноваження. Вище керівництво 

повинно взяти на себе повну відповідальність за охорону праці та систему 

управління охороною праці. 

Вище керівництво повинно демонструвати свої зобов'язання шляхом: 

а) забезпечення ресурсів, достатніх для розробки, впровадження, 

функціонування та поліпшення системи управління охороною праці (ресурси 

включають трудові ресурси зі спеціалізованими навичками, інфраструктуру 

організації, технології та фінансові ресурси); 

б) визначення обов'язків, розподілу відповідальності і делегування 

повноважень для полегшення результативного управління охороною праці; 

обов'язки, відповідальність і повноваження повинні бути документально 

оформлені і доведені до відома відповідних працівників. 

Організація повинна призначити уповноваженого представника вищого 

керівництва з особливою відповідальністю за охорону праці (незалежно від 

інших обов'язків), з встановленими функціями і повноваженнями для 

забезпечення того, щоб: 

а) система управління охороною праці була розроблена, впроваджена і 

функціонувала відповідно до стандарту OHSAS 18001; 

б) звіти про результативність системи управління охороною праці 

представлялися вищому керівництву для аналізу, а також в якості основи для 

поліпшення системи управління охороною праці. 

Призначений вищим керівництвом уповноважений представник 

(наприклад, у великих організаціях член ради директорів або виконавчого 

комітету) може делегувати частину своїх обов'язків підлеглим представникам 

керівництва, зберігаючи при цьому свою повну відповідальність. 

Призначений уповноважений представник вищого керівництва повинен 

бути відомий всім працівникам організації. 

Працівники, що наділяються відповідними повноваженнями, повинні 

нести відповідальність за постійне поліпшення результативності охорони 

праці, при цьому працівники з керівними обов'язками повинні демонструвати 

свою відповідальність за постійне поліпшення результативності охорони 

праці. 

Організація повинна гарантувати, що всі працівники несуть 

відповідальність за аспекти охорони праці, якими вони можуть управляти, 

включаючи дотримання вимог, що застосовуються  в сфері охорони праці. 
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Компетентність, навчання та обізнаність. Організація повинна 

гарантувати, щоб усі особи, які виконують під її управлінням завдання, які 

можуть впливати на професійне здоров'я та безпеку праці, компетентні на 

підставі відповідної освіти, навчання або досвіду роботи. В організації 

повинні вестися відповідні записи, що стосуються компетентності, навчання 

та обізнаності працівників. Організація повинна передбачати навчання або 

виконувати  при необхідності інші дії, оцінювати результативність навчання 

або  інших дій, що здійснюються у цьому випадку, а також зберігати супутні 

запису. Організація повинна визначити необхідність у додатковому навчанні 

персоналу, пов'язаному з функціонуванням системи управління охороною 

праці. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати 

процедури, які дають можливість всім особам, які працюють під її 

управлінням, розуміти: 

а) наслідки, реальні або потенційні, від недотримання вимог охорони 

праці при здійсненні ними трудової діяльності, а також вигоди для їх 

професійного здоров'я та безпеки праці від поліпшення індивідуальної 

результативності у сфері охорони праці; 

б) свою роль і відповідальність, а також важливість досягнення 

відповідності політиці в області охорони праці, процедурам, вимогам 

системи управління охороною праці, включаючи вимоги, пов'язані з 

підготовленістю до аварійних ситуацій і реагування на них; 

в) потенційні наслідки відхилень від встановлених процедур. 

Процедури з навчання повинні враховувати різні рівні: відповідальності, 

здібностей, мовних навичок,  освіченості та ризику. 

Обмін інформацією. З урахуванням наявних небезпек і розробленої 

системи управління охороною праці організація повинна встановити, 

впровадити та виконувати відповідні процедури для: 

а) внутрішнього обміну інформацією між різними підрозділами та 

рівнями організації; 

б) обміну інформацією з підрядниками та особами, відрядженими для 

виконання робіт на території організації; 

в) отримання, документального оформлення та реагування на відповідну 

інформацію від зовнішніх зацікавлених сторін. 

Участь і консультування. Організація повинна встановити, впровадити 

та виконувати процедури, що забезпечують: 

а) участь працівників в управлінні охороною праці шляхом їх: 

 відповідного залучення в ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків і 

визначення заходів управління; 

 відповідного залучення до розслідування інцидентів на 

виробництві та аварійних ситуацій; 

 залучення до розробки та аналізу політики та цілей у сфері 

охорони праці; 

 консультування з приводу будь-яких змін, що впливають на 

охорону їх праці; 
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 представництва при розгляді питань охорони праці (працівники 

повинні бути поінформовані про заходи за їх участю, а також про 

те, хто є їх представниками з питань охорони праці); 

б) консультації з підрядниками з приводу змін, які впливають на 

професійне здоров'я працюючих і безпеку праці. 

Організація повинна гарантувати, що, в разі необхідності, проводяться 

консультації з відповідними зовнішніми зацікавленими сторонами з питань 

охорони праці, у разі, якщо вони мають до них відношення. 

Документація. Документація системи управління охороною праці 

повинна включати: 

а) політику і цілі в області охорони праці; 

б) опис сфери застосування системи управління охороною праці; 

в) опис основних елементів системи управління охороною праці і 

взаємозв'язків між ними, а також посилання на необхідні документи; 

г) документи, включаючи записи, які потрібні відповідно до стандарту 

OHSAS 18001; 

д) документи, включаючи записи, визначені організацією як необхідні 

для забезпечення результативного планування, виконання і управління 

процесами, які пов'язані з ризиками в сфері охорони праці, що існують в 

організації. 

Важливо, щоб документація відповідала рівню складності СУОП, 

небезпекам і ризикам, які мають місце, і зводилася до мінімуму, необхідного 

для забезпечення результативності СУОП. 

Управління документацією. Повинно бути забезпечено управління 

документами, визначеними системою управління охороною праці і 

стандартом OHSAS 18001. Управління записами, які представляють собою 

особливий тип документів, повинне здійснюватись згідно з вимогами, про які 

буде сказано трохи пізніше. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури 

для: 

а) затвердження документів, з метою  підтвердження їх доцільності 

перед  застосуванням; 

б) аналізу і, при необхідності, поновлення документів, а також 

повторного їх затвердження; 

в) забезпечення ідентифікації змін та поточного статусу перегляду 

документів; 

г) забезпечення наявності відповідних екземплярів документів, що 

застосовуються, у місцях їх використання; 

д) забезпечення збереження чіткості документів і простоти їх 

ідентифікації; 

е) забезпечення ідентифікації документів зовнішнього походження, 

визначених організацією як необхідні для планування та функціонування 

системи управління охороною праці, та управління їх розповсюдженням; 
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ж) запобігання ненавмисному застосуванню застарілих документів і 

застосування відповідної їх ідентифікації, якщо вони зберігаються для будь-

яких цілей. 

Управління операціями. Організація повинна визначити операції та 

види діяльності, пов'язані з ідентифікованими небезпеками, для яких 

необхідне впровадження заходів управління ризиками. Заходи управління 

повинні включати управління змінами. 

Для цих операцій та видів діяльності організація повинна впровадити 

та підтримувати в робочому стані: 

а) операційне управління, що може бути застосоване  до організації та її 

діяльності; організація повинна інтегрувати це операційне управління в 

загальну систему управління охороною праці; 

б) заходи управління, пов'язані з набутою продукцією, устаткуванням і 

послугами; 

в) заходи управління, пов'язані з підрядниками та особами, 

відрядженими для виконання робіт на території організації; 

г) документально оформлені процедури, що стосуються ситуацій, при 

яких їх відсутність може призвести до відхилень від політики та цілей у сфері 

охорони праці; 

д) встановлені операційні критерії, відсутність яких може призвести до 

відхилень від політики та цілей у сфері охорони праці. 

Готовність до аварійних ситуацій і реагування на них. Організація 

повинна розробити, впровадити та виконувати процедури: 

а) ідентифікації можливих аварійних ситуацій; 

б) реагування на дані аварійні ситуації. 

Організація повинна реагувати на реальні аварійні ситуації чи 

пом'якшувати пов'язані з ними несприятливі наслідки для професійного 

здоров'я і безпеки праці персоналу. 

При плануванні дій щодо реагування на аварійні ситуації організація 

повинна враховувати рекомендації відповідних зацікавлених сторін, 

наприклад, аварійних служб і сусідніх організацій. 

Організація також повинна періодично перевіряти свої процедури 

реагування на аварійні ситуації і залучаючи у разі необхідності відповідні 

зацікавлені сторони. 

Організація повинна періодично аналізувати і при необхідності 

коректувати свою підготовленість до аварійних ситуацій і процедури 

реагування на них, зокрема, після періодичних перевірок і після аварійних 

ситуацій, які сталися. 

Контролюючі та корегуючи дії. 

Оцінка (вимір) результативності та моніторинг. Організація повинна 

встановити, впровадити та виконувати процедури для регулярного 

моніторингу та оцінки (вимірювання) результативності охорони праці. Такі 

процедури повинні передбачати: 

а) якісну і кількісну оцінки, що відповідають потребам організації; 
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б) моніторинг ступеня досягнення цілей організації в області охорони 

праці; 

в) моніторинг результативності заходів управління (як професійного 

здоров'я, так і безпеки праці); 

г) упереджувальну попередню оцінку результативності для моніторингу 

відповідності програмам з охорони праці, заходам управління та операційним 

критеріями; 

д) реагуючу оцінку результативності охорони праці за даними 

моніторингу нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, 

аварійних ситуацій та інших наявних доказів недостатньої результативності 

охорони праці; 

е) реєстрацію даних результатів моніторингу та оцінки результативності, 

при умові, що вони є достатніми для подальшого аналізу застосування 

коригувальних та попереджувальних дій. 

Якщо необхідно вимірювальне обладнання для моніторингу або оцінки 

результативності, організація повинна встановити і виконувати процедури 

калібрування і технічного обслуговування даних засобів вимірювання. 

Обов’язково необхідно вести записи з їх калібрування і технічного 

обслуговування, а також щодо  отриманих результатів. 

Оцінка відповідності законодавству. Згідно з зобов'язанням 

дотримуватися відповідності чинному законодавству, організація повинна 

встановити, впровадити та чітко виконувати процедури періодичної оцінки 

відповідності законодавчим вимогам, що на даний час застосовуються у цій 

організації. 

Організація обов’язково повинна вести записи результатів періодичної 

оцінки. 

Частота періодичності такої оцінки може відрізнятися для різних 

законодавчих вимог. 

Організація також повинна періодично оцінювати відповідність і іншим 

вимогам, які вона зобов'язалася виконувати. Організація може об'єднати цю 

оцінку з оцінкою відповідності законодавчим вимогам або встановити окремі 

процедури, при цьому вона зобов’язана обов’язково  вести записи результатів 

такої періодичної оцінки. 

Періодичність проведення цієї оцінки може відрізнятися для різних 

вимог, які організація зобов'язалася виконувати. 

Розслідування інцидентів (нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань і аварійних ситуацій). Організація повинна 

встановити, впровадити та виконувати процедури для запису, розслідування 

та реєстрації інцидентів (нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань, а також аварійних ситуацій) для того, щоб: 

а) визначити основні недоліки СУОП а також фактори, які можуть стати 

причиною інцидентів або сприяти інцидентам; 

б) ідентифікувати потребу в коригувальних діях 

в) ідентифікувати можливості для попереджувальних дій; 

г) ідентифікувати можливості для постійного вдосконалення; 
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д) інформувати про результати розслідувань. 

Розслідування повинні здійснюватися своєчасно. 

Результати розслідування інцидентів повинні бути задокументовані і 

збережені. 

Всі ідентифіковані потреби щодо коригувальних дій або можливості для 

попереджувальних дій будуть розглянуті нижче. 

Невідповідності, коригуючи та запобіжні дії. Організація повинна 

встановити, впровадити та виконувати процедури розгляду реальних і 

потенційних невідповідностей, а також процедури здійснення коригувальних 

та попереджувальних дій. Процедури повинні визначати вимоги щодо: 

а) визначення, ідентифікації та усунення невідповідностей, а також 

проведення відповідних дій з метою зниження їх наслідків для професійного 

здоров'я та безпеки праці; 

б) розслідування невідповідностей, визначення їх причин та проведення 

дій для виключення їх повторення; 

в) оцінки потреби в запобіжних діях і реалізації відповідних 

коригувальних дій, розроблених для виключення їх виникнення; 

г) реєстрації (записи) та інформування про результати проведених 

коригувальних і попереджуючих дій; 

д) аналізу результативності проведених коригувальних і попереджуючих 

дій. 

Якщо коригувальні та запобіжні дії ідентифікують нові або змінені 

небезпеки або потребу в нових або змінених заходах управління, то у цьому 

випадку у процедурі повинно бути встановлено, щоб до їхнього 

впровадження була проведена оцінка ризиків запропонованих дій. 

Всі коригуючи або запобіжні дії, вжиті для усунення причин реальних 

або потенційних невідповідностей, повинні відповідати масштабам проблем і 

бути порівнянними з відповідними ризиками. 

Організація повинна гарантувати, що всі необхідні зміни, які є 

результатом коригувальних або запобіжних дій, були внесені в документацію 

системи управління охороною праці. 

Управління записами. Організація повинна встановити і вести записи, 

які необхідні для демонстрації відповідності вимогам системи управління 

охороною праці і стандарту OHSAS 18001, а також досягнутих 

результатів. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури 

ідентифікації, зберігання, захисту, пошуку, архівування та вилучення записів. 

Записи повинні бути і залишатися розбірливими, ідентифікованими і 

такими, що простежуються. 

Внутрішній аудит. Організація повинна забезпечити проведення 

внутрішніх аудитів системи управління охороною праці із запланованою 

періодичністю для того, щоб: 

а) визначити, чи дійсно система управління охороною праці: 

 відповідає запланованим заходам з управління охороною праці, 

включаючи вимоги стандарту OHSAS 18001; 
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 впроваджена і функціонує належним чином; 

 результативна для виконання політики і цілей організації; 

б) надати керівництву організації інформацію про результати аудитів. 

Програма аудитів повинна плануватися,  розроблятися, 

запроваджуватись і виконуватися організацією з урахуванням результатів 

оцінки ризиків діяльності організації та результатів попередніх аудитів. 

Повинна бути встановлена, впроваджена і виконуватися сама процедура 

аудиту, яка відображає: 

а) наявність відповідальності, компетенції, а також вимог з планування 

та проведення аудитів, звітування про результати і ведення відповідних 

записів;  

б) визначення критеріїв, сфери, періодичності і методів аудиту. 

Вибір аудиторів і проведення аудитів повинне гарантувати 

об'єктивність і неупередженість процесу аудиту. 

Аналіз з боку вищого керівництва. 

Вище керівництво повинно проводити аналіз системи управління 

охороною праці організації із запланованою періодичністю, щоб забезпечити 

її постійну придатність, адекватність і результативність. Аналіз повинен 

включати оцінку можливостей для поліпшення і необхідності змін у системі 

управління охороною праці, включаючи політику і цілі у сфері охорони 

праці. Обов’язково повинні робитися записи аналізу з боку керівництва. 

Вхідні дані для аналізу з боку вищого керівництва повинні містити: 

а) результати внутрішніх аудитів та оцінки відповідності законодавчим 

та іншим вимогам, які організація застосовує і зобов'язалася виконувати; 

б) результати участі та консультування; 

в) відповідну інформацію від зовнішніх зацікавлених сторін, включаючи 

претензії;  

г) результативність організації в сфері охорони праці; 

д) ступінь досягнення цілей; 

е) результати розслідування інцидентів (нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань аварійних ситуацій), коригувальних 

та попереджувальних дій; 

ж) виконання рішень і дії з боку керівництва після проведення 

попередніх аналізів; 

з) зміни обставин, включаючи зміни законодавчих та інших вимог з 

охорони праці; 

і) рекомендації щодо поліпшення функціонування СУОП. 

Дані аналізу з боку вищого керівництва повинні узгоджуватися із 

зобов'язаннями організації щодо постійного поліпшення функціонування 

СУОП і повинні включати всі рішення і дії, пов'язані з можливими змінами в: 

а) результативності охорони праці; 

б) політиці і цілях у сфері охорони праці; 

в) ресурсах; 

г) інших елементах СУОП. 

Відповідні результати аналізу з боку вищого керівництва повинні бути 
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доступні для поширення і проведення консультацій. 

 

Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці 

Закон України "Про охорону праці" зобов‘язує роботодавця створити 

на кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови 

праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити 

додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони 

праці. Згідно з цим законом керівники підприємств зобов’язані передбачати 

в посадових інструкціях працівників конкретні обов’язки, права та 

відповідальність за виконання відповідних функцій з питань охорони праці. 

Посадові інструкції повинні включати наступні розділи: загальні 

положення, службові функції, службові обов’язки, права, відповідальність, 

взаємовідносини з іншими посадовими особами відповідно до займаної 

посади, і в кожному із вище перелічених розділів обов’язково повинні бути 

розглянуті питання охорони праці. Складаються посадові інструкції згідно з 

Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, який 

затверджений Наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 

16.02.98 №24. 

Як вже було сказано раніше, функція СУОПП щодо організації роботи з 

охорони праці передбачає встановлення, в першу чергу, відповідних 

обов’язків, прав і відповідальності роботодавця та керівників і спеціалістів 

усіх рівнів щодо виконання ними існуючих вимог з охорони праці. Одним з 

основних завдань керівників та спеціалістів в структурі СУОПП є створення 

здорових і безпечних умов праці з урахуванням вимог існуючого 

законодавства про працю, Закону "Про охорону праці", стандартів ССБП, 

відповідних норм, правил і інструкцій,  та інших чинних нормативних актів з 

охорони праці. 

Слід зазначити, що обов’язки посадових осіб підприємства  необхідно 

максимально конкретизувати щодо функцій та завдань, які вони повинні 

виконувати в структурі СУОПП. 

Для забезпечення у кожному структурному підрозділі підприємства, на 

кожному робочому місці умов праці, що відповідають вимогам чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці, а також для забезпечення 

додержання відповідних прав працівників, які визначенні законодавством 

про охорону праці, роботодавець повинен, в першу чергу, забезпечити 

ефективне функціонування СУОПП, для чого він: 

o створює службу охорони праці і зобов’язує посадових осіб підприємства 

забезпечувати вирішення конкретних питань з охорони праці; 

o затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів  

підприємства щодо їх обов’язків, прав та відповідальності у сфері 

охорони праці та контролює виконання покладених на них функцій; 

o приймає участь у розробці колективного договору в розділі охорони 

праці; 

o реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з 

охорони праці та підвищення існуючого рівня безпеки виробництва; 
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o здійснює необхідні профілактичні заходи в сфері охорони праці; 

o забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків та 

професійних захворювань, здійснює контроль за виконанням 

профілактичних заходів, визначених в результаті роботи комісій з 

розслідування нещасних випадків; 

o впроваджує прогресивні безпечні технології, досягнення науки та 

техніки в галузі охорони праці, засоби автоматизації та механізації 

виробництва, існуючий позитивний досвід в сфері охорони праці тощо; 

o забезпечує належне утримання будівель, споруд та об’єктів, 

виробничого обладнання та устаткування, а також моніторинг за їх 

технічним станом; 

o організовує проведення аудиту з питань охорони праці, лабораторних 

досліджень параметрів виробничого середовища, оцінку технічного 

стану виробничого обладнання та устаткування, атестацію робочих 

місць на відповідність Гігієнічній класифікації умов праці в порядку і 

терміни, що встановлені законодавством, і за підсумками атестації  

вживає заходи щодо усунення  виявлених недоліків; 

o розробляє і затверджує необхідні положення, інструкції та інші акти з 

охорони праці, що діють у межах підприємства; 

o встановлює відповідно до державних нормативно-правових актів 

правила виконання  робіт та поведінки працівників на території 

підприємства, на будівельних майданчиках, у виробничих приміщеннях, 

на робочих місцях; 

o безкоштовно забезпечує працівників необхідною нормативно-правовою 

документацією з питань охорони праці; 

o здійснює постійний контроль за додержанням працівниками  

технологічних нормативів, правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, а також 

за використанням засобів колективного та індивідуального захисту; 

o організовує пропаганду щодо безпечних методів праці; 

o вживає відповідні заходи щодо допомоги потерпілим від нещасних 

випадків, пожеж та аварій, залучає, в разі виникнення на підприємстві 

надзвичайних ситуацій, професійні рятувальні формування; 

o організовує з працівниками ефективне співробітництво в галузі охорони 

праці тощо. 

Роботодавець безпосередньо несе відповідальність за ефективність 

функціонування СУОПП та виконання вимог діючих нормативно-правових 

актів та чинного законодавства з охорони праці. 

Що стосується інших посадових осіб підприємства, то основну роботу з 

охорони праці у вище перелічених напрямках, як правило, повинен 

проводити головний інженер. В свою чергу, головний механік повинен 

відповідати за безпеку всього виробничого обладнання, головний енергетик 

- за безпечну експлуатацію електро- та енергообладнання, головний 

економіст  повинен забезпечувати своєчасне вирішення економічних питань 

в сфері охорони праці, головний бухгалтер – фінансування відповідних 
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планів з охорони праці, виплату матеріального заохочення працівникам з 

урахуванням виконання ними відповідних завдань з охорони праці тощо. 

Посадові особи таких структурних підрозділів підприємства як, наприклад, 

відділу матеріально-технічного забезпечення – організовують матеріально-

технічне забезпечення відповідних планів роботи з охорони праці, а також 

забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального 

захисту, відділу капітального будівництва – забезпечують дотримання вимог 

безпеки праці при будівництві та ремонті, відділу стандартизації – 

організовують впровадження стандартів ССБП, здійснюють розробку 

стандартів підприємства та контролюють їх дотримання, відділу кадрів – 

організовують професійний добір, профорієнтацію та навчання працівників 

підприємства, юридичного відділу – забезпечують правову основу 

управління охороною праці на підприємстві тощо. Начальники виробничих 

цехів, дільниць, відділів, майстри, бригадири, завідувачі лабораторій та інші 

керівники основних виробничих підрозділів підприємства повинні 

здійснювати контроль за дотриманням  усіх вимог щодо охорони праці в 

своїх підрозділах та нести персональну відповідальність за їх виконання. 

Так як згідно ст. 5 Закону "Про охорону праці" умови трудового 

договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим 

нормативно-правовим актам з охорони праці, то під час укладання 

трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під 

розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі 

наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і 

компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і 

колективного договору. 

 

Служба охорони праці підприємства 

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець 

створює службу охорони праці відповідно до "Типового положення про 

службу охорони праці" НПАОП 0.00-4.35-04, затвердженого наказом 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці 

(Держгірпромнаглядом) від 15.11. 2004 р. №255, зареєстрованому в 

Міністерстві Юстиції України 01.12. 2004 р. за №1526/10125. Відповідно до 

того ж нормативного документу на підприємстві з кількістю працюючих 

менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку 

сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з 

кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони 

праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які 

мають відповідну підготовку. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. 

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і 

заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних 

виробничо-технічних служб. 
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Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації 

підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною 

особою. 

Згідно Типового положення про службу охорони праці ця служба 

виконує такі основні функції: 

 опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, 

сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного 

структурного підрозділу і кожної посадової особи; 

 проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 

 складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні 

заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, 

якщо встановлені норми досягнуті), а також розділ "Охорона праці" у 

колективному договорі; 

 проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці; 

 організовує: забезпечення працюючих нормативними актами з охорони 

праці; паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності 

їх вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку 

статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; розробку 

перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення 

безпечних та нешкідливих умов праці; роботу методичного кабінету 

охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці 

шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, 

розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних 

стендів; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в 

опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; 

підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань 

охорони праці; 

 бере участь у: розслідуванні нещасних випадків та аварій; роботі комісії 

з питань охорони праці підприємства; роботі комісій по введенню в дію, 

реконструкції або технічного переозброєння об'єктів виробничого та 

соціального призначення, відремонтованого або модернізованого 

устаткування; розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів 

про охорону праці, що діють в межах підприємства; роботі постійно 

діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці; 

 сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому 

числі ергономіки і прогресивних технологій, сучасних засобів 

колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення 

та навколишнього середовища; 

 розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці; 

 надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів 

підприємства у розробці заходів з питань охорони праці; 

 готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, 

загальних для всього підприємства; 
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 розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя 

чи здоров'я працівників або людей, які їх оточують, і навколишнього 

природного середовища, а також у випадку відмови з цих причин 

працівників від виконання дорученої їм роботи; 

 контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих 

та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових 

інструкцій з питань охорони праці; виконання приписів органів 

державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових 

колективів і профспілок з питань охорони праці; використання за 

призначенням коштів фонду охорони праці; відповідність нормативним 

актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних 

засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного 

та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної 

документації на робочих місцях; своєчасне проведення навчання та 

інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки 

праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної 

небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; 

забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, мийними 

засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; надання працівникам 

пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами 

праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з 

діючим законодавством; проходження медичних оглядів; виконання 

заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів 

щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені у актах 

розслідування; 

 здійснює зв'язок з медичними закладами, з науковими та іншими 

організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх 

рекомендацій. 

Спеціалісти служби охорони праці мають право представляти 

підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань 

охорони праці, безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, 

структурні підрозділи підприємства, порушувати клопотання про 

заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки 

та покращенні умов праці, а у разі виявлення порушень охорони праці: 

 видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові 

для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати 

від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони 

праці; 

 вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених 

законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки 

знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

 зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, 

устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які 

створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; 
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 надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. 

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише 

роботодавець. 

 

Розробка планів попередження, локалізації і ліквідації 

 аварійних ситуацій та аварій 

Одним з найважливіших завдань планування в сфері СУОП є розробка 

планів попередження, локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій 

(далі - ПЛАС). Їх формування здійснюється у відповідності до НПАОП 0.00-

4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій». 

Цей нормативний акт поширюється на потенційно небезпечні 

підприємства (далі - підприємства), потенційно небезпечні об'єкти (далі - 

об'єкти), на яких можливі аварії із залповими викидами вибухонебезпечних і 

токсичних продуктів, вибухами й загоряннями (пожежами) в апаратурі, 

виробничих приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть призвести до 

зруйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження 

людей, негативного впливу на довкілля. Нормативний акт встановлює 

порядок розробки, вимоги до складу, змісту та форми, процедуру 

затвердження й перегляду ПЛАС. Вимоги цього нормативного акта 

обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, організацій, 

юридичних і фізичних осіб незалежно від їхньої галузевої та/або відомчої 

належності й форми власності.  

Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є 

планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, 

населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та 

пом'якшення їх наслідків.  

Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б і В.  

На рівні "А" аварія характеризується розвитком аварії в межах одного 

виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним 

підрозділом підприємства.  

На рівні "Б" аварія характеризується переходом за межі структурного 

підрозділу і розвитком її в межах підприємства.  

На рівні "В" аварія характеризується розвитком і переходом за межі 

території підприємства, можливістю впливу уражальних чинників аварії на 

населення розташованих поблизу населених районів та інші підприємства 

(об'єкти), а також на довкілля.  

ПЛАС повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в 

процесі аналізу небезпек.  

Дозволяється не включати в оперативну частину ПЛАС дії персоналу 

під час аварійних ситуацій, які регламентуються проектно-технологічною 

документацією (технологічний регламент, інструкція з експлуатації, інші). У 
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такому випадку в ПЛАС повинні бути посилання на документи, в яких ці дії 

регламентовані.  

ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства (об'єкта): 

пуск, робота, зупинка і ремонт.  

Обов'язки щодо розробки і впровадження ПЛАС та відповідальність за 

його якість покладаються на власника (керівника) підприємства (об'єкта).   

Розробка ПЛАС може виконуватися власником самостійно або із 

залученням спеціалізованих організацій, за умови, що вони мають дозвіл на 

виконання такої роботи, отриманий в установленому порядку.  

ПЛАС повинен містити: титульний лист; аналітичну частину, в якій 

міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків;  

оперативну частину, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, 

спецпідрозділів і населення (при потребі) в умовах аварії; додатки, які 

складаються з документів, зазначених у п. 4.12.3 Положення.  

Зміст оперативної частини ПЛАС змінюється залежно від рівня аварії, 

на який вона поширюється;  

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її 

розвитку наказом створюється штаб, функціями якого є:  

збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи 

щодо боротьби з нею;  

поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій в 

зоні аварії та поза її межами;  

координація дій персоналу підприємства і всіх залучених підрозділів і 

служб, які беруть участь у ліквідації аварії.  

Загальне керівництво роботою штабу здійснює відповідальний 

керівник робіт щодо локалізації та ліквідації аварій (далі - ВК).  

В ПЛАС повинно бути визначене місце розташування штабу, в т.ч. 

резервне.  

В ПЛАС повинні бути визначені посадові особи, які виконують функції 

ВК.  

До ПЛАС мають бути додані копії наказу по підприємству (об'єкту) 

про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при 

аваріях на рівнях "А" і "Б", та рішення органів місцевого самоврядування про 

призначення посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на 

рівні "В".  

ПЛАС має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і 

узгоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками 

підприємств і організацій, які узгодили його.  

ПЛАС у повному обсязі повинен знаходитись у керівника й диспетчера 

підприємства (об'єкта), в територіальному управлінні 

Держнаглядохоронпраці, а також у територіальному органі МНС.  

Витяги з ПЛАС у обсязі, який є достатнім для якісного виконання 

відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв 

(цехів, відділень, виробничих дільниць), на пункті зв'язку районної 
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(об'єктової) пожежної частини, начальника (інструктора) воєнізованої 

газорятувальної служби, а також на робочих місцях.  

 

Галузеве управління охороною праці 

Управління охороною праці на галузевому рівні (УОПГР) здійснюють 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також 

об’єднання підприємств, створені за галузевим принципом  відповідно до 

чинного законодавства. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах 

своїх повноважень, визначених нормативно-правовими актами, з метою 

реалізації основних завдань і функцій управління охороною праці стосовно 

підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері їх управління: 

1. Забезпечують виконання рішень Національної ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення, подають пропозиції до планів її роботи. 

2. Опрацьовують та вносять пропозиції до Національної програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також 

до Зведеного плану розробки (перегляду) державних міжгалузевих та 

галузевих нормативних актів з охорони праці. 

3. Удосконалюють галузеві системи управління охороною праці та 

галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. 

4. Сприяють впровадженню у виробництво останніх досягнень науки та 

техніки в галузі створення новітніх безпечних технологій та обладнання, 

забезпеченню працюючих сучасними ефективними засобами колективного та 

індивідуального захисту. 

5. Приймають участь у проведенні експертиз проектів щодо повноти 

вирішення питань з охорони праці, а також у вирішені питань щодо видачі 

дозволів на пуск та ліцензій на випуск продукції. 

6. Організовують забезпечення підприємств, установ та організацій 

нормативно-правовими актами з охорони праці, підвищення кваліфікації та 

перевірку знань їх посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, 

розробку примірних інструкцій з охорони праці, а також вивчення та 

поширення передового досвіду організації роботи з охорони праці. 

7. Забезпечують проведення галузевих та міжгалузевих нарад, семінарів 

та конкурсів з питань охорони праці. 

8. Проводять оперативні наради з обставин і причин групових нещасних 

випадків. 

9. Беруть участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків згідно 

з чинним законодавством. 

10.  Здійснюють аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій, а також шкоди від цих подій. 

11.  Опрацьовують і подають пропозиції про внесення змін до списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільги і 

компенсації згідно з чинним законодавством. 

12.  Забезпечують інформаційну підтримку галузевих підприємств з 
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питань охорони праці, у тому числі про причини аварій та нещасних 

випадків, здійснюють підготовку пропозицій щодо їх запобігання. 

13.  Надають методичну допомогу підпорядкованим підприємствам у 

проведені атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим 

актам з охорони праці, організації професійного добору для окремих 

професій, у обстежені будівель, споруд, інженерних мереж та розробці 

необхідних заходів щодо виводу їх з аварійного стану чи експлуатації, у 

проведені перевірок виробничого обладнання та технологічних процесів на їх 

відповідність до вимог нормативних актів з охорони праці, у забезпеченні 

інформаційними матеріалами з питань охорони праці, у проведені галузевих 

нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони праці тощо. 

14.  Заслуховують керівників підприємств, на яких допущено погіршення 

стану безпеки та умов праці або має місце зростання кількості нещасних 

випадків, профзахворювань та аварій. 

15.  Здійснюють на підпорядкованих  підприємствах відомчий контроль за: 

 функціонуванням систем управління охороною праці та роботою служб 

охорони праці; 

 страхуванням працівників підпорядкованих підприємств, установ та 

організацій від нещасних випадків на виробництві та профзахворювання; 

 станом охорони праці, реалізацією галузевих угод у частині 

комплексних заходів з питань охорони праці; 

 виконанням наказів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення 

причин нещасних випадків та аварій, які були зазначені у відповідних 

актах розслідування; 

 своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих на 

виробництві, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових 

осіб, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою; 

 забезпеченням працюючих на виробництві засобами колективного та 

індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням 

тощо. 

У разі систематичного порушення законодавства у сфері охорони 

праці, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також 

об’єднання підприємств, створені за галузевим принципом, в межах своїх 

повноважень мають право розривати контракти з керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління. 

Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ) – це сукупність 

органів управління даної галузі, які на підставі чинних нормативно-правових 

актів здійснюють цілеспрямовану планомірну діяльність щодо виконання 

завдань з охорони праці в галузі. СУОПГ - є однією з основних складових 

частин системи управління галуззю. 

Нормативною основою СУОПГ є Конституція України, Закон "Про 

охорону праці", Кодекс законів про працю України, Закону України "Про 

обов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які причинили втрату працездатності", Закон 
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України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", постанови та 

акти Верховної Ради України, Національна програма покращення безпеки, 

гігієни праці  та виробничого середовища, інші законодавчі та нормативні 

документи з охорони праці. 

Метою функціонування СУОПГ є проведення державної галузевої 

політики в сфері охорони праці - забезпечення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці в галузі та повної відповідальності 

керівництва галузі та всіх її структурних підрозділів за створення безпечних 

умов праці. 

Управління охороною праці в галузі, в кожному з структурних 

підрозділів і в функціональних службах, здійснюється шляхом виконання  

відповідних завдань з охорони праці, які встановлені чинними 

законодавчими та нормативними актами. 

Завдання управління охороною праці в галузі – це відповідні заходи з 

охорони праці в галузі, які повинні здійснювати в обумовлені терміни 

галузеві Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, об’єднання 

підприємств, а також їх структурні підрозділи і функціональні служби. 

До основних першочергових завдань управління охороною праці в 

галузі належать: 

 проектування підприємств,  розробка нового обладнання, сучасних 

технологій для галузі з урахуванням вимог чинних нормативних актів з 

охорони праці; 

 виготовлення нового обладнання, машин та механізмів для потреб галузі 

у відповідності до вимог діючих нормативних актів з охорони праці і 

одержання на них сертифікатів безпеки; 

 постачання, виготовлення і забезпечення підвідомчих підприємств 

засобами колективного і індивідуального захисту; 

 створення галузевих підприємств з виготовлення необхідних засобів 

індивідуального та колективного захисту; 

 розробка та впровадження на підвідомчих підприємствах, в установах та 

організаціях сучасних методів безпечної організації праці; 

 проведення наукових досліджень з питань охорони праці відповідно до 

вимог галузі; 

 створення та функціонування санітарних, в тому числі і мобільних, 

галузевих лабораторій для атестації робочих місць; 

 підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці посадових 

осіб керівного складу усіх структурних підрозділів та функціональних 

служб Міністерства, центральних органів виконавчої влади, об’єднань 

підприємств, регіональних управлінь і організацій галузі та забезпечення 

підвідомчих суб’єктів господарювання та управлінських структур 

правилами, нормами, стандартами та іншими нормативними актами з 

питань охорони праці; 

 пропаганда охорони праці, видання галузевої навчальної літератури, 

літератури з передового досвіду, плакатів, інструкцій, наочних  
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посібників та інших методичних матеріалів з питань охорони праці; 

 розробка рекомендацій, типових положень та іншої нормативної і 

методологічної літератури з охорони праці; 

 проведення організаційної роботи з підвищення рівня охорони праці на 

підвідомчих підприємствах установах та організаціях; 

 впровадження у виробництво останніх досягнень науки і техніки, 

сучасних прогресивних технологій, вітчизняного та світового досвіду з 

охорони  праці; 

 підготовка статистичних звітів та відповідної інформації щодо стану 

охорони праці в галузі; 

 проведення обліку та аналізу нещасних випадків, професійних 

захворювань, аварій та пожеж, а також заподіяної ними шкоди; 

 розслідування та облік групових  нещасних випадків та отруєнь на 

виробництві і нещасних випадків із смертельними наслідками,  а також 

аварій на виробництві I та II груп на підвідомчих підприємствах; 

 страхування працівників галузі від нещасних випадків на виробництві і 

профзахворювання у ФССНВ; 

 формування і використання коштів фонду охорони праці в галузі тощо. 

Заходи з охорони праці, які можуть здійснюватися за рахунок галузевих 

коштів, затверджені наказом Держгірпромнагляду (Держнаглядохоронпраці)  

від 02.06.99 р. №102. У першу чергу, це: 

 розробка та реалізація відповідних заходів  щодо усунення типових для 

підприємств галузі шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища; 

 організація виробництва нових сучасних засобів індивідуального та 

колективного захисту працюючих на підприємствах галузі; 

 проведення науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт 

у сфері охорони праці на галузевому рівні; 

 впровадження  на галузевому рівні автоматизованих інформаційних 

систем в сфері охорони праці (типових автоматизованих експертних 

систем аналізу та прогнозування небезпечних та аварійних ситуацій на 

виробництві); 

 проектування та впровадження спеціальних технічних засобів для 

механізації важких, небезпечних та шкідливих робіт; 

 створення промислово-санітарних лабораторій, у тому числі і 

пересувних, для надання допомоги галузевим підприємствам в 

проведенні атестації робочих місць на їх відповідність до чинних 

нормативних актів з охорони праці; 

 проведення експертизи технічного стану будівель та споруд, діагностики 

та експертизи потенційно небезпечних об’єктів та обладнання  на 

підприємствах галузі; 

 створення та матеріально-технічне оснащення сертифікаційних 

лабораторій для відповідної сертифікації засобів виробництва та засобів 

індивідуального та колективного захисту працюючих; 

 заохочення трудових колективів і окремих працівників, які плідно 
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працюють над розв’язанням проблем з охорони праці в галузі; 

 проведення навчання працівників галузі з питань охорони праці; 

 розробка та впровадження  навчальних та інформаційних програм щодо 

підвищення рівня знань працівників галузевих підприємств та населення 

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 створення матеріальної бази галузевих навчальних центрів з охорони 

праці, розробка та виготовлення тренажерів для навчання працівників, 

зайнятих на роботах з високим рівне техногенного ризику, а також 

моделей та макетів виробничого обладнання; 

 проведення конференцій, нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, створення та матеріально-технічне 

забезпечення  постійно діючих виставок засобів індивідуального захисту 

працюючих  вітчизняного виробництва; 

 організація випуску знаків безпеки, плакатів, пам’яток, інформаційних 

листків з охорони праці, каталогів засобів індивідуального захисту 

працюючих; 

 розробка і видання нових та перевидання чинних нормативних актів з 

охорони праці, а також забезпечення ними служб охорони праці 

підвідомчих підприємств, установ та організацій тощо. 

Процес  виконання кожного завдання  роботи з охорони праці в галузі 

полягає  в послідовному здійсненні керівником (відповідальними особами) 

основних функцій (стадій, етапів) управлінського циклу. 

Основні функції (стадії, етапи) управління охороною праці в галузі це: 

планування та прогнозування  роботи з охорони праці – організація та 

координація роботи з охорони праці – мотивація та стимулювання роботи з 

охорони праці – облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки 

праці – контроль за станом охорони праці в галузі та функціонуванням 

СУОПГ.  

Планування та прогнозування  роботи з охорони праці в галузі 

передбачає обов’язкове попереднє прогнозування можливих небезпек і 

необхідних заходів з охорони праці як в цілому в галузі, так  і в кожному її 

структурному підрозділі і встановлення з урахуванням проведеного 

прогнозування  цільових завдань керівникам галузі та всіх її структурних 

підрозділів щодо визначення потреб галузі в ресурсах усіх видів, змісту і 

об’єму робіт в сфері охорони праці з розподілом їх щодо часу виконання. 

Таким чином, плануванню заходів з охорони  праці (перспективне, 

щорічне) в галузі, виробничих об’єднаннях, управліннях та організаціях 

галузі  повинна передувати відповідна передпланова робота, а саме, 

прогнозування  можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів та 

необхідних профілактичних заходів. Також передпланова робота передбачає 

складання цільових програм щодо запобігання травматизму, 

профзахворювань і поліпшення виробничого середовища. 

Прогнозування  можливих небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів та необхідних заходів з охорони праці в галузі, виробничих 
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об’єднаннях, управліннях та організаціях галузі здійснюється їх керівниками 

разом із спеціалістами з охорони праці шляхом: 

 вивчення та аналізу причин виробничого травматизму і 

профзахворювань, стану умов праці на підставі статистичних даних,  

звітів, результатів паспортизації санітарно-гігієнічного стану виробництв  

та наявності засобів колективного та індивідуального захисту,  атестації 

робочих місць за умовами праці, за результатами комплексних 

перевірок, відомчого контролю, збору пропозицій від робітників, 

інженерно-технічних працівників, уповноважених трудових колективів з 

охорони праці, профспілок тощо; 

 оцінки безпеки існуючих технологій та виробничого обладнання, 

можливої їх модернізації та заміни на нові, більш безпечні технології та  

види обладнання; 

 визначення змін щодо можливого зростання чи появи нових небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів, зумовлених зростанням виробничих 

потужностей та інтенсифікації праці; 

 аналізу проектно-конструкторських та технологічних  розробок; 

 визначення потреб у засобах і заходах щодо охорони праці з метою 

запобігання виробничого травматизму, профзахворювань і доведення 

стану умов праці до вимог чинних нормативних актів. 

За результатами прогнозування керівництвом галузі і її структурних 

підрозділів складаються цільові програми щодо необхідності застосування та 

впровадження  відповідних заходів та засобів у сфері охорони праці з метою 

поліпшення умов праці.  

Планування робіт з охорони праці в галузі включає у себе: 

 розробка довгострокових програм щодо поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища; 

 перспективне (стратегічне) планування, а саме розробка перспективних 

комплексних планів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища; 

 розробка комплексних заходів з охорони праці на поточний рік; 

 розробка оперативних (квартальних, місячних) планів робіт з охорони 

праці керівниками структурних підрозділів; 

 перспективне та щорічне планування науково-дослідних робіт з охорони 

праці; 

У планах повинні бути передбачені заходи з охорони праці, що 

стосуються питань безпеки: знарядь праці (машин, механізмів, пристосувань, 

інструментів, обладнання тощо); предметів праці (сировини, матеріалів,  

напівфабрикатів, виробів тощо); технологій (впровадження прогресивних 

технологій, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів 

тощо); будівель та споруд (перевірка технічного стану будівель та споруд, їх 

реконструкція, ремонт тощо). Також в них повинні бути розглянуті питання 

щодо  організації і покращення умов праці (наукова організація праці, 

виробнича естетика, ергономіка тощо) та питання оптимізації роботи систем 

управління охороною праці на виробництві. 
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Головну організаційно-методичну роботу при складані планів роботи з 

охорони праці здійснюють служби охорони праці. 

Перспективне (стратегічне) планування включає у себе розробку 

комплексних планів на 3-5 років та інших організаційно-технічних планів з 

питань охорони праці, що формуються на підставі проведення попереднього 

прогнозування та розробки цільових програм. 

Комплексні заходи з охорони праці на поточний рік за колективною 

угодою складаються згідно "Спільних рекомендацій державних органів і 

профспілкових організацій". Крім заходів передбачених на поточний рік, в 

них включаються також заходи, що передбачені перспективними планами і 

планами робіт служб охорони праці господарських органів та графік 

перевірок підпорядкованих організацій та підприємств. 

Оперативне планування передбачає, в першу чергу, заходи з охорони 

праці стосовно виконання приписів, актів перевірок і вказівок органів 

нагляду та  управління охороною праці в галузі. 

Заходи планів з охорони праці включаються у відповідні розділи 

техпромфінпланів, виробничих планів  та планів соціального і економічного 

розвитку господарських органів і промислових підприємств. 

Перспективне  та щорічне планування науково-дослідних робіт з 

охорони праці здійснює Науково-технічне управління на підставі  пропозицій 

промислових об’єднань, управлінь, підприємств та організацій галузі. 

Організація та координація роботи з охорони праці в галузі 

здійснюється шляхом розподілу обов’язків щодо управління охороною праці 

між галузевим Міністерством, іншими центральними органами виконавчої 

влади,  об’єднаннями підприємств, їх структурними підрозділами і 

функціональними службами, а також шляхом розподілу між ними 

координуючих функцій та розробки посадових інструкцій про обов’язки, 

права і відповідальність керівних працівників галузі і її структурних 

підрозділів щодо охорони праці. 

Мотивація та стимулювання роботи з охорони праці в галузі. 

Мотивація роботи з охорони праці – вид управлінської діяльності, який 

забезпечує процес спонукання керівника і працівників на діяльність, що 

спрямована на досягнення основної мети охорони праці, це забезпечення 

здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, і базується ця 

діяльність на двох категоріях: 

 потреби відчуття безпеки під час праці та потреби уникнення 

травм, захворювань, пожеж і аварій; 

 отримання винагороди за проведення необхідних заходів  з 

охорони праці та уникнення  кримінальної, адміністративної і 

матеріальної відповідальності  за негативні наслідки у разі 

травмування чи профзахворювання людей, виникнення аварій, 

пожеж тощо. 

Функція мотивації здійснюється шляхом систематичного використання  

керівництвом галузі та її структурних підрозділів методів управління, що 
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дозволяють, при застосуванні відповідної сукупності засобів і прийомів 

впливу на колектив працівників і окремих виконавців, досягти основну мету 

охорони праці – забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних 

умов праці. 

Функція мотивації охоплює питання оперативного керівництва, 

координації і регулювання, тобто питання прийняття та реалізації рішень, 

направлених на усунення відхилень від планів і нормативних актів та 

створення у галузі та її структурних підрозділах таких умов, які стимулюють 

виконання завдань охорони праці  за рахунок економічної зацікавленості 

виконавців. 

Функція мотивації здійснюється шляхом застосування керівництвом 

галузі та її структурних підрозділів наступних методів управління: 

 адміністративно-правових; 

 соціально-психологічних; 

 економічних. 

Адміністративно-правові методи – це, в першу чергу, чітке виконання 

вимог посадових інструкцій та норм і правил із охорони праці, виконання 

вимог чинного законодавства і нормативних актів із охорони праці (Закон 

України "Про охорону праці", Кодекс Законів України про працю, стандарти, 

норми, правила, інструкції тощо). 

Соціально-психологічні методи – це проведення інструктажів, 

стажування,  навчання та пропаганди з питань охорони праці, а також 

особистий приклад керівництва галузі та її структурних підрозділів в 

додержані існуючих вимог охорони праці тощо. 

Економічні методи – це використання об’єктивних економічних законів 

та врахування економічних інтересів працівників галузі. 

Згідно діючих нормативних актів до економічної мотивації роботи з 

охорони праці в галузі також відносяться: 

 штрафні санкції щодо суб’єктів господарювання, керівництва та 

працівників галузі та її структурних підрозділів; 

 диференційовані страхові тарифи при державному соціальному 

страхуванні від нещасних випадків на виробництві та 

професійного захворювання (в залежності від класу професійного 

ризику виробництва для кожної галузі). 

Нагляд та контроль за станом охорони праці в галузі та 

функціонуванням СУОПГ,  облік показників, аналіз та оцінка стану умов і 

безпеки праці в галузі – ці функції управління дозволяють, в першу чергу, 

встановити фактичний стан щодо виконання завдань з охорони праці в галузі 

та її структурних підрозділах в порівнянні з діючими планами і чинними 

нормативними актами, визначити наслідки цих відхилень, виконати 

накопичення планових і фактичних даних, а також здійснити складання  

статистичних звітів встановлених форм та прийняти рішення щодо 

необхідності включення в плани робіт на наступні роки відповідних 

додаткових заходів з охорони праці. 
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Нагляд і контроль за станом охорони праці в галузі, виробничих 

об’єднаннях, управліннях та інших її структурних підрозділах здійснюється 

державними, відомчими, адміністративними та громадськими органами. Це 

сприяє виконанню посадовими особами планів робіт, законодавства та 

нормативно-правових актів з охорони праці і дозволяє визначити ступінь 

виконання цими посадовими особами своїх функціональних обов’язків у 

сфері охорони праці. Результати державного нагляду та відомчого контролю 

є підставою для складання плану комплексних заходів щодо поліпшення  

умов праці, а також для відповідальності чи заохочення керівних та 

інженерно-технічних працівників відповідних структурних підрозділів галузі. 

Стан охорони праці в галузі, виробничих об’єднаннях, управліннях та 

інших  її структурних підрозділах оцінюється за наступними основними 

показниками: 

 частота і важкість нещасних випадків, професійних захворювань,  їх 

загальна кількість; 

 виконання доведених (прийнятих) завдань щодо поліпшення безпеки та  

умов праці, виробничої санітарії, гігієни праці  та санітарно-оздоровчих 

заходів; 

 виконання заходів, передбачених угодою з охорони праці і планом 

організаційно-технічних заходів  щодо поліпшення стану охорони праці; 

 впровадження стандартів безпеки праці і системи управління охороною 

праці (СУОП). 

Також можуть використовуватися й інші показники: кількість пожеж та 

аварій на виробництві, їх наслідки; дорожньо-транспортні аварії; виконання 

приписів органів державного нагляду й рішень керівних органів галузі тощо. 
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Лекція 3.  

Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. 

Розслідування нещасних випадків. 
Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних 

випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за 

яких проводиться розслідування.  

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. 

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і 

отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. Спеціальне розслідування 

нещасних випадків. Розслідування професійних захворювань. Організація розслідування, 

склад комісій з розслідування, основні документи. 

Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та невідповідностей. 

Література:  Л1.3-Л1.8;Л2.1-Л2.2;Л3.61;Л4.1. 

Завдання на СРС:  Особливості розслідування та обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру. 

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація 

про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих травм та 

професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження 

виробничого травматизму. 

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та 

професійної захворюваності в галузі. 

Література:  Л1.3-Л1.7; Л2.1-Л2.2;Л3.61;Л4.1. 

 

Розслідування, реєстрація та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань та aвapiй 

Згідно статті  22 Закону України “Про охорону праці» роботодавець 

повинен  організовувати  розслідування  та вести облік  нещасних  випадків,  

професійних   захворювань   і   аварій відповідно  до  положення,  що  

затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з 

всеукраїнськими об'єднаннями профспілок. Зараз в Україні діє Положення 

про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094. 

Дія цього Положення поширюється на підприємства, установи та 

організації незалежно від форми власності, на осіб, у тому числі іноземців та 

осіб без громадянства, які є власниками цих підприємств або уповноваженими 

ними особами, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які 

відповідно до законодавства використовують найману працю, на осіб, які 

забезпечують себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними 

внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві, а також на осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, 

які працюють на умовах трудового договору (контракту), проходять 

виробничу практику або залучаються до праці.  

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що 

сталися з учнями і студентами навчальних закладів під час навчально-
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виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі, 

визначається МОН.  

 

 Розслідування та облік нещасних випадків  

Розслідуванню підлягають раптові погіршення стану здоров'я, 

поранення, травми, у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, 

заподіяних іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні 

та інші отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження 

електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, інші 

ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, 

зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами, 

комахами та іншими представниками фауни і флори, що призвели до втрати 

працівником працездатності на один робочий день чи більше або до 

необхідності переведення потерпілого на іншу (легшу) роботу терміном не 

менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві (далі - 

нещасні випадки).  

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, 

або сам потерпілий повинні негайно повідомити безпосереднього керівника 

робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання 

необхідної допомоги.  

Керівник робіт (уповноважена особа підприємства) у свою чергу 

зобов'язаний:  

- терміново організувати надання медичної допомоги потерпілому, у 

разі необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу;  

- повідомити про те, що сталося, роботодавця, відповідну профспілкову 

організацію;  

- зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому 

місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо 

це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш 

тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.  

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, крім 

випадків із смертельним наслідком та групових, організує його розслідування і 

утворює комісію з розслідування.  

У разі груповового нещасного випадку, нещасного випадку із 

смертельним наслідком, роботодавець зобов'язаний негайно передати 

засобами зв'язку повідомлення за встановленою формою:  

- відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;  

- відповідному органу прокуратури за місцем виникнення нещасного 

випадку;  

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду;  

- органу, до сфери управління якого належить це підприємство (у разі 

його відсутності - відповідній місцевій держадміністрації або виконавчому 

органу місцевого самоврядування);  

- відповідній установі (закладу) санітарно-епідеміологічної служби у 

разі виявлення гострих професійних захворювань (отруєнь);  
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- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;  

- вищестоящому профспілковому органу;  

- відповідному органу з питань захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій та іншим органам (у разі необхідності).  

Такі нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню. 

 

Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин  

Роботодавець на підставі актів за формою Н-1 складає державну 

статистичну звітність про потерпілих за формою, затвердженою 

Держкомстатом, і подає її в установленому порядку відповідним організаціям, 

а також несе відповідальність за її достовірність згідно із законодавством.  

Роботодавець зобов'язаний проводити аналіз причин нещасних 

випадків за підсумками кварталу, півріччя і року та розробляти і здійснювати 

заходи щодо запобігання подібним випадкам.  

Органи, до сфери управління яких належать підприємства, місцеві 

держадміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування зобов'язані 

аналізувати обставини і причини нещасних випадків за підсумками півріччя і 

року, доводити результати цього аналізу до відома підприємств, що належать 

до сфери їх управління, а також розробляти і здійснювати заходи щодо 

запобігання подібним випадкам.  

Органи державного управління, державного нагляду за охороною 

праці, Фонд та профспілкові організації в межах своєї компетенції 

перевіряють ефективність профілактики нещасних випадків, вживають заходів 

до виявлення та усунення порушень.  

Підприємства, органи, до сфери управління яких належать 

підприємства, а також Фонд ведуть облік усіх пов'язаних з виробництвом 

нещасних випадків.  

Статистичні регіональні служби у відповідності до покладених на них 

завдань у сфері УОПРР здійснюють облік даних, які характеризують рівень 

травматизму та умови праці на підприємствах установах та організаціях 

регіонів. 

Обласним управлінням статистики підпорядковані  районні та міські 

органи статистики, які здійснюють відповідний статистичний облік в межах 

районів та міст. 

Статистичний облік травматизму та умов праці в області 

здійснюється за формами №1-ПВ, №1-ППО, №1-ДТП, №7-ТНВ, №23-ТН. 

 

 Розслідування та облік  професійних захворювань 

Розслідуванню підлягають усі вперше виявлені випадки хронічних 

професійних захворювань і отруєнь (далі - професійні захворювання).  

Професійний характер захворювання визначається експертною 

комісією у складі спеціалістів лікувально-профілактичного закладу, якому 

надано таке право МОЗ.  
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У разі необхідності до роботи експертної комісії залучаються 

спеціалісти (представники) підприємства, робочого органу виконавчої 

дирекції Фонду, профспілкової організації, членом якої є потерпілий.  

Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до 

Порядку встановлення зв'язку захворювання з умовами праці. 

Зв'язок професійного захворювання з умовами праці працівника 

визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної 

характеристики умов праці, яка складається відповідною установою 

(закладом) державної санітарно-епідеміологічної служби за участю 

спеціалістів (представників) підприємства, профспілок та робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду. Санітарно-гігієнічна характеристика видається на 

запит керівника лікувально-профілактичного закладу, що обслуговує 

підприємство, або спеціаліста з профпатології міста (області), завідуючого 

відділенням профпатології міської (обласної) лікарні.  

На кожного хворого клініками науково-дослідних інститутів, 

відділеннями професійних захворювань лікувально-профілактичних закладів 

складається повідомлення за формою П-3. Протягом трьох діб після 

встановлення остаточного діагнозу повідомлення надсилається роботодавцю 

або керівнику підприємства, шкідливі виробничі фактори на якому призвели 

до виникнення професійного захворювання, відповідній установі (закладу) 

державної санітарно-епідеміологічної служби та лікувально-профілактичному 

закладу, які обслуговують це підприємство, відповідному робочому органу 

виконавчої дирекції Фонду.  

Роботодавець організовує розслідування кожного випадку виявлення 

професійного захворювання протягом десяти робочих днів з моменту 

одержання повідомлення.  

Розслідування випадку професійного захворювання проводиться 

комісією у складі представників: відповідної установи (закладу) державної 

санітарно-епідеміологічної служби (голова комісії); лікувально-

профілактичного закладу; підприємства; профспілкової організації, членом 

якої є хворий; або уповноваженого трудового колективу з питань охорони 

праці, якщо хворий не є членом профспілки; відповідного робочого органу 

виконавчої дирекції Фонду.  

До розслідування в разі необхідності можуть залучатися представники 

інших органів.  

Роботодавець зобов'язаний подати комісії з розслідування дані 

лабораторних досліджень шкідливих факторів виробничого процесу, 

необхідну документацію (технологічні регламенти, вимоги і нормативи з 

безпеки праці тощо), забезпечити комісію приміщенням, транспортними 

засобами і засобами зв'язку, організувати друкування, розмноження і 

оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування.  

Комісія з розслідування зобов'язана:  

- скласти програму розслідування причин професійного захворювання;  

- розподілити функції між членами комісії;  
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- розглянути питання про необхідність залучення до її роботи 

експертів;  

- провести розслідування обставин та причин професійного 

захворювання;  

- скласти акт розслідування за формою П-4, у якому зазначити заходи 

щодо запобігання розвиткові професійного захворювання, забезпечення 

нормалізації умов праці, а також назвати осіб, які не виконали відповідні 

вимоги (правила, гігієнічні регламенти).  

Акт розслідування причин професійного захворювання складається 

комісією з розслідування у шести примірниках протягом трьох діб після 

закінчення розслідування та надсилається роботодавцем хворому, лікувально-

профілактичному закладу, який обслуговує це підприємство, робочому органу 

виконавчої дирекції Фонду та профспілковій організації, членом якої є хворий. 

Один примірник акта надсилається відповідній установі (закладу) державної 

санітарно-епідеміологічної служби для аналізу і контролю за здійсненням 

заходів.  

Перший примірник акта розслідування залишається на підприємстві, де 

зберігається протягом 45 років.  

Роботодавець зобов'язаний у п'ятиденний термін після закінчення 

розслідування причин професійного захворювання розглянути його матеріали 

та видати наказ про заходи щодо запобігання професійним захворюванням, а 

також про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких допущено 

порушення санітарних норм і правил, що призвели до виникнення 

професійного захворювання.  

Про здійснення запропонованих комісією з розслідування заходів щодо 

запобігання професійним захворюванням роботодавець письмово інформує 

відповідну установу (заклад) державної санітарно-епідеміологічної служби 

протягом терміну, зазначеного в акті.  

У разі втрати працівником працездатності внаслідок професійного 

захворювання роботодавець направляє потерпілого на МСЕК для розгляду 

питання подальшої його працездатності.  

Контроль за своєчасністю і об'єктивністю розслідування професійних 

захворювань, їх документальним оформленням, виконанням заходів щодо 

усунення причин здійснюють установи (заклади) державної санітарно-

епідеміологічної служби, Фонд, профспілки та уповноважені трудових 

колективів з питань охорони праці відповідно до їх компетенції.  

Реєстрація та облік випадків професійних захворювань ведеться в 

спеціальному журналі.  

До цього журналу також вносяться дані щодо працездатності кожного 

працівника, в якого виявлено професійне захворювання.  

У разі виявлення у працівника кількох професійних захворювань 

потерпілий реєструється в журналі один раз із зазначенням усіх його діагнозів.  

Установи (заклади) державної санітарно-епідеміологічної служби на 

підставі актів розслідування випадків професійних захворювань складають 

карти обліку професійних захворювань за формою П-5. Ці карти і записи на 
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магнітних носіях зберігаються у відповідній установі (закладі) державної 

санітарно-епідеміологічної служби та в МОЗ протягом 45 років.  

 

 Розслідування та облік аварій  

Про аварію свідок повинен негайно повідомити безпосереднього 

керівника робіт або іншу посадову особу підприємства, які в свою чергу 

зобов'язані повідомити роботодавця.  

Роботодавець або особа, яка керує виробництвом під час зміни, 

зобов'язані діяти згідно з планом ліквідації аварії, вжити першочергових 

заходів щодо рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги, 

запобігання подальшому поширенню аварії, встановлення меж небезпечної 

зони та обмеження доступу до неї людей.  

На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-

правових актів з питань захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та охорони праці повинні бути розроблені і затверджені 

роботодавцем:  

- план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються 

можливі аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру, прогнозуються наслідки, визначаються заходи щодо їх ліквідації, 

терміни виконання, а також сили і засоби, що для цього залучаються;  

- план ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій), у якому 

перелічуються всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначаються 

дії посадових осіб і працівників підприємства під час їх виникнення, обов'язки 

працівників професійних аварійно-рятувальних служб або працівників інших 

підприємств, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій.  

Роботодавець або уповноважена ним особа зобов'язаний негайно 

повідомити про аварію територіальний орган Держнаглядохоронпраці, орган, 

до сфери управління якого належить підприємство, відповідну місцеву 

держадміністрацію або виконавчий орган місцевого самоврядування, штаб 

цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, прокуратуру за місцем 

виникнення аварії і відповідний профспілковий орган, а в разі травмування 

або загибелі працівників також відповідний робочий орган виконавчої 

дирекції Фонду.  

Розслідування аварій з нещасними випадками проводиться згідно 

вимог Положення про розслідування нещасних випадків.  

Розслідування аварій без нещасних випадків проводиться комісіями з 

розслідування, що утворюються.  

Головою комісії призначається представник органу, до сфери 

управління якого належить підприємство, місцевого органу виконавчої влади 

або представник органу державного нагляду за охороною праці чи МНС.  

У ході розслідування комісія з розслідування визначає характер аварії, 

з'ясовує обставини, що спричинили її, встановлює факти порушення вимог 

законодавства та нормативних актів з питань охорони праці, цивільної 

оборони, правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, 

визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт або окремих вузлів, 
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конструкцій, їх відповідність вимогам технічних і галузевих нормативних 

актів та проекту, встановлює осіб, що несуть відповідальність за виникнення 

аварії, намічає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним 

аваріям. 

Комісія з розслідування зобов'язана протягом десяти робочих днів 

розслідувати аварію і скласти акт за формою Н-5. Шкода, заподіяна аварією, 

визначається з урахуванням втрат, зазначених у додатку Положення про 

розслідування.  

Залежно від характеру аварії у разі необхідності проведення 

додаткових досліджень або експертизи зазначений термін може бути 

продовжений органом, який призначив комісію.  

За результатами розслідування аварії роботодавець видає наказ, яким 

відповідно до висновків комісії з розслідування затверджує заходи щодо 

запобігання подібним аваріям і притягає до відповідальності працівників за 

порушення законодавства про охорону праці.  

Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить 

підприємство, де сталася аварія, яке в п'ятиденний термін після закінчення 

розслідування надсилає їх прокуратурі та органам, представники яких брали 

участь у розслідуванні.  

Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося 

нещасного випадку, зберігається на підприємстві до завершення термінів 

здійснення заходів, визначених комісією з розслідування, але не менше двох 

років.  

Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини аварії та 

розробити заходи щодо запобігання подібним аваріям у подальшому.  

Державна статистична звітність щодо аварій затверджується 

Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпраці.  

Письмову інформацію про здійснення заходів, запропонованих 

комісією з розслідування, роботодавець подає організаціям, представники 

яких брали участь у розслідуванні, у терміни, зазначені в акті розслідування 

аварії.  

 

Склад комісій, терміни та матеріали розслідування, акт 

розслідування 

До складу комісії з розслідування включаються: 

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа 

(спеціаліст), на яку роботодавцем покладено виконання функцій 

спеціаліста з питань охорони праці (голова цієї комісії), 

-  керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст, 

-  представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або 

уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо 

потерпілий не є членом профспілки, 

-  інші особи.  
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Керівник робіт, який безпосередньо відповідає за охорону праці на 

місці, де стався нещасний випадок, до складу комісії з розслідування не 

включається.  

У разі настання нещасного випадку з можливою інвалідністю до складу 

комісії з розслідування включається також представник відповідного робочого 

органу виконавчої дирекції Фонду.  

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до 

складу комісії з розслідування включається також спеціаліст відповідної 

установи (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби та 

відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду.  

Потерпілий або його довірена особа має право брати участь в 

розслідуванні нещасного випадку.  

У разі настання нещасного випадку з особою, яка забезпечує себе 

роботою самостійно, за умови добровільної сплати нею внесків на державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві розслідування 

організує відповідний робочий орган виконавчої дирекції Фонду. Головою 

комісії з розслідування призначається представник відповідного робочого 

органу виконавчої дирекції Фонду, а до складу цієї комісії включається 

потерпілий або його довірена особа, спеціаліст з охорони праці відповідної 

місцевої держадміністрації або виконавчого органу місцевого самоврядування, 

представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий.  

Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб:  

- обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які 

причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо;  

- визначити відповідність умов і безпеки праці вимогам нормативно-

правових актів про охорону праці;  

- з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, 

визначити, пов'язаний чи не пов'язаний цей випадок з виробництвом;  

- визначити осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів 

про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним 

нещасним випадкам;  

- скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у двох 

примірниках, а також акт за формою Н-1 або акт за формою НПВ про 

потерпілого у шести примірниках і передати його на затвердження 

роботодавцю;  

- у випадках виникнення гострих професійних захворювань (отруєнь), 

крім акта за формою Н-1, складається також карта обліку професійного 

захворювання (отруєння) за формою П-5.  

До першого примірника акта розслідування нещасного випадку за 

формою Н-5 (далі - акт розслідування нещасного випадку) додаються акт за 

формою Н-1 або НПВ, пояснення свідків, потерпілого, витяги з 

експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що 

характеризують стан робочого місця (устаткування, машини, апаратура тощо), 

у разі необхідності також медичний висновок про наявність в організмі 

потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.  
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Нещасні випадки, про які складаються акти за формою Н-1 або НПВ, 

беруться на облік і реєструються роботодавцем у спеціальному журналі.  

Роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за формою Н-1 або 

НПВ протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які 

сталися за межами підприємства, - протягом доби після одержання необхідних 

матеріалів.  

Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються:  

- потерпілому або його довіреній особі разом з актом розслідування 

нещасного випадку;  

- керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, дільниці, місця, 

де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання 

подібним випадкам;  

- відповідному робочому органу виконавчої дирекції Фонду разом з 

копією акта розслідування нещасного випадку;  

- відповідному територіальному органу Держнаглядохоронпраці;  

- профспілковій організації, членом якої є потерпілий;  

- керівникові (спеціалістові) служби охорони праці 

підприємства або посадовій особі (спеціалісту), на яку роботодавцем 

покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці.  

На вимогу потерпілого голова комісії з розслідування зобов'язаний 

ознайомити потерпілого або його довірену особу з матеріалами розслідування 

нещасного випадку.  

Копія акта за формою Н-1 надсилається органу, до сфери управління 

якого належить підприємство. У разі виявлення гострого професійного 

захворювання копія акта за формою Н-1 та карта обліку гострого 

професійного захворювання за формою П-5 надсилається також до відповідної 

установи державної санітарно-епідеміологічної служби. 

Акти розслідування нещасного випадку, акти за формою Н-1 або НПВ 

разом з матеріалами розслідування підлягають зберіганню протягом 45 років 

на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий.  

По закінченні періоду тимчасової непрацездатності або у разі смерті 

потерпілого роботодавець, який бере на облік нещасний випадок, складає 

повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 і в 

десятиденний термін надсилає його організаціям і посадовим особам, яким 

надсилався акт за формою Н-1 або НПВ. Повідомлення про наслідки 

нещасного випадку обов'язково додається до акта за формою Н-1 або НПВ і 

підлягає зберіганню разом з ним.  

Посадова особа Держнаглядохоронпраці має право у разі необхідності 

із залученням представників відповідного робочого органу виконавчої 

дирекції Фонду та профспілкової організації, членом якої є потерпілий, 

проводити розслідування нещасного випадку (надходження скарги, незгода з 

висновками розслідування обставин та причин нещасного випадку або його 

приховання тощо) і видавати обов'язкові для виконання роботодавцем 

приписи за формою Н-9 щодо необхідності визнання нещасного випадку 
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пов'язаним з виробництвом, складання або перегляду акта за формою Н-1 та 

взяття його на облік.  

 

Порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку  

Спеціальне розслідування організовує роботодавець (якщо постраждав 

сам роботодавець, - орган, до сфери управління якого належить підприємство, 

а у разі його відсутності - відповідна місцева держадміністрація або 

виконавчий орган місцевого самоврядування). Розслідування проводиться 

комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника 

територіального органу Держнаглядохоронпраці за погодженням з органами, 

представники яких входять до складу цієї комісії.  

До складу комісії із спеціального розслідування включаються: посадова 

особа органу державного нагляду за охороною праці (голова комісії), 

представник відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду, 

представники органу, до сфери управління якого належить підприємство, а у 

разі його відсутності - відповідної місцевої держадміністрації або виконавчого 

органу місцевого самоврядування, роботодавця, профспілкової організації, 

членом якої є потерпілий, вищестоящого профспілкового органу або 

уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий 

не є членом профспілки, а у разі розслідування випадків виявлення гострих 

професійних захворювань (отруєнь) також спеціаліст відповідної установи 

(закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби.  

Залежно від конкретних умов (кількості загиблих, характеру і 

можливих наслідків аварії тощо) до складу комісії із спеціального 

розслідування можуть бути включені спеціалісти відповідного органу з питань 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, представники 

органів охорони здоров'я та інших органів.  

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого 

загинуло 2 - 4 особи, проводиться комісією, яка призначається наказом 

керівника Держнаглядохоронпраці або його територіального органу, а 

випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше 

осіб, проводиться комісією, яка призначається наказом 

Держнаглядохоронпраці, якщо з цього приводу не було прийнято спеціального 

рішення Кабінету Міністрів України.  

Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не 

більше 10 робочих днів. У разі необхідності встановлений термін може бути 

продовжений органом, який призначив розслідування.  

За результатами розслідування складається акт спеціального 

розслідування за формою Н-5, а також оформляються інші матеріали, 

передбачені Положенням, у тому числі карта обліку професійного 

захворювання (отруєння) на кожного потерпілого за формою П-5, якщо 

нещасний випадок пов'язаний з гострим професійним захворюванням 

(отруєнням).  
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Акт спеціального розслідування підписується головою і всіма членами 

комісії із спеціального розслідування. У разі незгоди із змістом акта член 

комісії у письмовій формі викладає свою окрему думку.  

Акт за формою Н-1 або НПВ на кожного потерпілого складається 

відповідно до акта спеціального розслідування у двох примірниках, 

підписується головою та членами комісії із спеціального розслідування і 

затверджується роботодавцем протягом доби після одержання цих документів.  

Для встановлення причин нещасних випадків і розроблення заходів 

щодо запобігання подібним випадкам комісія із спеціального розслідування 

має право вимагати від роботодавця утворення експертної комісії із 

залученням до її роботи за рахунок підприємства експертів - спеціалістів 

науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій, органів 

виконавчої влади та державного нагляду за охороною праці.  

Медичні заклади, судово-медична експертиза, органи прокуратури і 

внутрішніх справ та інші органи зобов'язані згідно із законодавством 

безоплатно надавати на запит посадових осіб Держнаглядохоронпраці або 

Фонду, які є членами комісії із спеціального розслідування, відповідні 

матеріали та висновки щодо нещасного випадку.  

Під час розслідування роботодавець зобов'язаний:  

- зробити у разі необхідності фотознімки місця нещасного випадку, 

пошкодженого об'єкта, устаткування, інструменту, а також надати технічну 

документацію та інші необхідні матеріали;  

- надати транспортні засоби, засоби зв'язку, службові приміщення для 

роботи комісії із спеціального розслідування, експертної комісії;  

- організувати у разі розслідування випадків виявлення гострого 

професійного захворювання (отруєння) проведення медичного обстеження 

працівників відповідної дільниці підприємства;  

- забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень і 

випробувань, технічних розрахунків та інших робіт;  

- організувати друкування, розмноження і оформлення в необхідній 

кількості матеріалів спеціального розслідування.  

Роботодавець, працівником якого є потерпілий, компенсує витрати, 

пов'язані з діяльністю комісії із спеціального розслідування та залучених до її 

роботи спеціалістів. Роботодавець у п'ятиденний термін з моменту підписання 

акта спеціального розслідування нещасного випадку чи одержання припису 

посадової особи Держнаглядохоронпраці щодо взяття на облік нещасного 

випадку зобов'язаний розглянути ці матеріали і видати наказ про здійснення 

запропонованих заходів щодо запобігання виникненню подібних випадків, а 

також притягнути до відповідальності працівників, які допустили порушення 

законодавства про охорону праці.  

Перший примірник матеріалів розслідування залишається на 

підприємстві. Потерпілому або членам його сім'ї, довіреній особі надсилається 

затверджений акт за формою Н-1 або НПВ разом з копією акта спеціального 

розслідування нещасного випадку.  
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Лекція 4. 
Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності. 
5.1. Загальні вимоги охорони та безпеки праці  в галузі. 

Загальні вимоги безпеки в галузі. Аналіз умов праці у галузі за показниками 

шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та 

утримання робочих місць. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. 

Утримання території підприємств галузі. 

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до 

засобів індивідуального захисту.  

Література:Л1.1-Л1.6;Л1-13;Л1-16;Л1-19;Л1-20;Л2.4;Л3.12;Л3.17-Л3.18;Л3.25;Л3.31; 

Л.3.34; Л3.36; Л3.66-Л3.67; Л3.95;Л3.98;Л4.4. 

Завдання на СРС:  Особливості охорони праці під час вантажно-

розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, 

вентиляції і кондиціювання повітря. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, 

біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі 

випромінювання. Мікроклімат робочої зони. 

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, паспортизація 

виробництв, карта умов праці. 

Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих 

систем управління, сигналізації та зв'язку. 

Література:  Л1.3; Л1.6;Л1.8; Л1.11;Л1.13;Л3.12;Л3.28-Л3.31; 

 

Оцінка умов праці за шкідливими факторами та оцінка їх 

відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. 

Профілактика виробничого травматизму та професійної 

захворюваності: технічні – удосконалення технологічного устаткування, 

сертифікація та стандартизація обладнання і технологічних процесів, 

огородження небезпечних зон, теплоізоляція, контрольно-вимірювальні 

пристрої та пристрої безпеки, розташування виробничого обладнання; засоби 

індивідуального захисту; організаційні – навчання працівників з питань 

охорони праці, державний нагляд і громадський контроль за дотриманням 

вимог з охорони праці, стимулювання охорони праці, забезпечення 

працюючих засобами індивідуального захисту. 

    З метою комплексної оцінки умов праці – з урахуванням фізіологічних 

і гігієнічних умов праці, Київським інститутом медицини праці розроблена і 

затверджена і затверджена наказом Міністра охорони здоров’я України №382 

від 31 грудня 1997 р. гігієнічна класифікація заснована на принципі 

диференціації умов праці залежно від фактично діючих рівнів факторів 

виробничого середовища і трудового процесу порівняно з санітарними 

нормами, правилами, гігієнічними нормативами, а також можливим впливом 

їх на стан здоров’я працюючих.  

     Вона призначена для: гігієнічної оцінки існуючих умов та характеру 

праці на робочих місцях; санітарно-гігієнічної паспортизації стану 

виробничих об’єктів; санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих 
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підприємств; встановлення пріоритетності в проведенні оздоровчих заходів; 

розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності; створення банку 

даних про умови праці на рівні підприємства, району, міста, регіону, країни. 

 

Паспортизація виробництв та атестація робочих місць за умовами 

праці, карта умов праці 

Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці на 

виробництві включає у себе перевірку  відповідності умов праці на робочих 

місцях існуючим санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам безпеки з 

охорони праці та передбачає інструментальні вимірювання параметрів  

шкідливих та небезпечних  факторів виробничого середовища.  

Метою паспортизації виробництв стосовно санітарно-технічного стану 

умов  та охорони праці є гігієнічна оцінка фактичного стану  умов і характеру 

праці на робочих місцях, одержання й узагальнення  достовірної інформації, 

необхідної для встановлення пріоритетності  в розробці та проведенні 

заходів, спрямованих на поліпшення і  оздоровлення умов праці на 

виробництві.  

Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці будь 

якого виробництва здійснюється  згідно з існуючою на даний час 

нормативно-правовою базою держав СНД, а саме – „Інструкцією з 

проведення паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони праці” 

та „Паспортом санітарно-технічного стану умов праці на об’єктах” РД 51-

559-97.  

При проведенні паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони 

праці на підприємстві (в організації), в першу чергу,  визначаються: 

- умови  праці на робочих місцях (клас та ступінь шкідливості умов 

праці); 

- кількість робочих місць, які не відповідають санітарно-гігієнічним 

вимогам щодо безпечних умов праці за рівнями шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів (вібрація, шум, запиленість та загазованість повітря 

робочої зони, електромагнітні випромінювання і т. ін.); 

- чисельність працівників зайнятих на важких фізичних, небезпечних та 

шкідливих для їх здоров’я роботах;  

- небезпечні ділянки виробництв; 

- технологічні  операції та  виробниче обладнання, що не відповідають 

вимогам безпеки праці; 

- наявність засобів індивідуального захисту; 

     - показники виробничого травматизму, професійної  захворюваності, 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; 
     - стан санітарно-побутового забезпечення  працівників підприємства 

(організації) тощо.  

      В якості основних об'єктів, що підлягають паспортизації,  приймаються 

структурні підрозділи підприємства (організації).  У випадку, якщо 

структурний підрозділ територіально  роз'єднані або умови праці (за 
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характером виробничих факторів)  не є однаковими для працівників цього 

підрозділу, то в  якості об'єкту паспортизації може бути прийнята група 

робочих  місць, що характеризуються ідентичними умовами праці.  

      Відповідальним за проведення паспортизації та розробку  необхідних 

заходів з охорони праці на підприємстві  (організації) є власник (керівник) 

даного підприємства (організації), а  в структурних підрозділах – 

безпосередньо керівники даних  структурних підрозділів.  

     Паспортизація умов і охорони праці на підприємстві (в організації) та в їх 

структурних підрозділах  здійснюється на  підставі наказу по підприємству 

(організації). У наказі визначаються терміни  проведення паспортизації, 

об'єкти, що підлягають паспортизації, порядок  збору та узагальнення 

вихідних даних, а також особи, які здійснюють цю  роботу.  

 До проведення паспортизації залучаються працівники служби охорони 

праці, відділів і  служб (при їх наявності) головного механіка, технолога, 

енергетика, капітального будівництва,  медико-санітарної частини та інших 

структурних  підрозділів підприємства (організації).  Служба охорони праці 

надає методичну допомогу в проведенні  паспортизації.  

     Заповнення паспорта санітарно-технічного стану  умов і охорони праці 

підприємства (організації)  здійснюється на основі паспортів санітарно-

технічного стану  умов та охорони праці структурних підрозділів, що містять 

результати обстеження  робочих місць, санітарно-побутових приміщень, 

будівель і споруд,  вимірів факторів виробничого середовища та інші 

показники. При  цьому допускається використання матеріалів атестації 

робочих місць за  умовами праці, лабораторних вимірювань, які проводилися 

протягом  року, а також результати раніше проведених вимірювань на 

робочих місцях,  якщо умови праці на цих робочих місцях не зазнали змін за 

визначений термін. 
Паспортизація проводиться щорічно під керівництвом служби охорони 

праці підприємства (організації) разом з представниками виробничих 

підрозділів підприємства. 

Для проведення атестації робочих місць за умовами праці та встановлення 

пріоритету в проведенні оздоровчих заходів використовується «Гігієнічна 

класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», 

затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 

р. № 528. 

Згідно з „Положенням про атестацію робочих місць щодо їх відповідності 

державним актам про охорону праці”  на підставі вивчення результатів 

атестації кожне робоче місце, в разі позитивного рішення щодо його 

атестації,  може бути віднесене до однієї із двох наступних груп. 

„Атестоване” – робоче місце відповідає вимогам нормативних актів про 

охорону праці.  До цієї групи  належать робочі місця, на яких стан умов праці 

належить до 1-2 класу за Гігієнічною класифікацією. 
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„Атестоване і вимагає пільг і компенсацій” – робоче місце, на якому стан 

умов праці належить до 3 класу за Гігієнічною класифікацією (важкі та 

шкідливі умови). 

Відповідно до Закону України  „Про пенсійне забезпечення” (ст.13) за 

результатами атестації робочих місць складаються карти умов праці, в яких 

фіксуються санітарно-гігієнічні умови праці, її важкість і напруженість. На 

підставі атестації визначаються шкідливі фактори виробничого середовища, 

які можуть вплинути на стан здоров’я працівників, а також їх нащадків, і 

призначаються пенсії за віком на пільгових умовах за списками №1 і №2 

виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на пільгове пенсійне 

забезпечення. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 1.09.1992 р. про  

„Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”  

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і 

організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де 

технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є 

потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що 

можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх 

нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

 Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником 

або уповноваженим ним органом  і працівниками у галузі реалізації прав на 

здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та 

компенсації за роботу у несприятливих умовах. 

Здійснюється атестація згідно з методичними рекомендаціями щодо 

проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними 

Мінпраці та МОЗ. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться  атестаційною 

комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, 

організації в строки, що передбачені колективним договором, але не рідше 

одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення 

атестації покладається на керівника підприємства, організації. 

Позачергова атестація робочих місць за умовами праці проводиться у разі 

докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу 

або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з 

участю санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. 

Для проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-

дослідницькі організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції 

Держпромгірнагляду. 

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: 

 установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов 

праці; 
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 санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого 

середовища, важкості й напруженості трудового процесу на 

робочому місці; 

 комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру 

праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки 

праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; 

 установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її 

характеру за Гігієнічною класифікацією; 

 обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із 

шкідливим (особливо шкідливими), важкими (особливо 

важкими) умовами праці; 

 визначення (підтвердження) права працівників на пільгове 

пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах; 

 складання переліку робочих місць, виробництв, професій та 

посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; 

 аналіз реалізації технічних та організаційних заходів, 

спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки 

праці. 

Санітарно-гігієнічні дослідження  факторів виробничого середовища і 

трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і 

організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що 

узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на 

договірній основі лабораторіями територіальних санітарноепідеміологічних 

станцій. 

Відомості про результати атестації робочих місць згідно з існуючою 

інструкцією Мінпраці  та Міністерства охорони здоров’я  України за № 06-

41-48 від 30.11.1992 р. із заповнення карти умов праці при проведені 

атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої   

затверджена також Мінпраці разом з МОЗ і приведена нижче разом із 

змінами, внесеними згідно з роз'ясненням  Мінпраці  N 06-960  від 22.03.93. 

 
 

КАРТА УМОВ ПРАЦІ 
ТОВ 

Виробництво  

___________________________                                            

Цех (дільниця, відділ)  ____________________ 

  

 

  
Номер робочого місця  ____________________                   

                           

Професія (посада)   _______________________ 

(код по ЄТКД, КД повне найменування) 

________________________________________ 

  

Номери аналогічних робочих місць __________ 

________________________________________ 
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Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу 

№ 

п/п 

Фактори  
виробничого 
середовища 
і трудового 

процесу 

Дата 

дос- 
лід- 

ження 

Нор- 
ма- 

тивне 
зна- 

чення 
(ГДР, 
ГДК) 

Фак- 
тичне 
зна- 

чення 

III клас - 

шкідливі 
і небезпечні 

умови 
і характер праці 

Три- 
ва- 

лість 
дії 

фак- 
тора, 
% за 
зміну 

При- 
мітка 

1 
сту- 
пінь 

2 
сту- 
пінь 

3 
сту- 
пінь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Шкідливі хімічні речовини 

1 клас небезпеки  

________________________ 

  

2 клас небезпеки      

_______________________ 

  

3-4 класи небезпеки     

_______________________ 

  

                

2. Пил переважно фіброгенної дії                 
3. Вібрація (загальна і локальна)                 
4. Шум                 
5. Інфразвук                 
6. Ультразвук                 

7. 

Неіонізуючі випромінювання: 

     - радіочастотний діапазон, 

     - діапазон промислової частоти, 

     - оптичний діапазон (лазерне 

     випромінювання) 

                

8. 

Мікроклімат у приміщенні: 

     - температура повітря, град.C, 

     - швидкість руху повітря, 

     м/сек, 

     - відносна вологість повітря,% 

     - інфрачервоне випромінювання, 

     Вт/м кв. 

                

9. 

Температура зовнішнього повітря (під 

час роботи на відкритому повітрі), 

град.C 

     влітку 

    взимку 

                

10. Атмосферний тиск                 

11. 

Біологічні фактори: 

     Мікроорганізми 

  
1 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

2 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

  3-4 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

     Білкові препарати 
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     1 клас небезпеки  

_______________________ 

  

     2 клас небезпеки      

_______________________ 

  

     3-4 класи небезпеки      

_______________________ 

  

     Природні компоненти організму 

     (амінокислоти, вітаміни тощо). 

     1 клас небезпеки 

_______________________ 

  

     2 клас небезпеки 

_______________________ 

 

 

     3-4 класи небезпеки      

_______________________ 

 

12. 

Важкість праці: 

     Динамічна робота 

     - потужність зовнішньої роботи, 

     Вт, при роботі за участю м'язів 

нижніх кінцівок і тулуба 

     - те саме при роботі за переважною 

участю м'язів плечового 

     поясу 

     - маса піднімання і переміщення 

вантажу, кг 

     - дрібні стереотипні рухи кистей і 

пальців рук (кількість 

     за зміну) 

     Статичне навантаження 

     - величина навантаження за 

     зміну, (Кг х с) при утриманні 

     вантажу: 

     однією рукою 

     двома руками 

     за участю м'язів тулуба і ніг 

                

13 

Робоча поза 

     Нахили тулуба, переміщення в 

     просторі (переходи, зумовлені 

     технологічним процесом) 

                

14 

Напруженість праці 

     Увага: 

     - тривалість зосередження (% 

     до тривалості зміни) 

     - частота сигналів у серед- 

     ньому за годину 

     Напруженість аналізаторних 

     функцій: 

     - зору (категорія зорових 

     робіт за СНиП II-4-79) 

     - слуху (при виробничій потребі 

сприйняття мови або 

диференціювання сигналів) 

     Емоційна та інтелектуальна 

     напруженість 

     Одноманітність: 

     - кількість елементів у багаторазово 

повторюваних операціях 
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     - тривалість виконання 

повторюваних операцій, в сек 

     - час стеження за ходом 

виробничого процесу без активних 

дій (% до тривалості зміни) 

15 Змінність                 

16 Кількість факторів                 

  

   
I.                   Гігієнічна оцінка умов праці  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

   

II.                Оцінка технічного та організаційного рівня 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

 

III.               Атестація робочого місця  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

IV.               Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

V.                  Пільги й компенсації 

  

Вид Діючі  Запропоновані  Витрати (крб.)  

Пенсійне            забезпечення                                 

           
      

Доплати       

Додаткові 

відпустки                                              
      

Інші       

  

 Голова атестаційної комісії 

________________________________ 

  

Члени атестаційної комісії: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

  

З атестацією ознайомлені: 

___________________ 
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   Що стосується вже згаданої інструкції Мінпраці  та Міністерства 

охорони здоров’я  України за № 06-41-48 від 30.11.1992 р. щодо заповнення 

Карти умов праці  при проведенні атестації робочих місць    (із змінами, 

внесеними згідно з Роз'ясненням  Міністерства праці  N 06-960  від 22.03.93), 

то вона  призначена для комісії підприємства,  яка проводить атестацію 

робочих місць за умовами праці, і розроблена відповідно до Методичних 

рекомендацій,  затвердженими Міністерством праці України і Головним 

державним  санітарним лікарем України (постанова від  1 вересня 1992 N 41).  

      Карта умов праці (далі - Карта)  заповнюється на кожне робоче місце.  

На групу аналогічних робочих місць, на  яких вже проведено атестацію, 

допускається заповнення  однієї Карти якщо умови та характер праці на цих  

робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці. У випадку, коли 

на одному і тому  ж робочому місці або в одній і тій же робочій зоні 

виконуються  роботи особами різних професій, то на кожну з професій  

заповнюється окрема Карта.  

      Не заповнюються Карти умов праці  щодо робочих  місць, які пов'язані 

з виконанням робіт з радіоактивними речовинами,  джерелами іонізуючих 

випромінювань, берилієм та рідкоземельними  елементами, в атомній 

енергетиці та промисловості, в  гірничорятувальних частинах (станціях), на 

підривників всіх галузей народного  господарства, а також на працівників, які 

зайняті на верхолазних роботах,  працюють в газорятувальних  підрозділах 

або безпосередньо беруть участь у ліквідації аварійних  ситуацій, тощо. 

    Під час заповнення загальних відомостей Карти   вказується:  

 -  повне найменування підприємства, організації, установи;  

  - вид виробництва - у відповідності до чинного класифікатора;  

  - номер і найменування цеху (дільниці, відділу) - за чинною  структурою;  

  - номер робочого місця (робочої зони) - за плануванням їх  розміщення;  

 -  професія (посада), код - відповідно до характеру  виконуваних робіт і 

Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником  робіт і професій робітників 

(ЄТКД);  

 -  номери аналогічних робочих місць - за наростаючою величиною.  

   При оцінці факторів виробничого середовища та трудового процесу у 

разі проведення атестації робочих місць (Розділ.I Карти): 

-  у графі 2 вказуються виявленні на даному робочому  місці (групі 

робочих місць, робочій зоні) характерні для даної  професії (посади) 

небезпечні та шкідливі виробничі фактори  (НШВФ);  

 -  у графу 3  проставляється дата проведення вимірів згідно з  

Протоколом;  

  - у графу 4 заносяться нормовані значення виявлених НШВФ у 

відповідності з діючими, на період проведення атестації,  санітарними 

нормами, затвердженими Міністерством здоров'я,  ДСТУ  та іншими 

нормативними документами; 

  – у графу 5  (Пункти 1-11) заносяться фактичні значення НШВФ по  

результатам лабораторних та інструментальних досліджень,  виконаних у 

відповідності з діючими методиками,  затвердженими Міністерством 
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охорони здоров'я України і оформлених відповідними протоколами (Форма 

N 330 - У від 04.10.80 N 1030 "Протокол дослідження  повітря закритих 

приміщень ";  Форма N 333-у від 04.10.80 N 1030 "Протокол вимірювань  

напруженості електромагнітного поля "; Форма N 334-у від 04.10.80 N 1030 

"Протокол вимірювань шуму  і вібрації "; Форма N 336 / У, затверджена МОЗ 

СРСР 04.10.80 N 1030,  "Протокол вимірювань метеорологічних факторів");  

по пунктах 12-15 заносяться результати проведених  досліджень, дані з 

технологічних та технічних документів,  хронометражних спостережень, 

документів з охорони праці та ін.,  що підтверджують наявність НШВФ та їх 

величини;  

  - у графи 6, 7, 8 проставляються величини відхилення від  нормованих 

значень;  

  - у графі 9 визначається тривалість дії НШВФ за робочу зміну на підставі 

аналізу  технологічного процесу, хронометражних спостережень та інших  

облікових документів підприємства; при наявності шкідливих речовин 

однонаправленої дії, що впливають на працюючих одночасно або послідовно, 

тривалість  дії цих речовин сумується, але приймається не більше  100%; при 

наявності в повітрі речовин різноспрямованої дії для  кожного з них 

вказується фактичний відсоток тривалості їх дії за  робочу зміну (пункт 1 

Карти); 

  -  до пункту 1 записуються виявлені шкідливі речовини за класами  

небезпеки, при цьому  шкідливі речовини різноспрямованої дії  оцінюються і 

враховуються як окремі фактори, а шкідливі речовини  однонаправленої дії 

враховуються як один фактор, і  фактичне їх значення визначається як сума 

відносин  фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них  

ГДК, і якщо сума перевищує одиницю, то ступінь шкідливості  даної групи 

речовин визначається за величиною цього перевищення з  урахуванням класу 

небезпеки найбільш токсичної речовини цієї групи ( однонаправлена дія 

шкідливих речовин на організм - це  вплив двох або кількох речовин, як 

правило, близьких за  хімічною будовою і характеру біологічної дії на  

організм, наприклад, фтористий водень і солі фтористоводородної кислоти і  

тетрафторату кремація, формальдегід та соляна кислота,  сірчистий і 

сірчаний ангідрид, хлоровані і бромовані  вуглеводні (граничні і ненасичені), 

спирти, кислоти, луги,  ароматичні вуглеводні (толуол і ксилол, бензол і 

толуол),  аміносполуки, нітроз’єднання тощо;  висновок про 

однонаправленість дії шкідливих речовин  видається органами державного 

санітарного нагляду);  

  -  у пункті 2 вказуються конкретні види пилу, переважно  фіброгеної дії 

(позначених в ГОСТ 12.1.005-88 у графі  "Особливості дії на організм" 

умовним позначенням "Ф"); 

 - у пункт 3  рівні загальної та локальної вібрації вносяться роздільно  по 

їх еквівалентним значенням, через дріб: чисельник - загальна  вібрація, 

знаменник – локальна, а у разі  відсутності одного з видів  вібрації ставиться 

прочерк (у чисельнику або знаменнику); 

 - до пункту  4  вноситься еквівалентний рівень звуку;  
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 - до  пунктів 5, 6  вноситься загальний рівень звуку (інфразвуку та 

ультразвуку);  

 - до  пункту 7 вносяться фактичні значення рівнів електромагнітної  

енергії, а для лазерного - напруженість оптичного випромінювання;  

  -  у пункті 8 визначається  мікроклімат у виробничих приміщеннях , який 

враховується як один фактор і визначається за найбільш вираженим  

показником, тобто якщо різні параметри мікроклімату (температура,  

швидкість руху повітря, відносна вологість, інфрачервоне  випромінювання) 

за своїми величинами відносяться на конкретному робочому  місці до різних 

ступенів шкідливості (1, 2, 3), то мікроклімат  оцінюється за найвищою 

мірою; 

 -  пункт 9: у випадку розміщення робочих місць на відкритому повітрі, 

пп.  8 і 9 оцінюються як один фактор, а у разі наявності вітру, нижні межі  

температур повітря повинні бути зміщені в бік більш високих  температур з 

розрахунку 2 град.C на 1 м/с збільшення швидкості  руху повітря;  

  - пункт 10 враховується тільки по тих робочих місцях, де  підвищення 

або зниження атмосферного тиску обумовлено виробництвом або  професією 

(водолаз, рятувальник і т.д.);  

 - до  пункту 11 заносяться різновиди мікроорганізмів, білкових  

препаратів, природних компонентів організму, а у разі  наявності в повітрі  

робочої зони одночасно двох і більше біологічних факторів,  умови праці 

слід оцінювати за найбільш високим класом і  ступенем;  

 -  у пункті 12  дається інтегральна оцінка всіх показників тяжкості  праці 

за найбільш високим класом і ступенем, наприклад, на працюючого 

впливають різні фактори  тяжкості праці: потужність зовнішньої роботи (для 

чоловіків) понад 90 Вт - III  клас 1 ступінь, маса переміщення вантажу більше 

35 кг - III клас  2 ступінь, дрібні стереотипні рухи по 20 тис. - I клас,  

статичне навантаження двома руками 50 тис. - II клас, то  у цьому випадку 

інтегральний показник важкості праці - III клас 2 ступінь, тобто по  найбільш 

високому класу і ступеню з числа фактично  певних показників;  потужність 

зовнішньої роботи (Вт) визначається за формулою: 

N=(P*H+P*H1/2+P*L/9*6*K)/T, де:  H - висота підняття вантажу,  H1 - висота 

опускання вантажу,  P - маса вантажу,  L – відстань,  T – час,  K = 10;  

 -  пункт 13 оцінюється аналогічно пункту 12, при цьому оцінка ведеться  

через дріб: чисельник - нахили тулуба, знаменник - переміщення в просторі;        

 - пункт 14  також оцінюється аналогічно пункту 12, при цьому під 

високоточними  зоровими роботами мається на увазі робота 1 - 3 розряду 

відповідно до  СНиП П-4-79 (ДБН В.2.5-28-2006), а  чіткість слів 

визначається подачею мовних сигналів (як  мінімум 10 слів) на відстані 

одного метра, голосом без  напруги, які повинні бути відтворені робітником, 

що обстежується;  

  - пункт 15 заповнюється на підставі облікових даних  підприємства;  

  - пункт 16 (підсумковий рядок "Кількість факторів"): за графами 6, 7, 8 

записується сумарна кількість НШВФ по кожному ступеню відхилення.  
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       Розділ I Карти „Гігієнічна оцінка умов праці” -  заповнюється 

атестаційною комісією, при цьому  Гігієнічна оцінка  умов праці дається по 

найбільш високому класу і ступеню з  числа фактично виміряних рівнів 

НШВФ.  Приміром, якщо на працюючого одночасно впливають декілька  

факторів (мікроклімат, важкість праці, шкідливі речовини тощо) і  параметри 

мікроклімату відносяться до III класу 1 ступеня, за  шкідливих речовин - до II 

класу, по важкості - до III класу 2  ступеня, на напруженості - до III класу 1 

ступеня, то  інтегральну оцінку необхідно записати: умови праці відносяться 

до  III класу 2 ступеня.  

      Якщо на робочому місці відсутні шкідливі виробничі  чинники і 

фактори трудового процесу або вони не перевищують  допустимих і не 

віднесені до 1 ступеня III класу шкідливості та  небезпеки, то умови праці 

слід визнати відповідними  гігієнічним вимогам.  Наявність хоча б одного 

фактора виробничого середовища і  трудового процесу 1 ступеня III класу 

шкідливості вказує на  невідповідність робочого місця вимогам Гігієнічної  

класифікації.  

      Вибірковий контроль, аналіз проведення досліджень і  гігієнічної 

оцінки умов праці (розділ I Карти)  проводять органи та установи 

Санепідслужби Міністерства  охорони здоров'я України.  

 Розділ II Карти  „Оцінка технічного та організаційного рівня” - 

заповнюється комісією за результатами аналізу, виконаного у  відповідності 

до розділу 5 Методичних рекомендацій,  затвердженими Міністерством праці 

України і Головним державним  санітарним лікарем України (постанова від  

1 вересня 1992 N 41).   

 Розділ III Карти  „Атестація робочого місця”  -  у цьому розділі,  на 

підставі комплексної оцінки, робоче місце повинно бути  віднесено до одного 

з трьох видів умов праці згідно з пп. 6.1 і  6.2 Методичних рекомендацій,  

затвердженими Мінпраці України і Головним державним  санітарним 

лікарем України.   Для цього беруться  всі враховані підсумковим рядком  

"Кількість факторів" ступені відхилення параметрів факторів  виробничого 

середовища і трудового процесу (розділ I Карти)  і зіставляються з 

показниками, наведеними в  додатку 4 вищезгаданих Методичних 

рекомендацій.  Для  атестації робочого місця з особливо шкідливими і 

особливо важкими  умовами праці, а також шкідливими і важкими умовами 

праці в  розрахунок приймаються фактори, що впливають на працівника в 

процесі  праці не менше 80% робочого часу. При цьому виконання  

підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а  також робіт поза 

свого робочого місця з метою забезпечення своїх  трудових функцій не 

позбавляє працівника права на пільгове пенсійне  забезпечення.  З 

шкідливими умовами праці оцінюються робочі місця при  наявності НШВФ, 

тривалість дії яких становить менше  80% робочого часу, в цьому випадку 

пільгове пенсійне  забезпечення може проводитися за рахунок коштів 

підприємства.  

Розділ IV Карти „Рекомендації щодо покращення умов праці, їх 

економічне обґрунтування”  та  Розділ V  „Пільги і компенсації”  -  також 
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заповнюється атестаційною комісією.  Пропозиції щодо підтвердження права 

на пенсію на пільгових  умовах визначаються тільки за показниками, 

наведеними у  додатку 4 "Показники факторів виробничого середовища,  

важкості та напруженості трудового процесу для підтвердження права  на 

пільгове пенсійне забезпечення" Методичних рекомендацій, затвердженими 

Мінпраці України і Головним державним  санітарним лікарем України,  інші 

пільги і компенсації - відповідно до нині  чинних законодавчих актів.  

Результати атестації використовуються як для цілеспрямованої і 

планомірної роботи, спрямованої на покращання умов праці, так і для 

надання пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, таких, як 

скорочена тривалість робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, 

пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим 

пенсійним забезпеченням працівників погоджується з профспілковим 

комітетом та затверджується наказам по підприємству, організації і 

зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової 

книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку. 

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування 

списків №1 (список виробництв, робіт, професій, посад і показників на  

підземних  роботах,  роботах  з особливо шкідливими і особливо важкими 

умовами праці ) і №2 (список виробництв, робіт, професій, посад і показників 

на роботах із шкідливими і важкими умовами праці), що дають право на 

пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 січня 2003 р. №36 „Про затвердження списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право 

на пенсію за віком на пільгових умовах” (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 1644 від 13.12.2004 р.,  №276 від 

13.03.2006 р.), покладається на органи Державної експертизи умов праці. 

  

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги для промислових підприємств та 

виробничих приміщень. 

 Розміщення території підприємства. Згідно вимог СН 245-71 

(“Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”) та ДСН 

173-96 (“Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів”) промислові підприємства розміщують на території населених 

пунктів у спеціально виділених промислових районах або за межами 

населених пунктів на деякій відстані від них (в залежності від викиду 

шкідливих речовин).  

 Планування території підприємств. Генеральні плани промислових 

підприємств розробляються у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог та 

вимог безпеки праці і пожежної безпеки.  При цьому враховуються такі 

чинники як природне провітрювання та освітлення. Площадка промислового 

підприємства повинна мати відносно рівну поверхню і нахил до 0,002% для 

стоку поверхневих вод. 
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 За функціональним призначенням площадка підприємства розділяється 

на зони: перед заводську (за межами огорожі чи умовної межі підприємства), 

виробничу, підсобну і складську. 

 Забудова промислової площадки може бути суцільною або окремо 

розміщеними будівлями, одно - або багатоповерховими. Забороняється 

суцільна забудова із замкненим  внутрішнім двором, бо в цьому випадку 

погіршується провітрювання та натуральне освітлення будівель. 

 Санітарні розриви між будівлями, що освітлюються через віконні 

прорізи, приймаються не менше найбільшої висоти до верху карнизу 

будівель, що розміщені напроти. 

 Виробничі та складські приміщення можуть мати будь-яку форму та 

розміри, зумовлені виробничими вимогами, але, виходячи з санітарно-

гігієнічних умов (освітлення, вентиляція), найбільш доцільні будівлі, що 

мають форму прямокутника. Конструкція виробничих будівель, число 

поверхів та площа обумовлюються технологічними процесами, категорією 

вибухопожежонебезпеки, наявністю шкідливих та небезпечних факторів. 

 Центральних вхід на територію підприємства слід передбачати з боку 

основного підходу чи під’їзду працівників. Територія підприємства повинна 

мати впорядковані пішохідні доріжки (тротуари) від центрального та 

додаткових прохідних пунктів до всіх будівель і споруд. До будівель і споруд 

по усій їх довжині має передбачатись під’їзд пожежних автомобілів. До 

будівель передбачається підвід мереж електроенергії, водопостачання та 

каналізації. 

 Територія підприємства має бути озеленена, площа цих ділянок 

повинна складати не менше 10% площі підприємства. 

 Вимоги до виробничих приміщень. Вибір типу приміщення 

визначається технологічним процесом та можливістю боротьби з шумом, 

вібрацією і забрудненням повітря. Виробничі приміщення відповідно до 

вимог чинних нормативів мають бути забезпечені достатнім природним 

освітленням. Обов’язковим  є являється також улаштування ефективної за 

екологічними і санітарно-гігієнічними показниками вентиляції. 

 Висота виробничих приміщень повинна бути не менше 3,2 м, а об’єм і 

площа – 15 м
3
  та 4,5 м

2
  відповідно на кожного працівника (для користувачів 

комп’ютерів на одного працюючого повинно бути  не менше:  площі - 6 м
2
 і 

об’єму - 20 м
3
). 

 Приміщення чи дільниці виробництв з надлишками тепла , а також зі 

значними виділеннями шкідливих газів, пару чи пилу слід, як правило, 

розміщувати біля зовнішніх стін будівель, а у багатоповерхових будівлях – 

на верхніх поверхах. 

 Підлога на робочих місцях має бути рівною, теплою, щільною та 

стійкою до ударів, мати неслизьку та зручну для очистки поверхню; бути 

стійкою до дії хімічних речовин і не вбирати їх. 

 Стіни виробничих та побутових приміщень мають відповідати вимогам 

шумо- і теплозахисту; легкому піддаватись прибиранню та миттю; мати 



 78 

покриття, що виключає можливість поглинення чи осадження отруйних 

речовин (керамічна плитка, олійна фарба).  

 Приміщення, де розміщені виробництва з виділенням шкідливих та 

агресивних речовин (кислоти, луги, ртуть, бензол, сполуки свинцю та ін.), 

повинні мати стіни, стелю та конструкції, виконані і оздоблені так, щоб 

попереджувалась сорбція (осідання) цих речовин та забезпечувалась 

можливість очищення та миття цих поверхонь. 

 У приміщеннях з великим виділенням пилу (шліфування, заточка тощо) 

слід передбачити прибирання за допомогою пилососів чи гідрозмивання. 

 Колір інтер’єрів приміщень має відповідати вимогам технічної 

естетики.  

 Вимоги до допоміжних приміщень та будівель. До допоміжних 

відносяться приміщення та будівлі адміністративні, санітарно-побутові, 

громадського харчування, охорони здоров’я, культурного обслуговування, 

конструкторських бюро, для учбових занять та громадських організацій. 

 Допоміжні приміщення різного призначення слід розміщувати в одній 

будівлі з виробничими приміщеннями або прибудовах до них у місцях з 

найменшим впливом шкідливих факторів, а якщо таке розміщення 

неможливе, то їх можна розміщувати і в окремих будівлях. 

 Висота поверхів окремих будівель, прибудов чи вбудов має бути не 

меншою 3,3 м, висота від підлоги до низу перекрить – 2,2 м, а у місцях 

нерегулярного переходу людей – 1,8 м. Висота допоміжних приміщень, що 

розміщені у виробничих будівлях, має бути не меншою 2,4 м. 

 Площа допоміжних приміщень має бути не меншою ніж 4м
2
 на одне 

робоче місце у кімнаті управлінь і 6 м
2  

- у конструкторських бюро ; 0,9 м
2 

 на 

одне місце в залі нарад; 0,27 м
2
 на одного співробітника у вестибулях та 

гардеробних. 

 До групи санітарно-побутових приміщень входять: гардеробні, душові, 

туалети, кімнати для вмивання та паління, приміщення для знешкодження, 

сушіння та знепилювання робочого одягу, приміщення для особистої гігієни 

жінок та годування немовлят, приміщення для обігрівання працівників. У 

санітарно-побутових приміщеннях підлоги мають бути вологостійкими, з 

неслизькою поверхнею, світлих тонів, стіни та перегородки – облицьовані 

вологостійким, світлих тонів матеріалами на висоту 1,8 м. 

 В гардеробних приміщеннях для зберігання одягу мають бути шафи  

розмірами: висота 1650 мм, ширина 250…400 мм, глибина 300 мм. Кількість 

шаф має відповідати спискові кількості працівників.  

 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання та до технологічних 

процесів 
Основними складовими безпеки праці на виробництві є: 

♦безпечне виробниче обладнання; 

♦безпечні технологічні процеси; 

♦організація безпечного виконання робіт. 
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ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. «Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности» - основний нормативний документ з загальних 

вимог безпеки до виробничого обладнання за виключенням обладнання, яке є 

джерелом іонізуючих випромінювань. 

Вимоги безпеки до виробничого обладнання конкретних груп, видів, 

моделей розробляються відповідно до вимог ГОСТ 12.2.003-91 з урахуванням 

призначення, виконання та умов його експлуатації. 

Безпека виробничого обладнання забезпечується: 

♦ вибором принципів дії, джерел енергії, параметрів робочих процесів; 

♦ мінімізацією енергії, що споживається чи накопичується; 

♦ застосуванням вмонтованих в конструкцію засобів захисту та інформації 

про можливі небезпечні ситуації; 

♦ застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та 

контролю; 

♦ дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних та нервово 

психологічних навантажень працівників. 

Виробниче обладнання при роботі як самостійно, так і в складі 

технологічних комплексів повинно відповідати вимогам безпеки протягом 

всього періоду його експлуатації. 

Матеріали конструкції виробничого обладнання не повинні бути 

фактором можливої  небезпечної та шкідливої дії на організм працюючих, які 

виникають в процесі роботи обладнання навантаження в окремих його 

елементах не повинні досягати небезпечних значень. При неможливості 

реалізації останньої вимоги в конструкції обладнання необхідно передбачати 

засоби захисту, огородження і  т. ін. 

Небезпечні зони виробничого обладнання (рухомі вузли, елементи з 

високою температурою тощо) як потенційні джерела небезпеки травматизму 

повинні бути огороджені відповідно до ГОСТ 12.2.062-81, а також 

теплоізольовані або розміщені в місцях, що виключають контакт з ними 

персоналу. 

Зажимні, вантажно-захоплювальні та вантажно-підіймальні пристрої, 

тощо повинні виключати можливість виникнення небезпеки при раптовому 

відключенні eлектроенергії, а також самовільну зміну стану цих пристроїв 

при відновленні енергоживлення. 

В разі потреби, виробниче обладнання повинно бути 

пожежовибухобезпечним та не накопичувати зарядів статичної електрики в 

небезпечних для працюючих кількостях. 

Виробниче обладнання, робота якого супроводжується виділенням 

шкідливих речовин чи організмів або пожежо- та вибухонебезпечних 

речовин, повинно включати у себе вмонтовані пристрої для локалізації цих 

виділень. За відсутності таких пристроїв, в конструкції обладнання мають 

бути передбачені місця для підключення автономних пристроїв локалізації 

виділень. За необхідності згадані пристрої мають бути виконані з урахуванням 

чинних вимог щодо стану повітря робочої зони та захисту довкілля. 
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Якщо виробниче обладнання е джерелом шуму, ультра та інфразвуку, 

вібрації, виробничих випромінювань (електромагнітних, лазерних тощо), то 

воно повинно бути виконано таким чином, щоб дія на працюючих 

перерахованих шкідливих виробничих факторів не перевищувала меж, 

встановлених відповідними чинними нормативами. 

Виробниче обладнання повинно бути забезпечене місцевим освітленням, 

виконаним відповідно до вимог чинних нормативів з урахуванням 

конкретних виробничих умов, якщо його відсутність може спричинювати 

перенапруження органів зору або інші небезпеки, пов'язані з експлуатацією 

цього обладнання. 

Однією із складових безпеки виробничого обладнання є конструкція 

робочого місця, його розміри, взаємне розміщення органів управління, засобів 

відображення інформації, допоміжного обладнання тощо. Розробляючи 

конструкції робочого місця слід дотримуватися вимог ГОСТ 12.2.032-78, 

ГОСТ12.2.033-84, ГОСТ12.2.049-80, ГОСТ12.2.061-81 та інших чинних 

нормативів. При цьому розміри робочого місця і його елементів мають 

забезпечувати виконання операцій в зручних робочих позах і не 

ускладнювати рухи працюючих. Перевагу слід віддавати виконанню робочих 

операцій в сидячому положенні, або періодичній зміні положень сидячи та 

стоячи — якщо виконання робот не вимагає постійного переміщення 

працівника. Конструкція крісла і підставки для ніг повинна відповідати 

існуючим ергономічним вимогам. 

Система управління виробничим обладнанням має забезпечувати 

надійне i безпечне його функціонування на всіх режимах роботи i при 

можливих зовнішніх впливах, передбачених ТЗ. На робочих місцях  повинні 

бути написи, схеми та інші засоби інформації щодо послідовності керуючих 

дій. Конструкція і розміщення засобів попередження про небезпечні ситуації 

повинні забезпечувати безпомилкове, достовірне і швидке сприйняття 

інформації. 

Центральний пульт управління технологічним комплексом обладнується 

сигналізацією, мнемосхемою або іншими засобами відображення інформації 

про порушення нормального режиму функціонування кожної одиниці 

виробничого обладнання, засобами аварійної зупинки всього комплексу або 

окремих його одиниць—якщо це не призведе до подальшого розвитку 

аварійної ситуації. 

Пуск виробничого обладнання в роботу, а також повторний пуск після 

його зупинки, незалежно від причини, має бути можливим тільки шляхом 

маніпулювання органами управління пуском. Органи аварійної зупинки після 

спрацювання повинні залишатися в положенні зупинки до їx повернення у 

вихідне положення обслуговуючим персоналом. Повернення органів 

аварійної зупинки у вихідне положення не повинно приводити до пуску 

обладнання. 

Повне чи часткове припинення енергопостачання з наступним його 

відновленням, а також пошкодження мережі управління енергопостачанням 

не повинно призводити до виникнення небезпечних ситуацій. 
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Засоби захисту, що входять в конструкцій виробничого обладнання, 

повинні: забезпечувати можливість контролю ix функціонування; виконувати 

своє призначення безперервно в процесі роботи обладнання; діяти до нової 

нормалізації відповідного небезпечного чи шкідливого фактора, що 

спричинив спрацювання захисту; зберігати функціонування при виході iз 

ладу інших засобів захисту. За необхідності включення засоб1в захисту до 

початку роботи виробничого обладнання, схемою управління повинні 

передбачатися відповідні блокування тощо. 

Виробниче обладнання під час монтажу, ремонту, транспортування та 

зберігання якого застосовуються вантажопідіймальні засоби, повинно мати 

відповідні конструктивні елементи або позначені місця для приєднання 

вантажно-захоплювальних пристроїв з зазначенням маси обладнання. Якщо 

технічними умовами передбачено переміщення обладнання без застосування 

вантажо-підіймальних засобів, то таке обладнання повинно мати відповідні 

елементи або форму для захоплення рукою. 

ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процессы производственные. Общие 

требования безопасности» — чинний нормативний документ з загальних 

вимог безпеки до виробничих процесів. 

Безпека виробничих процесів визначається, у першу чергу, безпекою 

обладнання, яка забезпечується шляхом урахування вимог безпеки при 

складанні технічного завдання на його проектування, при розробці ескізного 

й робочого проекту, випуску та випробуваннях випробного зразка й передачі 

його у серійне виробництво згідно з ГОСТ 15.001-73 «Разработка и 

постановка продукции на производство. Основные положения». 

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є: усунення 

безпосереднього контакту працюючих з вихідними матеріалами, заготовками, 

напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами виробництва, що е 

вірогідними чинниками небезпек; заміна технологічних процесів та операцій, 

що пов'язані з виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, 

процесами і операціями, за яких зазначені фактори відсутні або 

характеризуються меншою інтенсивністю; комплексна механізація та 

автоматизація виробництва, застосування дистанційного керування 

технологічними процесами i операціями за наявності небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів; герметизація обладнання; застосування 

засобів колективного захисту працюючих; раціональна організація праці та 

відпочинку з метою профілактики монотонності й гіподинамії, а також 

обмеження важкості праці; своєчасне отримання інформації про виникнення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних 

операціях (системи отримання інформації про виникнення небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів необхідно виконувати за принципом 

пристроїв автоматичної дії з виводом на системи попереджувальної 

сигналізації); впровадження систем контролю та керування технологічним 

процесом, що забезпечують захист працюючих та аварійне відключення 

виробничого обладнання; своєчасне видалення і знешкодження відходів вироб-
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ництва, що є джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів, 

забезпечення пожежної й вибухової безпеки. 

При визначенні необхідних засобів захисту потрібно керуватися 

вказівками відповідних розділів стандарту ССБТ за видами виробничих 

процесів та групами виробничого обладнання, що використовується у цих 

процесах. Перелік діючих стандартів стосовно процесів дається у 

покажчиках Держстандарту, що видаються кожен piк. 

Вимоги безпеки при проведенні технологічного процесу повинні бути 

передбачені у технологічній документації. Контроль повноти викладення цих 

вимог повинен здійснюватися відповідно до вказівок РД 50-134-78. Загальні 

заходи щодо забезпечення пожежної безпеки виробничих процесів визначені 

ГОСТ 12.1.004-91, а вибухової безпеки - ГОСТ 12.1.010-76. 

Виробничі будівлі та споруди, залежно від вибраного архітектурно-

будівельного та об'ємно-планувального вирішення, можуть впливати на 

формування умов праці: вимог до освітлення, шуму, мікроклімату, 

загазованості та запиленості повітряного середовища, виробничих 

випромінювань.  

У виробничому приміщенні умови праці залежать від таких факторів, як 

розташування технологічного обладнання, організація робочого місця, 

сировина та заготовки, готова продукція. У кожному конкретному випадку 

вимоги безпеки до виробничих приміщень та площадок формуються, 

виходячи з вимог діючих будівельних норм та правил. 

Рівні небезпечних та шкідливих виробничих факторів на робочих місцях 

повинні відповідати вимогам стандартів безпеки за видами небезпечних та 

шкідливих факторів. Робочі місця повинні мати рівні та показники 

освітленості, встановлені діючими будівельними нормами та правилами ДБН 

В2.5-28-2006.. 

Розташування виробничого обладнання, вихідних матеріалів, заготовок, 

напівфабрикатів, готової продукції та відходів виробництва у виробничих 

приміщеннях i на робочих місцях не повинно являти собою небезпеку для 

персоналу. Відстані між одиницями обладнання, а також між обладнанням та 

стінами виробничих приміщень, будівель і споруд повинна відповідати 

вимогам діючих норм технологічного проектування, будівельним нормам та 

правилам. 

Зберігання вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, готової 

продукції та відходів виробництва потребує розробки і реалізації системи 

заходів, що виключають виникнення небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів; використання небезпечних пристроїв для їх зберігання; механізацію 

та автоматизацію вантажно-розвантажувальних робіт тощо. 

При транспортуванні вихідних матеріалів, заготовок, напівфабрикатів, 

готової продукції та відходів виробництва необхідно забезпечувати 

використання безпечних транспортних комунікацій, застосування засобів 

пересування вантажів, що виключають виникнення небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів, механізацію та автоматизацію перевезення. 

При цьому потрібно враховувати вимоги ГОСТ 12.2.022-80 «Конвейеры. 
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Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.020-80 «Процессы 

перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности». 

До факторів, що визначають умови праці, відносяться також раціональні 

методи технологіїіi організації виробництва. Зокрема, велику роль відіграє 

зміст праці, форми побудови трудових процесів, ступінь спеціалізації 

працюючих при виконанні виробничих процесів, вибір режимів праці та 

відпочинку дисципліна праці, психологічний клімат у колективі, організація 

санітарного и побутового забезпечення працюючих відповідно до СНиП П-

92—76. 

У формуванні безпечних умов праці велике значення має врахування 

медичних протипоказань до використання персоналу у окремих 

технологічних процесах, а також навчання й інструктаж з безпечних методів 

проведення робіт. 

До осіб, які допущені до участі у виробничому процесі, ставляться вимоги 

щодо відповідності їx фізичних, психофізичних і, в окремих випадках, 

антропометричних даних характеру роботи. Перевірка стану здоров'я 

працюючих має проводитися як при допуску їx до роботи, так і періодично 

згідно з чинними нормативами. Періодичність контролю за станом ix 

здоров'я повинна визначатися залежно від небезпечних та шкідливих факторів 

виробничого процесу в порядку, встановленому Міністерством охорони 

здоров'я. 

Особи, які допускаються до yчасті у виробничому процесі, повинні мати 

професійну підготовку (у тому числі з безпеки праці), що відповідає 

характеру робіт. Навчання працюючих iз безпеки праці проводять на вcіx 

підприємствах i в організаціях незалежно від характеру та ступеня небезпеки 

виробництва відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99. 

Основними напрямами забезпечення безпеки праці має бути комплексна 

механізація й автоматизація виробництва, це є передумовою але корінного 

покращання умов праці, зростання продуктивності праці та якості продукції, 

сприяє ліквідації відмінності між розумовою й фізичною працею. Але при 

автоматизації необхідно враховувати психічні та фізіологічні фактори, тобто 

узгоджувати функції автоматичних пристроїв з діяльністю людини-

оператора. Зокрема, необхідно враховувати антропометричні дані останнього 

та його можливості до сприйняття інформації. 

У автоматизованому виробництві необхідне також суворе виконання 

вимог безпеки під час ремонту й налагодження автоматичних машин та їx 

систем. 

Одним з перспективних напрямів комплексної автоматизації виробничих 

процесів є використання промислових робот. При цьому між людиною та 

машиною (технологічним обладнанням) з'являється проміжна ланка — 

промисловий робот, і система набуває такої структури: людина — 

промисловий робот — машина. У цьому випадку людина виводиться iз сфери 

постійного (протягом змін) безпосереднього контакту з виробничим 

обладнанням. 
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Основними керівними матеріалами з безпеки роботизованих 

технологічних комплексів є ГОСТ 12.2.072-82 «Роботы промышленные, 

роботизированные технологические комплексы и участки. Общие требования 

безопасности». У ньому приводяться вимоги безпеки до конструкції 

промислових роботизованих систем. 
 
 

Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків  

виникнення небезпечних ситуацій на виробництві 

Ризик виникнення небезпечної ситуації – поєднання нараженності, 

тяжкості наслідків та імовірності виникнення певної небезпечної ситуації при 

здійсненні виробничої діяльності. 

Оцінка базового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, 

при якому ігнорується існуюче управління ризиками. 

Оцінка залишкового ризику – загальний процес оцінки ступеню 

ризику, при якому враховується ступіть ризику ситуації, що знаходиться під 

контролем. 

Припустимий ризик – ризик, зменшений до ступеню, який може бути 

допущений, враховуючи вимоги законодавчих та інших нормативно-

правових актів з охорони праці та Політику керівництва у сфері охорони 

праці. 

1. Виявлення можливості виникнення небезпечних ситуацій для 

працівників при здійсненні виробничої діяльності з урахуванням їх 

можливих дій. 

Процедура передбачає всебічний розгляд технологічного процесу з 

погляду на безпечність та нешкідливість для працівників з урахуванням усіх 

аспектів, відображених у примірній структурі положення про СУОП та 

виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, притаманних 

виробничому середовищу, що можуть призвести до небезпечної події. 

2. Визначення ступеню базового ризику виникнення небезпечних 

ситуацій. 

Ступінь базового ризику виникнення небезпечної ситуації визначається 

за формулою: 

рВПТР , 

у якій: 

Р – ступінь ризику; 

Т – важкість та можливі наслідки небезпечної події; 

П – можливість зараження на небезпеку; 

Вр– імовірність виникнення небезпечної події. 

Умовна імовірність виникнення небезпечної події в числовому відтворенні 

визначається шляхом експертної оцінки за таблицею 1. 

Експертна оцінка здійснюється групою призначених фахівців. 
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Таблиця 1  

Імовірність Коментарі 

5 – майже напевно 
Подія, що спостерігається регулярно. Подія, що 

трапляється в більшості випадків 

4 – досить імовірно Подія, що спостерігається періодично 

3 – імовірно Подія, що трапляється інколи 

2 – малоймовірно Подія, що спостерігається рідко 

1 – майже неймовірно 
Подія, що трапляється лише при винятковому збігу 

обставин 

 

Важкість та можливі наслідки небезпечної події, в числовому 

відтворенні визначаються за таблицею 2. 

 

                                                                                                          Таблиця 2 
 

Важкість небезпечної події Можливі наслідки 

5 – катастрофічна 

Груповий нещасний 

випадок (постраждало 2 і 

більше працівників); 

нещасний випадок із 

смертельними наслідками; 

аварія; пожежа 

Розслідування державними 

органами влади. Кримінальна 

відповідальність. Штрафні санкції 

України. Зупинка робіт. 

Анулювання ліцензії на вид 

діяльності. 

4 – суттєва 

Важкий нещасний випадок 

(тимчасова 

непрацездатність більше 60 

днів). Профзахворювання. 

Інцидент, загоряння. 

Розслідування державними 

органами влади. Кримінальна 

відповідальність. Штрафні санкції 

згідно КпАП. Можлива зупинка 

робіт. 

3 – незначна 

Серйозне поранення, 

хвороба з тимчасовою 

втратою працездатності 

протягом до 60 днів. 

Інцидент, загоряння. 

Розслідування державними 

органами влади. Штрафні санкції 

згідно КпАП. Можлива зупинка 

робіт. 

2 – мінімальна 

Травма без втрати 

працездатності, потреба у 

стаціонарній медичній 

допомозі, надання легшої 

роботи. Інцидент, 

загоряння. 

Внутрішнє розслідування. 

Адміністративна відповідальність. 

Штрафні санкції згідно КпАП. 

1 – несуттєва 

Несуттєва травма (поріз, 

забиття), надана первинна 

медична допомога. 

Дисциплінарна відповідальність. 
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Можливість нараження на небезпеку визначається за таблицею 3. 

 

Таблиця 3  

Числове значення Характеристика 

3 
Постійна можливість нараження на небезпеку (щоденна, 

щозмінна) 

2 
Рідка можливість нараження на небезпеку (один раз на 

місяць) 

1 Мінімальна (один чи декілька разів на рік) 
 
 

3. Розробка плану заходів за результатами визначення ступеню 

базового ризику. 

План заходів потребує урахування коментарів, наведених у таблиці 4. 
 
 
 

Таблиця 4  

Ступінь ризику Коментарі 

Екстремальний (55-75) 

Потребує невідкладних дій вищого керівництва із 

обов’язковим складанням плану заходів та призначенням 

відповідальних осіб. При необхідності – зупинка ведення 

робіт. 

Високий (25-54) 

Потребує уваги вищого керівництва. Терміново 

проінформувати працівників та їх безпосередніх керівників, 

керівника відповідного підрозділу та начальника служби 

охорони праці. Вжити заходи по забезпеченню безпеки 

працівників. 

Середній (10-24) 

Проінформувати працівників та безпосередніх керівників, 

керівника відповідного підрозділу та начальника служби 

охорони праці. Вжити заходи щодо зменшення ризику. 

Низький (1-9) 

Здійснюється управління шляхом виконання існуючих 

процедур. Звичайно не потребує додаткових ресурсів. 

Проінформувати керівника підрозділу та начальника служби 

охорони праці по закінченні робіт по визначенню ступеню 

ризику. 

 

 

4. Після впровадження запланованих заходів необхідно провести 

оцінку залишкового ризику та визначити, чи став припустимим ступінь 

ризику виникнення небезпечної ситуації, тобто чи досягли впроваджені 

заходи очікуваного ефекту. 
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КАРТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ 
 

Карта № 
Карту склав: 

 
Дата складання: 

Узгоджено: 
Начальник служби ОП 
 

«___» _______ 20__ р. 
 

 

Процес: 
 

Операція: 

КАРТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ 

Задіяний персонал: Вимоги до ЗІЗ: 

  

  

  

 

Д
ія

 

Д
ж

е
р

е
л

о
  

н
е
б

е
з
п

е
к
и

 

М
о

ж
л

и
в

і 
 

н
а
с
л

ід
к
и

 

Р
ів

е
н

ь
 

р
и

з
и

к
у

 

С
у
б

’є
к
т
, 
щ

о
 н

а
р

а
ж

а
є
т
ь

с
я

 

н
а
 р

и
з
и

к
 

Іс
н

у
ю

ч
і 
з
а
х
о

д
и

 щ
о

д
о

 

п
о

п
е
р

е
д

ж
е
н

н
я

 в
и

н
и

к
н

е
н

н
я

 

р
и

з
и

к
у

 

Оцінка базового 
ризику 

З
а
п

р
о

п
о

н
о

в
а
н

і 

п
о

п
е
р

е
д

ж
у
в

а
л

ь
н

і 
д

ії
 

Оцінка 
залишкового 

ризику 

Ім
о

в
ір

н
іс

т
ь

 (
В

р
) 

В
а
ж

к
іс

т
ь

 (
Т

) 

М
о

ж
л

и
в

іс
т
ь

 

з
а
р

а
ж

е
н

н
я

 (
П

) 

С
т
у
п

ін
ь

 б
а

з
о

в
о

го
 

р
и

з
и

к
у

 

Ім
о

в
ір

н
іс

т
ь

 (
В

р
) 

В
а
ж

к
іс

т
ь

 (
Т

) 

М
о

ж
л

и
в

іс
т
ь

 

з
а
р

а
ж

е
н

н
я

 (
П

) 

З
а
га

л
ь

н
а

 

о
ц

ін
к
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

 

 

Засоби індивідуального захисту від впливу шкідливих речовин 

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 при перевищенні гранично допустимих 

концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони персонал  

забов’язаний застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), які є 

одним із одним із найбільш ефективних заходів попередження негативного 

впливу на працюючих шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища.   

До засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) від дії 

задушливих та токсичних газів, пару та пилу відносяться: респіратори,  

промислові протигази та ізолюючі дихальні апарати, що забезпечують 

очистку повітря від шкідливих речовин до рівня, який не перевищує ГДК 

відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 та відповідають вимогам ДСТУ EN.  

Серед ЗІЗОД вітчизняного виробництва найбільш поширенні: респіратори 

протипилові „ПУЛЬС-К” та „ПУЛЬС-М” (ЗІЗОД-ФП-210) – ТУ У 
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13486464.007-96; респіратори протипилові  „РОСТОК”, ”РОСТОК-1” 

(ЗІЗОД-ФП-210) та „РОСТОК-3” (ЗІЗОД-ФП-310) – ТУ У 13486464.010-99; 

респіратори газопилозахісні „ТОПОЛЬ-А” та „ТОПОЛЬ-КД” (ЗІЗОД-ФГП-

310) – ТУ У 13486464.005-97 та „КЛЕН-ГП” і „СНЕЖОК-ГП”; респіратор 

ШБ-1 „ЛЕПЕСТОК-200” – ГОСТ 12.4.028-76;  респіратор спеціальний РС; 

апарат повітряний шланговий АПШ; апарат дихальний на стисненому повітрі 

АСП-2; апарат дихальний повітряний для рятувальних служб хімічних 

підприємств АПХ; апарат повітряний ізолювальний для пожежників АІР-317; 

респіратори з хімічно зв’язаним киснем РХ-4П, РХ-4Е; респіратор 

ізолювальний регенеративний Р-30; саморятівник шахтний малогабаритний 

ШСМ-30; саморятівникі шахтні ізолювальні ШСР-1П, ШСР-1Н та ШСР-1У; 

повітряний апарат МПА; універсальний ізолювальний протигаз УІП-1; 

система очищення та подачі повітря у зону дихання працівника „ШМЕЛЬ-

40” - ТУ У 05540706-002-97. Зовнішній вигляд деяких із наведених ЗІЗ 

приведений нижче. 

 

 

 

                                    
 
 Респіратор протипиловий„ПУЛЬС-К”            Респіратор протипиловий  „ПУЛЬС-М” 
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          Респіратор спеціальний РС                        Апарат повітряний шланговий АПШ 

 

 

 

 
 

Апарат дихальний повітряний для рятувальних служб 

хімічних підприємств АПХ 
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Респіратори з хімічно зв’язаним киснем РХ-4П та РХ-4Е 

 

         
 
Респіратор ізолювальний                                     Саморятівник  шахтний 

регенеративний малогабаритний                                       ШСМ-30                                                                                                   

Р-30                                                                                  для пожежників 

  

В особливо небезпечних умовах, наприклад при аваріях та виконанні 

профілактичних і ремонтних робіт під дією небезпечних речовин, наприклад, 

хлору, аміаку,  та тощо,  застосовують костюми ізолюючі та одяг спеціальний 

захисний. Наприклад, вітчизняна промисловість випускає костюми ізолюючі  

КІ-АЖ „ІНІЙ” – ТУ У 6.00209102.050-2000 та КІ-АУ „ІКАР” – ТУ У 

6.00209102.026-97 О; КІ-ВЗ „АКВА” - ТУ У 6.00209102.019-97 О; КІ-К 

„ЮПІТЕР” та КІ-К-М „ЮПІТЕР-М”  - ТУ У 6.00209102.051-2000; одяг 

спеціальний захисний КС-Е-О „СУПУТНИК-О” – ТУ У 6-00209102.016-95; 

одяг спеціальний захисний КС „АЗОТ” – ТУ У 6-00209102.030-97. Їх 

зовнішній вигляд приведений нижче. 

 



 91 

 

                                                
 Костюм ізолюючий КІ-АЖ „ІНІЙ”                            Костюм ізолюючий КІ-АУ „ІКАР” 

 

 

 

 

 

                                        
 
  Костюм ізолюючий КІ-К „ЮПІТЕР”           Костюм ізолюючий КІ-К-М „ЮПІТЕР-М” 
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Лекція 5.  
 

Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності.  
 

 

5.2. Особливості питань електробезпеки в галузі. Методи захисту від 

статичної електрики. Блискавкозахист радіотехнічних об’єктів та обладнання. 

Особливості питань електробезпеки в радіотехнічній (радіоелектронній) галузі. 

Причини електротравм. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження 

електричним струмом. 

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електрообладнання: система 

технічних засобів, що реалізуються в конструкції  електрообладнання; система 

електрозахисних засобів; система організаційних заходів.  

Технічні засоби безпечної експлуатації електрообладнання  при його нормальному 

режимі роботи. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході 

напруги на нормально неструмовідні частини електрообладнання. 

Заземлення, занулення, автомати максимального струмового  захисту та пристрої 

захисного відключення.  Розрахунок занулення електромережі.  

Вимоги безпеки при підключенні електрообладнання до чотирьох та п’яти 

провідних трифазних електромереж із зануленням. 

Захист від електричних полів промислової частоти.  

Класи радіотехнічного (радіоелектронного) обладнання  за ступенем 

електрозахисту. Вимоги до робочої ізоляції.  Контроль та методи випробувань.   

IP-класифікація електрообладнання за рівнем захисту від   пилу  та  вологи.  

Специфіка питань електробезпеки стосовно медичної радіоелектронної апаратури. 

Методи та засоби захисту від статичної електрики. Блискавкозахист 

радіотехнічних об’єктів та обладнання. 

Література:Л1.3-Л.1.4;Л1.10-Л1.11;Л1.15-Л1.17;Л1-19;Л1.20;Л3.14;Л3.21-Л.3.26; 

Л3.39; Л3.56-Л3.59; Л3.62; Л3.64;Л3.69;Л4.4. 

Завдання на СРС: Система електрозахисних засобів, їх класифікація за видами та 

рівнем захисту. Правила застосування електрозахисних засобів. Контроль та методи 

випробувань. 

Організація безпечної експлуатації електрообладнання. Вимоги до працівників. 

Навчання та інструктажі з електробезпеки. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. 

Допуск до роботи. Нагляд за безпечним виконанням робіт. Відповідальність за безпечне 

виконання  робіт.  

Література: Л1.3-Л.1.4;Л1.10-Л1.11;Л1.15-Л1.17;Л3.62;Л3.64;Л3.98;Л4.4.  

 

 

Електробезпека в виробничих приміщеннях 

Допустимі значення струмів і напруг 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту 

людей від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі 

значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

Напруга доторкання – це напруга між двома точками електричного 

кола, до яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення 

напруги доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та 

аварійного режимів електроустановок при проходженні струму через тіло 
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людини по шляху „рука – рука” чи „рука – ноги” регламентуються ГОСТ 

12.1.038-88 (табл.3 та 4). 

Таблиця 3 
Граничнодопустимі значення напруги доторкання Uдот та сили струму Iл, що 

проходить через тіло людини при нормальному режимі електроустановки 

Вид струму Uдоп, В (не більше) Iл, мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 

Змінний, 400 Гц 

Постійний 

2 

3 

8 

0,3 

0,4 

1,0 

 

 

При виконанні роботи в умовах високої температури (більше 25 °C) і 

відносної вологості повітря (більше 75 %) значення таблиці 3 необхідно 

зменшити у три рази. 

Аварійний режим електроустановки означає, що вона має певні 

пошкодження, які можуть призвести до виникнення небезпечних ситуацій. 

Як видно із таблиці 4 значення Uдот та Iл істотно залежать від тривалості дії 

струму. 

 

Таблиця 4 
Граничнодопустимі значення напруги доторкання Uдот та Iл, що проходить через тіло 

людини при аварійному режимі електроустановки 

Вид 

струму 
Нормоване значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 
Більше 

1,0 

Змінний, 

50 Гц 

Uдот, В (не більше) 500 250 100 70 50 36 

Iл, мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
Uдот, В (не більше) 500 400 250 230 200 40 

Iл, мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 

 

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

 

Класифікація приміщень  

за ступенем небезпеки ураження електричним струмом 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом всі приміщення 

поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; 

приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. 

Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю 

однієї з наступних умов, що створюють підвищену небезпеку: 

 високої відносної вологості повітря (перевищує 75 % протягом 

тривалого часу); 

 високої температури (перевищує 35 °C протягом тривалого часу); 

 струмопровідного пилу; 
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 струмопровідної підлоги (металевої, земляної, залізобетонної, 

цегляної і т. п.); 

 можливості одночасного доторкання до металевих елементів 

технологічного устаткування чи металоконструкцій будівлі, що з’єднані із 

землею та металевих частин електроустаткування, які можуть опинитися під 

напругою. 

Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї із 

умов, що створюють особливу небезпеку: 

 дуже високої відносної вологості повітря (близько 100 %); 

 хімічно активного середовища; 

 одночасною наявністю двох чи більше умов, що створюють 

підвищену небезпеку. 

Приміщення без підвищеної небезпеки характеризуються відсутністю 

умов, що створюють особливу або підвищену небезпеку. 

Оскільки наявність небезпечних умов впливає на наслідки випадкового 

доторкання до струмопровідних частин електроустаткування, то для ручних 

переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування та 

електрифікованого ручного інструменту в приміщеннях з підвищеною 

небезпекою допускається напруга живлення до 36 В, а у особливо 

небезпечних приміщеннях – до 12 В. 

 

Системи заходів і засобів безпечної експлуатації електроустановок 

Безпечна експлуатація електроустановок забезпечується: 

 конструкцією електроустановок; 

 технічними способами та засобами захисту; 

 організаційними та технічними заходами (рис. 8). 

 

Конструкція електроустановок. Класи електрозахисту. 

Конструкція електроустановок повинна відповідати умовам їх 

експлуатації та забезпечувати захист персоналу від можливого доторкання до 

рухомих та струмопровідних частин, а устаткування – від потрапляння 

всередину сторонніх предметів та води. 

За способом захисту людини від ураження електричним струмом 

встановлено п’ять класів електротехнічних виробів: 0, 0І, І, ІІ, ІІІ. До класу 0 

належать вироби, які мають робочу ізоляцію і у яких відсутні елементи для 

заземлення. До класу 0І належать вироби, які мають робочу ізоляцію, 

елемент для заземлення та провід без заземлювальної жили для приєднання 

до джерела живлення. До класу І належать вироби, які мають робочу 

ізоляцію та елемент для заземлення. У випадку, коли виріб класу І має провід 

до джерела живлення, то цей провід повинен мати заземлювальну жилу та 

вилку із заземлювальним контактом. До класу ІІ належать вироби, які мають 

подвійну або посилену ізоляцію і не мають елементів для заземлення. До 

класу ІІІ належать вироби, які не мають внутрішніх та зовнішніх електричних 

кіл з напругою вищою ніж 42 В. 
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Рис. 8. Класифікація засобів та заходів безпечної експлуатації електроустановок 
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Ступінь пило- та вологозахисту радіотехнічних (електротехнічних) 

виробів у відповідності з міжнародною IP класифікацією. 

IP XY 

X –  перша цифра – захист від попадання твердих часток та твердих 

предметів. 

0 – захист відсутній. 

1 – захист від доторкання до небезпечних деталей тильною стороною руки; 

захист від попадання твердих часток (ТЧ) та твердих предметів (ТП) 

розміром >50мм. 

2 -  захист від контакту з пальцями руки; захист від попадання ТЧ та ТП з 

розмірами >12мм. 

3 – захист від попадання до небезпечних деталей за допомогою інструменту; 

захист від попаданні ТЧ та ТП з розміром >2,5мм. 

4 – захист від доторкання проволокою до небезпечних деталей та захист від 

попадання ТП з розміром >1мм. 

5 – захист від попадання шкідливого пилу. 

Y - друга цифра - захист  від попадання вологи. 

0 – захист відсутній. 

1 – захист від часток води, які падають вертикально. 

2 – захист від бризок  води, які падають під кутом до 15 град.  до вертикалі. 

3 - захист від бризок  води, які падають під кутом до 60 град.  до вертикалі. 

4 – захист від бризок води в усіх напрямках. 

5 – захист від водяних струменів в усіх напрямках. 

6 – повний захист від бризок та водяних струменів, які подібні до морських 

накатів. 

7 – захист від короткочасних занурень на глибину від 15см до 1м. 

8 – захист від впливу води під час довгострокового занурення на глибину 

більш ніж 1 м. 

 

Технічні способи та засоби безпечної експлуатації електроустановок  

Технічні способи та засоби захисту (ТСЗЗ) підрозділяються на: 

 ТСЗЗ при нормальних режимах роботи електроустановок 

(ізоляція струмопровідних частин, недосяжність неізольованих 

струмопровідних частин, попереджувальна сигналізація, мала напруга, 

електричний поділ мереж, вирівнювання потенціалів); 

 ТСЗЗ при переході напруги на нормально неструмопровідні 

частини електроустановок (захисні заземлення, занулення, вимикання); 

 Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування. 

 

Технічні способи та засоби захисту  

при нормальних режимах роботи електроустановок 

Ізоляція струмопровідних частин забезпечується шляхом покриття їх 

шаром діелектрика для захисту людини від випадкового доторкання до 
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частин електроустановок, через які проходить струм. Розрізняють робочу, 

додаткову, подвійну та посилену ізоляцію. 

Робочою називається ізоляція струмопровідних частин 

електроустановки, яка забезпечує її нормальну роботу та захист від ураження 

струмом. 

Додатковою називається ізоляція, яка застосовується додатково до 

робочої і у випадку її пошкодження забезпечує захист людини від ураження 

струмом. 

Подвійною називається ізоляція, яка складається з робочої та додаткової. 

Посиленою називається покращена робоча ізоляція. 

Механічні пошкодження, волога, перегрівання, хімічні впливи 

зменшують захисні властивості ізоляції. Навіть у нормальних умовах ізоляція 

поступово втрачає свої початкові властивості, „старіє”. Тому необхідно 

систематично проводити профілактичні огляди та випробування ізоляції. У 

приміщеннях з підвищеною небезпекою та в особливо небезпечних, 

відповідно не рідше одного разу в два роки та в півріччя, перевіряють 

шляхом вимірювання відповідність опору ізоляції до норм. Для мереж 

напругою до 1000 В опір ізоляції струмопровідних частин повинен бути не 

меншим ніж 0,5 МОм. 

Забезпечення недосяжності неізольованих струмопровідних частин 

передбачає застосування захисних огорож, блокувальних пристроїв та 

розташування неізольованих струмопровідних частин на недосяжній висоті 

чи в недосяжному місці. 

Захисні огорожі можуть бути суцільними та сітчастими. Суцільні 

огорожі (корпуси, кожухи, кришки і т.п.) застосовуються в 

електроустановках напругою до 1000 В, а сітчасті – до і вище 1000 В. Захисні 

дверцята чи двері повинні закриватись на замок або обладнуватись 

блокувальними пристроями. 

Блокувальні пристрої за принципом дії поділяються на механічні, 

електричні та електронні. Вони забезпечують зняття напруги із 

струмопровідних частин при відкриванні огорожі та спробі проникнути в 

небезпечну зону. 

Розташування неізольованих струмопровідних частин на недосяжній 

висоті чи в недосяжному місці забезпечує безпеку без захисних огорож та 

блокувальних пристроїв. Вибираючи необхідну висоту підвісу проводів під 

напругою враховують можливість випадкового доторкання до них довгих 

струмопровідних елементів, інструменту чи транспорту. Так висота підвісу 

проводів повітряних ліній електропередач відносно землі при лінійній 

напрузі до 1000 В повинна бути не меншою ніж 6 м. 

Попереджувальна сигналізація є пасивним засобом захисту, який не 

усуває небезпеки ураження, а лише інформує про її наявність. Така 

сигналізація може бути світловою (лампочки, світло діоди і т.п.) та звуковою 

(зумери, дзвінки, сирени). 

Мала напруга застосовується для зменшення небезпеки ураження 

електричним струмом. До малих напруг належать номінальні напруги, що не 
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перевищують 42 В. При таких напругах струм, що може пройти через тіло 

людини є дуже малим і вважається відносно безпечним. Однак, гарантувати 

абсолютної безпеки неможливо, тому поряд з малою напругою 

використовують й інші способи та засоби захисту. 

Малі напруги застосовують у приміщеннях з підвищеною небезпекою 

(напруга до 36 В включно) та в особливо небезпечних приміщеннях (напруга 

до 12 В включно) для живлення ручних електрифікованих інструментів, 

переносних світильників, для місцевого освітлення на виробничому 

устаткуванні. 

Джерелами такої напруги можуть слугувати батареї гальванічних 

елементів, акумулятори, трансформатори і т.п. 

Застосування малих напруг суттєво зменшує небезпеку ураження 

електричним струмом, однак при цьому зростає значення робочого струму, а 

відтак і площа поперечного перерізу, що в свою чергу збільшує витрати 

кольорових металів. Крім того, при малих напругах істотно зростають втрати 

електроенергії в мережі, що обмежує їх протяжність. У силу вищеназваних 

обставин малі напруги мають обмежене використання. 

Вирівнювання потенціалів є способом зниження напруг доторкання та 

кроку між точками електричного кола, до яких можливе одночасне 

доторкання людини, або на яких вона може одночасно стояти. Вирівнювання 

потенціалів досягається шляхом штучного підвищення потенціалу опорної 

поверхні ніг до рівня потенціалу струмопровідної частини, а також при 

контурному заземлені. Вертикальні заземлювачі в контурному заземлені 

(рис. 9) розміщуються як по контуру, так і в середині захищуваної зони і 

з’єднуються сталевими полосами.  

 

 
Рис. 9. Вирівнювання потенціалів при контурному заземленні 
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При замиканні струмопровідних частин на корпус, що приєднаний до 

такого контурного заземлення ділянки землі всередині контура набувають 

високих потенціалів, які наближаються до потенціалу заземлювачів. Завдяки 

цьому максимальні напруги доторкання Uдот та кроку Uк знижуються до 

допустимих значень. 

Електричний поділ мереж передбачає поділ електромережі на окремі, 

електрично не з’єднані між собою, ділянки за допомогою роздільних 

трансформаторів РТ з коефіцієнтом трансформації 1:1 (рис. 10). Якщо єдину, 

сильно розгалужену мережу з великою ємністю та малим опором ізоляції, 

поділити на низку невеликих мереж такої ж напруги, які мають незначну 

ємність та високий опір ізоляції, то при цьому різко зменшується небезпека 

ураження людини струмом. 

 
 

Рис. 10. Схема електричної мережі до (а) та після (б) поділу: 

Н – навантаження; РТ – роздільний трансформатор; ВН – мережа високої напруги;  

НН – мережа низької напруги 

 

Технічні способи та засоби захисту при переході напруг  

на нормально неструмопровідні частини електроустановок 

 

Захисне заземлення застосовують у мережах з напругою до 1000 В з 

ізольованою нейтраллю та в мережах напругою вище 1000 В з будь-яким 

режимом нейтралі джерела живлення (рис. 11). 

Захисне заземлення – це навмисне електричне з’єднання із землею або з 

її еквівалентом металевих нормально не струмопровідних частин, які можуть 

опинитися під напругою. Призначення захисного заземлення полягає в тому, 

щоб у випадку появи напруги на металевих конструктивних частинах 

електроустаткування забезпечити захист людини від ураження електричним 

струмом при її доторканні до таких частин.  

Принцип дії захисного заземлення в мережах з ізольованою нейтраллю 

полягає в зменшені до безпечних значень напруги доторкання та кроку, 
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зумовлених замиканням на корпус. Це досягається зменшенням потенціалу 

на корпусі заземленого устаткування, а також вирівнюванням потенціалів, 

тобто підвищенням потенціалу основи до потенціалу заземленого 

устаткування. 

 
 

Рис. 11. Схема захисного заземлення: а – в електроустановках напругою до 1000 В та вище при 

ізольованій нейтралі мережі живлення; б – в електроустановках напругою вище 1000 В при 

заземленій нейтралі мережі живлення 
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В електроустановках напругою вище 1000 В з ефективно заземленою 

нейтраллю замикання на корпус завдяки наявності захисного заземлення 

перетворюється на коротке замикання. При цьому спрацьовує максимальний 

струмів захист і пошкоджена ділянка електроустановки вимикається. 

Якщо корпус устаткування є незаземленим і відбулося замикання нього 

однієї із фаз, то доторкання до такого корпуса рівнозначно доторканню до 

фази. Якщо ж корпус електрично з’єднаний із землею, то він опиниться під 

напругою замикання ззз RIU , а людина, яка доторкається до такого корпуса, 

згідно з формулою 16 потрапляє під напругу доторкання здот UU . Струм, 

який пройде через людину, в такому випадку визначається із рівняння: 
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звідки видно, що чим меншими є значення Rз та α, тим менший струм пройде 

через тіло людини, яка стоїть на землі і доторкається до корпуса 

устаткування. 

Заземлювальним пристроєм називають сукупність конструктивно 

об’єднаних заземлювальних провідників та заземлювача. Заземлювач – 

провідник або сукупність електрично з’єднаних провідників, які перебувають 

у контакті із землею, або її еквівалентом. Заземлювачі бувають природні та 

штучні. Як природні заземлювачі використовують електропровідні частини 

будівельних і виробничих конструкцій, а також комунікацій, які мають 

надійний контакт із землею (водогінні та каналізаційні трубопроводи, 

фундаменти будівель і т.п.). Для штучних заземлювачів використовують 

сталеві труби діаметром 35 – 50 мм (товщина стінок не менше 3,5 мм) та 

кутники (40×40 та 60×60 мм) довжиною 2,5 – 3,0 м, а також сталеві прути 

діаметром не менше ніж 10 мм та довжиною до 10 м. В більшості випадків 

штучні вертикальні заземлювачі знаходяться у землі на глибині h = 0,5 – 0,8 

м (рис. 12). Вертикальні заземлювачі з’єднують між собою штабою з 

поперечним перерізом не менше ніж 4×12 мм або прутком з діаметром не 

менше ніж 6 мм за допомогою зварювання. Приєднання заземлювального 

провідника до корпуса устаткування здійснюється зваркою або болтами. 

 
 

Рис. 12. Схема розташування заземлювачів: 1 – заземлювачі; 2 – заземлювальний 

провідник 
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Об’єкти, що підлягають заземленню приєднуються до магістралі 

заземлення виключно паралельно за допомогою окремого провідника (рис. 

13). 
 

 
 

Рис. 13. Виносне (а) та контурне (б) заземлення:  

1 – заземлювачі; 2 – заземлювальні провідники; 3 - устаткування 

 

Залежно від розташування заземлювачів стосовно устаткування, що 

підлягає заземленню, розрізняють виносне (зосереджене) та контурне 

(розподілене) заземлення. Перевага виносного заземлення (рис. 13, а) полягає 

в тому, що можна вибрати місце розташування заземлювачів з найменшим 

опором грунту (землі). Заземлювачі контурного заземлення (рис. 13, б) 

розташовують безпосередньо біля периметра (контура) дільниці, на якій 

знаходиться заземлювальне устаткування. Це дозволяє вирівняти потенціали 
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всередині контура, а відтак – знизити напругу доторкання та кроку. Тому 

більш ефективним з точки зору електробезпеки є контурне заземлення. 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) обмежують найбільші 

опори заземлення: 

• для електроустановок напругою до 1000 В: 

 при сумарній потужності генераторів або трансформаторів в 

мережі живлення не більше 100кВт або 100 кВА – 10 Ом; 

 в інших випадках – 4 Ом; 

• для електроустановок напругою вище 1000 В: 

 при ефективно заземленій нейтралі мережі живлення (напругах 

110 кВ та вище і великих струмах замикання на землю) – 0,5 Ом; 

 при ізольованій нейтралі мережі живлення (напругах до 35 кВ 

включно) та умові, що заземлювач використовується тільки для 

електроустановок напругою вище 1000 В – 
зI

250  ≤ 10 Ом; 

 те ж саме, але при умові, що заземлювач використовується 

одночасно для електроустановок напругою до 1000 В – 
зI

125 ; при 

цьому приймається найменший розрахунковий опір або потрібний для 

електроустановок напругою до 1000 В. 

Відповідно до ПУЕ захисне заземлення належить виконувати: 

 при напрузі змінного струму 380 В і вище та 440 В і вище для 

постійного струму – у всіх електроустановках; 

 при номінальних напругах змінного струму вище 42 В та 

постійного струму вище 110 В – лише в електроустановках, що 

знаходяться в приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо 

небезпечних, а також у зовнішніх електроустановках; 

 при будь-якій напрузі змінного та постійного струму – у 

вибухонебезпечних установках. 

В процесі експлуатації електроустановок можливе порушення цілісності 

заземлювальних провідників та підвищення опору заземлення вище норми.  

Тому ПУЕ передбачено проведення візуального контролю (огляду) 

цілісності заземлювальних провідників та вимірювання опору заземлення. 

Такі вимірювання проводять, як правило, при найменшій провідності грунту: 

літом – при найбільшому висиханні чи зимою – при найбільшому 

промерзанні грунту. Вимірювання опору заземлення належить проводити 

після монтажу електроустановки, після її ремонту чи реконструкції, а також 

не рідше одного разу на рік. 

Занулення. Заземлення корпусів електрообладнання, що споживає 

електроенергію від мережі напругою до 1000 В з глухозаземленою 

нейтраллю джерела, неефективне, бо при замиканні фази на корпус напруга 

на ньому відносно землі досягає значення більшого чи рівного половині 

фазного, а струм замикання на землю недостатній для спрацьовування 

максимального струмового захисту. Тому в таких мережах застосовується 

занулення корпусів електроустаткування (рис.14). 
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Занулення – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником металевих нормально неструмопровідних частин, які можуть 

опинитися під напругою. 

Нульовий захисний провідник – це провідник, який з’єднує частини, що 

підлягають зануленню, з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки 

джерела струму або її еквівалентом. 

 

 
 

Рис. 14. Схема занулення 

 

Принцип дії занулення полягає в перетворені замикання фази на корпус 

в однофазне коротке замикання, тобто замикання між фазним і нульовим 

провідниками, з метою одержання великого струму, здатного забезпечити 

спрацьовування максимального струмового захисту. Внаслідок цього 

електроустановка автоматично вимикається апаратом захисту від струмів 

короткого замикання. Сила цього струму обумовлюється фазною напругою 

та повним опором ланцюга короткого замикання (петля фаза – нуль) і 

визначається за формулою: 
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індуктивність нульового провідника, Гн; ZТ - розрахунковий опір 

трансформатора, Ом. 

Для зменшення небезпеки ураження струмом, яка виникає внаслідок 

обриву нульового провідника, влаштовують (багатократно) додаткове 

заземлення нульового провідника Rд (рис. 14). 

У схемі без повторного заземлення нульового провідника потенціал 

відносно землі корпуса пошкодженого обладнання, якщо зневажати опором 

трансформатора та індуктивним опором петлі фаза – нуль, при замиканні 

фази на корпус визначається залежністю: 

0

0

RR

R
U

Ф

Фк ,        

а при наявності повторного заземлення нульового провідника: 

00

0

RR

R

RR

R
U

д

д

Ф

Фк .        

У випадку обриву нульового провідника між джерелом живлення та 

пошкодженим електрообладнанням потенціал корпуса відносно землі, якщо 

немає повторного заземлення нульового провідника, дорівнює фазній напрузі 

φк = UФ, а при наявності повторного заземлення: 

0RR

R
U

д

д
Фк .        

Таким чином, повторне заземлення нульового провідника в період 

замикання фази на корпус знижує напругу доторкання до зануленого 

електрообладнання як при справній схемі, так і у випадку обриву нульового 

провідника. 

Струм, що протікає через тіло людини, яка доторкається до корпуса 

пошкодженої електроустановки, визначається за формулою: 

л

к
л

R
I .         

До схеми занулення ПУЕ пред’являють такі вимоги: 

1. струм однофазного короткого замикання повинен перевищувати не 

менш ніж в 3 рази номінальний струм плавкої вставки або струм 

спрацьовування розщіплювача автоматичного вимикача із зворотною 

залежною характеристикою. При захисті мережі автоматичними 

вимикачами, які мають тільки електромагнітний розщіплювач, кратність 

струму приймається 1,1; при відсутності заводських даних коефіцієнт 

приймається 1,4 для автоматів з номінальним струмом до 100 А, для 

інших – 1,25. 

2. повна провідність нульового провідника у всіх випадках повинна бути 

не менше 50% провідності фазного провідника. 

3. щоб забезпечити безперервність кола занулення, забороняється 

встановлення в нульовий провідник запобіжників та вимикачів. Виняток 

допускається тільки в тому випадку, коли вимикач разом із нульовим 

провідником розмикає й усі фазні провідники. 

4. опір заземлюючого пристрою, до якого приєднуються нейтралі 

джерел живлення (робоче заземлення R0), не може перевищувати 
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значень, які наведені в табл. 5. ці опори повинні забезпечуватись з 

урахуванням використання природних заземлювачів, а також 

заземлювачів повторних заземлень нульового провідника повітряних 

ліній електропередачі до напругою 1000 В при кількості ліній, що 

відходять, не менше двох. Але при цьому повинні передбачатися і 

штучні заземлювачі з опором, значення яких не повинні перевищувати 

дані, наведені в табл. 5. 
Таблиця 5 

Напру

га 

мереж

і, В 

Найбільші допустимі опори заземлюючих пристроїв, Ом 

Заземлень нейтралі трансформаторів, R0 
Повторних заземлень нульового 

провідника, Rд 

Еквівалентне (з 

урахуванням природних 

заземлювачів і повторних 

заземлень нульового 

провідника 

В тому числі 

лише 

штучних 

заземлень 

Еквівалентний опір 

всіх повторних 

заземлень 

В тому 

числі опір 

кожного 

повторного 

заземлення 

660/3

80 

380/2

20 

220/1

27 

2 

4 

8 

15 

30 

60 

5 

10 

20 

15 

30 

60 

Примітка. Якщо питомий опір ρ землі більший 100 Ом•м, допускається 

збільшувати указаний в таблиці опір в 0,01•ρ раз, але не більш ніж 

десятикратно. 

5. Повторне заземлення нульового провідника повинне виконуватись на 

кінцях повітряних ліній або відгалужень довжиною більше 200 м, а 

також на вводах повітряних ліній у приміщення, електроустановки яких 

підлягають зануленню. 

6. загальний опір заземлюючих пристроїв всіх повторних заземлень 

нульового провідника і кожного повторного заземлення не повинен 

перевищувати значень, наведених в табл. 5. 

Слід зазначити, що одночасне заземлення та занулення корпусів 

електроустановок значно підвищує їх електробезпеку. 

Захисне вимикання застосовується, як основний або додатковий засіб, 

якщо безпека не може бути забезпечена шляхом влаштування заземлення, 

або іншими способами захисту. 

Захисне вимикання – це швидкодіючий захист, який забезпечує 

автоматичне вимкнення електроустановки (не більше ніж 0,2 с) при 

виникненні в ній небезпеки ураження струмом. 

 

Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок 

споживачів (РЕА). Нагляд та контроль. 
Опосвідчення стану безпеки електроустановок — офіційне визначення 

стану безпеки i умов подальшої експлуатації електроустановок. 
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Процедура опосвідчення діючих електроустановок напругою до 220 кВ 

регламентується ДНАОП 0.00-8.19-99 «Порядок проведення опосвідчення 

електроустановок споживачів».  Опосвідчення електроустановок 

здійснюється відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів. 

Опосвідченню, відповідно до вимог ДНАОП 0.00-8.19-99, підлягають 

вci діючі електроустановки незалежно від форм власності за винятком 

електроустановок вантажопіднімальних кранів, ліфтів, шахтних 

електроустановок, електроустановок суто технологічного призначення 

(електропечі, електролізні установки тощо), електроустановок рухомих 

транспортних зacoбiв, електричних станцій i теплових мереж. 

Мета опосвідчення електроустановок — перевірка відповідності 

фактичного стану безпеки електроустановок вимогам чинних нормативів, 

відповідності їх експлуатації вимогам безпеки, наявності та стану техніко-

експлуатаційної документації визначення електроустановок, що вичерпали 

свій ресурс. 

Відповідно до наведеного вище, опосвідчення електроустановок 

включає: 

• перевірку наявності та стану документації відповідно до вимог 

Правил технічної експлуатації електроустановок; 

• обстеження електроустановок та проведення необхідних 

профілактичних випробувань; 

• аналіз результатів обстеження на відповідність експлуатації елек-

троустановок вимогам безпеки; 

• виявлення електроустановок, що вичерпали свій ресурс. 

Опосвідчення електроустановок проводиться одночасно для підприємства в 

цілому або окремо по електроустановках підприємства комісією в складі 

керівника підприємства, особи, відповідальної за електрогосподарство, i 

керівника служби охорони праці. 

За результатами опосвідчення електроустановок складається протокол 

перевірки стану безпеки електроустановок встановленої форми, який 

завіряється особою, відповідальною за електрогосподарство, та акт 

опосвідчення стану безпеки електроустановок за формою, яка визначається 

Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Експертиза електроустановок — офіційне підтвердження фактичних 

значень параметрів безпеки, їх відповідності вимогам нормативної 

документації та визначення можливості безпечної експлуатації 

електроустановок. 

Процедура проведення експертизи діючих стаціонарних елек-

троустановок напругою до 220 кВ включно, що вичерпали свій ресурс, у тому 

числі i генерувальних електроустановок, які перебувають на балансі 

споживача, визначаються ДНАОП 0.00-8.20-99 «Порядок проведення 

експертизи електроустановок споживачів». Вимоги ДНАОП 0.00-8.20-99 є 

обов'язковими для організацій, які проводять експертизу електроустановок за 

винятком електричних i теплових мереж Міненерго. 
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Метою експертизи електроустановок є визначення: 

• стану відповідності параметрів електрообладнання нормативним 

значенням; 

• місць та причин псування електрообладнання; 

• можливого додаткового ресурсу експлуатації електроустановок до 

виведення в ремонт чи списання; 

• електрообладнання, що не відповідає сучасним вимогам безпеки. 

Експертиза електроустановок здійснюється експертно-технічними 

центрами Держнаглядохоронпраці Украни або спеціалізованими 

організаціями, уповноваженими Держнаглядохоронпраці. 

Фахівці, які проводять експертизу електроустановок, повинні пройти 

навчання i перевірку знань відповідно до вимог ДНАОП 0.00-8.20-99. 

Експертні організації за заявками власників проводять експертизу 

електроустановок, яка включає: 

• ознайомлення з проектного, будівельно-монтажною та 

експлуатаційною документацією; 

• зовнішній огляд стану електроустановки; 

• фіксування режиму роботи електроустановки; 

• технічне діагностування електроустановки; 

• оформлення результата експертизи. 

За результатами експертизи приймаються рішення про відповідність 

установки нормам безпеки та про терміни чергової експертизи (але не раніше 

ніж через три роки), оформлюються протоколи вимірювань i випробувань, 

проведені, у разі потреби, розрахунки, експертний висновок за встановленою 

формою. 

Захист від статичної електрики 

Статична електрика – це сукупність явищ, що пов’язані з 

виникненням, накопиченням та релаксацією вільного електричного заряду на 

поверхні або в об’ємі діелектричних та напівпровідникових речовин, 

матеріалів та виробів. Виникнення зарядів статичної електрики є результатом 

складних процесів перерозподілу електронів чи іонів при стиканні двох 

різнорідних тіл (речовин). 

Порушення поверхневого контакту при терті тіл призводить до 

електризації - виникнення електричних зарядів, які можуть утримуватись на 

поверхні цих тіл протягом тривалого часу. Такі заряди, на відміну від 

рухомих зарядів динамічної електрики (електричний струм) знаходяться у 

статичному стані. 

Електричні заряди виникають: 

 при терті діелектричних тіл один об одного або об метал 

(наприклад, пасові передачі); 

 при переливанні, перекачуванні, перевезенні в ємностях горючих 

та легкозаймистих рідин; 

 при транспортуванні горючих газів трубопроводом; 

 при подрібненні діелектриків; 
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 при переміщенні сухого запиленого повітря зі швидкістю понад 

15 – 20 м/с і т.п. 

За сприятливих умов, наприклад, при низькій вологості повітря статичні 

заряди не лише утворюються, а й накопичуються. Коли в результаті такого 

накопичення вони набудуть високого потенціалу, то може виникнути 

швидкий іскровий розряд між частинами устаткування або розряд на землю. 

Такий іскровий розряд при наявності горючих сумішей може спричинити 

вибух чи пожежу. В цьому і полягає основна небезпека статичної електрики. 

Заряди статичної електрики можуть утворюватись чи передаватись 

(контактним або індукційним шляхом) тілу людини. Якщо виникнуть іскрові 

розряди, то вони викликають фізіологічну дію у вигляді уколу чи незначного 

поштовху, які самі по собі не являють небезпеки для людини (сила струму 

розряду дуже мала). Однак, враховуючи неочікуваність такого розряду, у 

людини може виникнути переляк, внаслідок якого може відбутись 

рефлекторний рух, що в низці випадків призводить до травмування (робота 

на висоті, біля рухомих незахищених частин устаткування тощо). 

Систематичний вплив електростатичного поля підвищеної напруженості 

негативно впливає на організм людини, викликаючи, в першу чергу, 

функціональні розлади центральної нервової та серце-судинної систем. 

Відповідно до ГОСТ 12.1.045-84 гранично допустима напруженість 

електричного поля Едоп на робочих місцях не повинна перевищувати 60 кВ/м, 

якщо час впливу tв не перевищує 1 год; при 1 год < tв < 9 год – вдоп tE 60 . 

Захист від статичної електрики та її небезпечних проявів досягається 

трьома основними способами: 

1. запобіганням виникнення та накопичення статичної електрики, 

2. прискоренням стікання електростатичних зарядів, 

3. нейтралізацією електростатичних зарядів. 

Запобігти виникненню статичної електрики чи зменшити її величину 

можна заміною небезпечної технології, зменшенням швидкості руху 

речовини по трубопроводу, виготовленням поверхонь, що труться, з 

однорідних матеріалів. 

Прискоренню стікання зарядів сприяє заземлення устаткування, 

збільшення електропровідності матеріалів шляхом нанесення на їх поверхню 

антистатичних добавок чи присадок, підвищення відносної вологості повітря. 

Нейтралізація зарядів статичної електрики здійснюється внаслідок 

іонізації повітря індукційними, високовольтними, радіоактивними та 

комбінованими нейтралізаторами. 

 

Блискавкозахист. 
Блискавкозахист — це система захисних пристроїв та заходів, що 

призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель та споруд, 

устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань, 

спричинених блискавкою. 

Блискавка — особливий вид проходження електричного струму через 

величезні повітряні прошарки, джерелом якого є атмосферний заряд, 
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накопичений грозовою хмарою. Умови утворення таких хмар — велика 

вологість та швидка зміна температури повітря. За таких умов у атмосфері 

Землі проходять складні фізичні процеси, які призводять до утворення та 

накопичення електричних зарядів. При підвищенні напруженості 

електричного поля до критичних значень виникає розряд, який 

супроводжується яскравим свіченням (блискавкою) та звуком (громом). 

Довжина каналу блискавки може досягати кількох кілометрів, сила струму — 

200 000 А, напруга— 150 000 кВ, а температура — 10000 °С і більше. Час 

існування блискавки 0,1 — 1 с Щосекунди земну кулю уражають в 

середньому більше 100 блискавок. 

Розрізняють первинні (прямий удар) і вторинні прояви блискавки. 

Прямий удар блискавки (ураження блискавкою) — безпосередній контакт 

каналу блискавки з будівлею чи спорудою, що супроводжується протіканням 

через неї струму блискавки. Прямий удар блискавки здійснює на уражений 

об'єкт наступні дії: електричну, що пов'язана з ураженням людей і тварин 

електричним струмом та виникненням перенапруг на елементах, по яких 

струм відводиться в землю; теплову, що зумовлена значним виділенням 

теплоти на шляхах проходження струму блискавки через об'єкт; механічну, 

що спричинена ударною хвилею, яка поширюється від каналу блискавки, а 

також електродинамічними силами, що виникають у конструкціях, через які 

проходить струм блискавки. 

Під вторинними проявами блискавки розуміють явища під час близьких 

розрядів блискавки, що супроводжуються появою потенціалів на 

конструкціях, трубопроводах, електропроводах всередині будівель і споруд, 

які не зазнали прямого удару блискавки. Вони виникають внаслідок 

електростатичної та електромагнітної індукції. 

Електростатична індукція проявляється у наведені потенціалів на 

металевих елементах конструкції, в незамкнутих металевих контурах, що 

може викликати іскріння всередині будівель та споруд і тим самим 

ініціювати пожежу чи вибух. 

Електромагнітна індукція супроводжуються появою в просторі змінного 

магнітного поля, яке індукує в металевих контурах, що утворені із різних 

протяжних комунікацій (трубопроводів, електропроводів і т. п.) 

електрорушійну силу (ЕРС). 

У замкнутих контурах ЕРС призводить до появи наведених струмів. У 

контурах, в яких контакти недостатньо надійні в місцях з'єднання, такі 

струми можуть викликати іскріння або сильне нагрівання, що дуже 

небезпечно для приміщень, де утворюються вибухо- та (або) 

пожежонебезпечні концентрації. 

Ще однією особливістю вторинного прояву блискавки є занесення 

високих потенціалів у будівлю по металоконструкціях, які підведені в цю 

будівлю (трубопроводах, рейкових шляхах, естакадах, проводах ліній 

електропередач і т. п.). Такі занесення супроводжуються електричними 

розрядами, які можуть стати джерелом вибуху чи пожежі. 



 111 

Захист об'єктів від прямих ударів блискавки забезпечується шляхом 

встановлення блискавковідводів. Захист від електростатичної індукції 

(вторинний прояв блискавки) здійснюється приєднанням устаткування до 

заземлювача для відведення електростатичних зарядів, індукованих 

блискавкою, в землю. Захист від електромагнітної індукції полягає у 

встановленні методом зварювання перемичок між протяжними 

металоконструкціями в місцях їхнього зближення менше ніж на 10 см.. 

Інтервал між перемичками повинен становити не більше 20 м. Це дає змогу 

наведеному струму блискавки переходити з одного контуру в інший без 

утворення електричних розрядів. Захист від занесення високих потенціалів у 

будівлю здійснюється шляхом приєднання до заземлювача 

металоконструкцій перед їх введенням у будівлю. 

Будівлі та споруди поділяються за рівнем блискавкозахисту на три 

категорії. Приналежність об'єкта, що підлягає блискавкозахисту, до тієї чи 

іншої категорії визначається головним чином його призначенням та класом 

вибухопожежонебезпечних зон згідно ПУЕ. 

I категорія — будівлі та споруди або їх частини з вибухонебезпечними 

зонами класів В-І та В-ІІ. В них зберігаються чи знаходяться постійно або 

використовуються під час виробничого процесу легкозаймисті та горючі 

речовини, що здатні утворювати газо-, пило-, пароповітряні суміші, для 

вибуху яких достатньо невеликого електричного розряду (іскри). 

II категорія — будівлі та споруди або їх частини, в яких наявні 

вибухонебезпечні зони В-Іа, В-Іб, В-ІІа. Вибухонебезпечні газо-, пило-, 

пароповітряні суміші в них можуть з'явитися лише при аварії чи порушенні 

установленого технологічного процесу. До цієї ж категорії належать зовнішні 

установки класу В-Іг та склади, у яких зберігаються вибухонебезпечні 

матеріали, легкозаймисті та горючі рідини. 

III категорія — ціла низка будівель та споруд, зокрема: будівлі та 

споруди з пожежонебезпечними зонами класів П-І, П-ІІ та П-ІІа; зовнішні 

технологічні установки, відкриті склади горючих речовин, що належать до 

зон класів П-ІП; димові та інші труби підприємств і котельних, башти та 

вишки різного призначення висотою 15 м і більше. 

Об'єкти І та II категорій необхідно захищати як від прямих ударів 

блискавки, так і від вторинних її проявів. Будівлі та споруди III категорії 

повинні мати захист від прямих ударів блискавки та занесення високих 

потенціалів, а зовнішні установки — тільки від прямих ударів. 

При виборі пристроїв блискавкозахисту за категоріями враховують 

важливість об'єкта, його висоту, місце розташування серед сусідніх об'єктів, 

рельєф місцевості, інтенсивність грозової діяльності. Останній параметр 

характеризується середньорічною тривалістю гроз у годинах для даної 

місцевості . 
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Середня інтенсивність грозової діяльності у різних 

регіонах (областях) України 

 

№ 

зп. 

Регіони (області) 

України 

Інтенсивність грозової 

діяльності, год/рік 
1  

 

2  

 

3 

Автономна Республіка 

Крим  

Закарпатська, 

Запорізька, Донецька 

 Інші області України 

40—60  

 

80—100  

 

60—80 

Для захисту об'єкта від прямих ударів блискавки застосовують 

блискавковідвід — пристрій, який височіє над захищуваним об'єктом, 

сприймає удар блискавки та відводить її струм у землю. Захисна дія 

блискавковідводу базується на властивості блискавки уражати найбільш 

високі та добре заземлені металеві конструкції. За конструктивним 

виконанням блискавковідводи поділяються на стержневі, тросові та сітчасті, 

а за кількістю та загальною площею захисту — на одинарні, подвійні та 

багатократні. Окрім того, розрізняють блискавковідводи встановлені окремо 

та такі, що розташовані на захищуваному об'єкті. Будь-який блискавковідвід 

складається з  блискавкоприймача 1 (металевий стержень, трос, сітка), який 

безпосередньо сприймає удар блискавки; несівної опори 2 (спеціальні 

стовпи, елементи конструкцій будівлі), на якій розташовується 

блискавкоприймач; струмовідводу 3 (металевий провідник, конструкція), по 

якому струм блискавки передається в землю; заземлювача 4, який забезпечує 

розтікання струму блискавки в землі. 

Блискавковідвід характеризується зоною захисту — частиною простору, 

навколо блискавковідводу, яка захищена від прямих ударів блискавки з 

відповідним ступенем надійності. За величиною ступеня надійності зони 

захисту можуть бути двох типів: зона А — ступінь надійності не менше 

99,5%, зона Б — не менше 95%. Тип зони захисту блискавковідводу залежить 

від очікуваної кількості уражень блискавкою будівель та споруд без 

блискавкозахисту за рік, яка визначається за формулою 

62 107,766 nhhLhSN ,  

де      S, L — відповідно ширина та довжина будівлі, м; 

h — найбільша висота будівлі, м; 

п — середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км2 поверхні землі в 

даному географічному місці (табл. 3.10). 

Якщо N > 1, то для будівель та споруд, що належать до II категорії за 

рівнем блискавкозахисту, приймається зона захисту А, а при N < 1 — зона 

захисту Б. 
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 Блискавковідводи: 
а—стержневий; б—тросовий; в—сітчастий; 1 — блискавкоприймач; 2 — 

несівна опора (поверхня); 3 — струмовідвід; 4 — заземлювач 

 

 

Середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км
2
 поверхні 

землі залежно від інтенсивності грозової діяльності 
 

Середня інтенсивність 

грозової діяльності, год/рік 

10

—20 

20

—40 

40

—60 

60

—80 

80

—100 

100 

і 

більше Середньорічна кількість ударів 

блискавки в 1 км
2
 поверхні землі 1 2 4 5,5 7 8,5 

Для одинарного стержневого блискавковідводу висотою h ≤ 150 м зона 

захисту являє собою конус  з вершиною на висоті h0< h. На рівні землі зона 

захисту утворює коло радіусом r0, а горизонтальний переріз зони на висоті hx 

утворює коло радіусом rх . Співвідношення розмірів зони захисту типу А та 

типу Б наведені нижче  (РД 34.21.122-87). 

 

Якщо відома висота hx будівлі, що підлягає захисту, та радіус rх на цій 

висоті, то для зони захисту Б повна висота блискавкоприймача становить 

 

5,1
63,1

xx
hr

h .  
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Формули для визначення розмірів зони захисту типу А та типу Б 

одинарного стержневого блискавковідводу 
 

Параметр Зона захисту А Зона захисту Б 

h0, м h85,0  h92,0  

r0, м hh002,01,1  h5,1  

rх, м 85,0002,01,1 xhhh  92,05,1
x

hh  

 

Зони захисту блискавковідводів: 
а — одинарного стержневого; б — одинарного тросового; 1 — межа зони захисту на 

рівні землі; 2 — межа зони захисту на рівні hх. 

 

Формули для визначення розмірів зони захисту типу А та 

типу Б одинарного тросового блискавковідводу 
 

Параметр Зона захисту А Зона захисту Б 

h0, м h85,0  h92,0  

r0, м hh0025,035,1  h7,1  

rх, м 85,00025,035,1 xhhh  92,07,1
x

hh  

Якщо відома висота hх будівлі, що підлягає захисту та радіус rх на цій 

висоті, то для зони захисту Б висота тросу в точці найбільшого провисання 

становить 

7,185,1
xx

hrh  
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