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Лекція 1

За даними Держгірпромнагляду, в 2014 році загальний виробничий травматизм в
Україні знизився на 26,3% в порівнянні з 2013 роком і склав 6318 випадок. При цьому
смертельний травматизм на виробництві збільшився на 1,87% - до 548 випадків.
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Організаційні причини призвели до смертельного травматизму в 70,9% випадках,
технічні причини – в 19,7% випадках, в 9,4% випадках – психофізиологичні причини.
До організаційних причин, в першу чергу відносяться: низька ефективність
профілактичних заходів щодо охорони праці (ОП); низька трудова і виробнича
дисципліна; грубі порушення технології виробництва і правил техніки безпеки;
безвідповідальність посадових осіб і окремих фахівців у відношенні до своїх
службових обов'язків з ОП; помилки в навчанні працюючих безпечним методам праці.
Можна зробити висновок, що переважна більшість нещасних випадків сталась
внаслідок недбалого ставлення до охорони праці як з боку працюючих, так і з боку
роботодавців.
Однак, існує сфера трудової діяльності, назвемо її невиробничою, де ставлення
до охорони праці можна охарактеризувати як зневажливе. До цієї сфери відносяться:
адміністративна, економічна діяльність; ІТ технології; заклади торгівлі; розважальні
заклади, тощо. Таке ставлення оправдовується тим, що майже відсутня дія небезпечних
факторів (за виключенням електричного струму, та дуже рідко інших факторів), а
вплив шкідливих факторів не має яскраво виражених наслідків. Наприклад, на
виробництві працівник має справу з канцерогенними речовинами і прийнято вважати
що саме це, а не надмірне паління, буде причиною захворювання раком легенів. Але,
якщо в офісі несвоєчасно було увімкнуто опалення, то простудні захворювання
працівників списуються на епідемію грипу в місті. Такі дрібні травми, як забиті місця
на тілі, порізи, опіки, розтягнення м‘язів взагалі не вважаються виробничими травмами
тому що не є характерними для даних трудових процесів.
Таким чином, нехтування трудовим законодавством в галузі охорони праці,
недотримання правил і норм в невиробничій сфері, призводять до наступних наслідків.
1. Порушення конституційних прав громадян на безпеку праці, збереження
здоров‘я в процесі їх трудової діяльності. Працівники не вважають свою роботу
шкідливою і, тим більш, небезпечною в порівнянні з трудовою діяльністю на
виробництві і тому навіть не здогадуються про існування вимог охорони праці щодо
захисту їх прав на здорові умови праці. Наприклад, більшість рядових працівників
великих закладів торгівлі таких як супермаркети, торгівельні та розважальні центри,
працюють виключно при штучному освітленні, а з точки зору охорони праці
відсутність або недостатність природного освітлення є шкідливим виробничим
фактором і потребує компенсації робітнику втрати працездатності. До речі, треба було
б відзначити, що більшість роботодавців також не здогадуються про існування таких
вимог. Це пов‘язано з дуже низьким рівнем навчання в галузі охорони праці при
підготовці робітників; відсутністю контролю за обов‘язковістю навчання и перевірки
знань з охорони праці у відповідних посадових осіб, відповідальних за стан умов праці
в невиробничих закладах; порушеннями при укладанні трудових угод з працівниками,
тощо.
2. Зниження працездатності, якості праці, погіршення самопочуття. Більшість
шкідливих факторів, що впливають на працівників невиробничої сфери, перевищують
допустимі рівні, але не настільки, щоб погіршення самопочуття можна було б
3

пов‘язати з впливом окремого конкретного фактора. Робота в невиробничій сфері є
більш соціально приваблива саме тому, що частка розумової праці домінує над
часткою праці фізичної. При цьому фізіологічний вплив шкідливих факторів дещо
відрізняється. При підвищеному рівні шуму в офісі негативний вплив в першу чергу
відчувають на собі не органи слуху, як було б логічно, а центральна нервова система,
що виражається в роздратованості працюючого, зниженні у нього уважності і таке
інше. При неякісному освітленні на робочому місці, безумовно, буде погіршуватись
зір, але це може статись через досить тривалий час, а стомленість, головний біль та
інші прояви погіршення самопочуття працівник почує майже відразу і не буде
пов‘язувати це з негативним впливом даного шкідливого фактору.
3. Економічні та соціальні збитки. Працівник, який не відчуває задоволення від
процесу трудової діяльності, не може виконувати свою роботу якісно. Як наслідок,
знижується ефективність праці, в роботі присутня велика кількість помилок, можливі
конфлікти в колективі. Перевантаження центральної нервової системи призводить до
стресів, знижується імунітет, людина починає частіше хворіти, загострюються хронічні
захворювання. Роботодавець схильний вважати, що причиною всіх цих негараздів є
особисті якості працівника. Можливо він і не помиляється, але навіть найгірший
працівник буде виконувати свою роботу набагато краще, якщо створити для нього
якісне трудове середовище, що неможливо без дотримання вимог, правил і норм
охорони праці.
Законодавство України та міжнародні норми 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 інженернотехнічний 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.
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».
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.
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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.
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/єєс от 12 червня 1989р.о введені мір, що сприяють покращенню
безпеки и гігієни труда робітників.
Вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці (ГіБП) встановлені у
міжнародному стандарті OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management
systems — Requirements». В Україні діє відповідна версія національного стандарту
ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»
Доречи, 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 – відповідність їхнього законодавства законодавству ЄС,
тому в нашій країні триває активна робота з узгодження вимог законів і нормативноправових актів директивам ЄС.
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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.
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 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,
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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.
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
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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 професійнотехнічних 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 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
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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.
Важливе мicцe серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові
відносини, посідають конвенції Міжнародної організації праці. Всі механізми
прийняття рішень у МОП пов‘язані з її унікальною структурою, яка базується на
принципі трипартизму, тобто рівного представництва трьох сторін – уряду,
роботодавців і робітників. Так приймають рішення щодо країни-члена, рішення по суті
роботи комітетів МОП, щодо Міжнародних Конвенцій, Рекомендацій тощо.
Розглянутий вище принцип державної політики нашої країни в галузі охорони
праці, який полягає у «...координації діяльності органів державної влади, установ,
організацій, об‘єднань громадян, ... а також співробітництва і проведення консультацій
між роботодавцями та працівниками...» використовує унікальний, майже 90-річний
світовий досвід використання цією організацією принципу трипартизму.
Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу і є законом для
всіх його країн, 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
– 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
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здоров‘я (ВООЗ), Міжнародна організація зі стандартизації (ІСО), Міжнародна
організація авіації (ІКАО) та низка інших.
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.
Основні трудові права працівників
Право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою
праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право
на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава
створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню,
підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує
перепідготовку осіб, вивільнених у результаті переходу на ринкову економіку.
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового
договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною
особою.
Працівники мають право на:
 відпочинок відповідно до законів про обмеження
робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки,

робочого дня та

 право на здорові і безпечні умови праці,
 на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових
конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку,
 на участь в

управлінні підприємством,

установою, організацією,

 на
матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в
старості,
а також у разі хвороби, повної або часткової втрати
працездатності,
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 на матеріальну допомогу в разі безробіття,
 на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно
від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім
випадків, передбачених законодавством,
 та інші права, встановлені законодавством.
Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян незалежно від
походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності,
статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять,
місця проживання та інших обставин.
Гарантії забезпечення права громадян на працю
Держава гарантує працездатним громадянам, які постійно проживають на
території України:
 вільний вибір виду діяльності;
 безплатне сприяння
державними
службами зайнятості у підборі
підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання,
здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних
потреб;
 надання підприємствами,
установами, організаціями відповідно до
попередньо поданих ними заявок роботи за фахом випускникам
державних
вищих
навчальних, професійних
навчально-виховних
закладів;
 безплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовку в
навчальних закладах або у системі державної служби зайнятості з
виплатою стипендії;
 компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв'язку з
направленням на роботу в іншу місцевість;
 правовий захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу і
незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.
Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників
порівняно з законодавством України про працю, є недійсними.
Підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок
власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством
трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
Підприємство може матеріально
заохочувати
працівників медичних,
дитячих,
культурно-освітніх, учбових і спортивних закладів, організацій
громадського харчування і організацій, що обслуговують трудовий колектив і не
входять до його складу.
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Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу. Відповідно до
Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення
прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового
договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та
національної
приналежності,
статі, мови, політичних поглядів,
релігійних
переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і
характеру занять, місця проживання не допускається.
При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які
поступають на роботу, відомостей про їх партійну і національну приналежність,
походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання
яких не передбачено законодавством.
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Лекція 2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Загальна структура управління охороною праці
Управління охороною праці (УОП) умовно має три основних центри, які саме і
здійснюють комплексне управління охороною праці (рис. 2.1), 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).

Держава

УОП
ФСС

Роботодавці

Працівники

Рис 2.1. Комплексне управління охороною праці
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2.2.. Системний підхід та аналіз при організації охорони праці на виробництві
Для того, щоб гарантувати на виробництві виконання усіх робіт найбільш
безпечним способом, та позбавити працюючих від небажаного ризику травм,
пошкодження здоров‘я чи майна, охорона праці використовує системний підхід та
системний аналіз.
Системою, яка вивчається в охороні праці, є система ―людина – виробниче
середовище‖. Процес системного аналізу здійснюється відносно виробничого
середовища, де люди, технологічні процеси, обладнання, механізми та виробничі
приміщення є складовими частинами, які можуть впливати на безпеку та успішне
виконання роботи або поставленої задачі.
Зміст системного підходу полягає в тому, що будь-яка система управління або її
окрема частина повинна розглядатися як ціле, самостійне явище, яке характеризується
метою діяльності, структурою, ресурсами, процесами та взаємозв‘язками з іншими
системами. Системний підхід дозволяє вивчати систему управління в сукупності всіх її
елементів і аналізувати як статичний, так і динамічний її стан.
Більшість посадових осіб, підприємців та бізнесменів розглядає економічні та
соціальні чинники не узгоджено, що призводить до безсистемності в процесі прийняття
рішень. Для того, щоб подальший розвиток того чи іншого виробництва був
економічно ефективним й одночасно соціально справедливим, необхідно знати і
розуміти всі системні зв‘язки в процесі його функціонування.
Безумовно, що системний підхід повинен бути основним методичним засобом
вирішення проблем охорони праці.
2.3. . 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 нормативноправових 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.
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,
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 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,підрозділах тощо – керівники
відповідних служб і підрозділів.
Основні завдання СУОПП:
 запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, пожежам та
аваріям;
 дотримання вимог колективних договорів, законодавства і нормативноправових 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;
 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.
У спрощеному вигляді будь-яка система управління – це сукупність суб‘єкта
управління та об‘єкта управління, що перебувають у певному середовищі та
інформативно зв‘язані між собою. У суб‘єкті управління можна виділити два органи –
управляючий і виконавчий. Управління завжди здійснюється задля досягнення певної
мети. Мета управління охороною праці – забезпечення безпеки, збереження здоров‘я та
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працездатності людини в процесі трудової діяльності.
І суб‘єкт, і об‘єкт системи визначаються її рівнем. На державному рівні
суб‘єктом управління є Кабінет Міністрів, виконавчим органом є Держгірпромнагляд,
а об‘єктами управління – діяльність галузевих міністерств, обласних і місцевих
державних адміністрацій із забезпечення безпечних і здорових умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях.
На галузевому рівні суб‘єктом управління є відповідне галузеве міністерство або
відомство (комітет), а об‘єктами управління – діяльність підприємств, установ та
організацій галузі із забезпечення на них безпечних і здорових умов праці.
Суб‘єкт управління на регіональному рівні – відповідна державна адміністрація,
а об‘єкт управління – діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на
території даного регіону, із забезпечення на них безпечних і здорових умов праці.
Суб‘єктом управління в СУОП підприємства є роботодавець, а в цехах, на
виробничих дільницях і в службах – керівники відповідних структурних підрозділів і
служб. Об‘єктом управління в СУОП підприємства є діяльність структурних
підрозділів і служб підприємства із забезпечення безпечних і здорових умов праці на
робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах і на підприємстві загалом.
Типова СУОП підприємства функціонує таким чином (рис. 2.2). Роботодавець
(керівник, технічний директор) аналізує інформацію про стан охорони праці в
структурних підрозділах підприємства і зовнішню інформацію (зміни в законодавстві,
новітні досягнення, розробки з охорони праці тощо) та приймає рішення, спрямовані на
підвищення рівня безпеки праці. Організаційно-методичну роботу з управління
охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль за їх своєчасною
реалізацією здійснює служба охорони праці підприємства (виконавчий орган СУОП),
підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства (управляючому органу).
Збуджуючим чинником для СУОП на рівні підприємства є зміни технологічного
процесу, обладнання, умов праці, нещасні випадки, травми, захворювання тощо.
Рис. 2.2. Структурна схема управління охороною праці
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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГІГІЄНОЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ
Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT) ДСТУ OHSAS 18001:2010
Цей стандарт серії OHSAS з оцінювання гігієни та безпеки праці й супутній
стандарт OHSAS 18002 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні
принципи виконання вимог OHSAS 18001» було розроблено на вимогу споживачів
створити визнаний стандарт для системи управління гігієною та безпекою праці, на
підставі якого може бути оцінено й сертифіковано їхні системи управління.
OHSAS 18001 розробляли з урахуванням структури стандартів ISO 9001:2000
(система управління якості) та ISO 14001:2004 (система екологічного управління), щоб
сприяти інтеграції систем управління якості, екологічного управління й гігієни та
безпеки праці в організаціях, якщо у них виникає така потреба
Різноманітні організації виявляють усе більшу зацікавленість у досягненні та
демонструванні належних результатів у сфері гігієни та безпеки праці за рахунок
управління професійними ризиками відповідно до політики й цілей у цій галузі. Вони
чинять так за умов щораз більшої суворості законів, розвитку економічної політики та
інших заходів, спрямованих на гігієну й безпеку праці, а також за умов зростання
стурбованості зацікавлених сторін стосовно питання гігієни та безпеки праці.
Багато організацій проводять «аналізування» чи «аудити» гігієни й безпеки праці,
щоб оцінити їх характеристики у сфері ГіБП. Однак самі по собі такі «аналізування» чи
«аудити» не можуть бути достатніми, щоб організація впевнилась у тому, що її
діяльність не лише відповідає, а й надалі відповідатиме правовим вимогам та її
політиці. Щоб бути результативними, такі процеси потрібно виконувати в межах
комплексної структурованої системи управління організації.
Стандарти серії OHSAS, що поширюються на управління гігієною та безпекою
праці, призначені забезпечити організації елементами дієвої системи управління
гігієною та безпекою праці, які може бути інтегровано з іншими вимогами щодо
управління, та допомогти організаціям досягти цілей з гігієни й безпеки праці, а також
економічних цілей. Ці стандарти, подібно до інших, не призначені створити нетарифні
бар‘єри у торгівлі або підвищити чи змінити правові зобов‘язання організацій.
Цей стандарт установлює вимоги до системи управління гігієною та безпекою
праці, щоб дати організаціям змогу сформулювати і зреалізувати політику та
встановити і досягти цілі, які враховують правові вимоги й інформацію про суттєві
ризики у сфері ГіБП. Він призначений для застосування організаціями всіх типів і
розмірів, а також у різноманітних географічних, культурних і суспільних середовищах.
Модель системи показано на рисунку 1.
Успіх системи залежить від зобов‘язань, узятих на всіх рівнях і всіма
підрозділами організації, особливо від зобов‘язань, узятих найвищим керівництвом.
Така система дає змогу організації формулювати політику в сфері гігієни та безпеки
праці, встановлювати цілі та створювати процеси для досягнення задекларованих у
політиці зобов‘язань, виконувати необхідні дії для поліпшення її діяльності та
демонструвати відповідність системи вимогам цього стандарту.
2.4.
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Загальна призначеність стандарту сприяти належній практиці з гігієни та безпеки
праці, зважаючи на соціально-економічні потреби. Треба зазначити, що багато вимог
можна розглядати одночасно або до них можна звертатися будь-коли.
Друге видання цього стандарту спрямовано на розвиток першого видання та, за
належного врахування положень ISO 9001, ISO 14001, ILO-OSH й інших стандартів з
систем управління гігієною та безпекою праці, на підвищення сумісності цих
стандартів, допомогу користувачам.
Існують важливі розбіжності між стандартом OHSAS, що описує вимоги до
системи управління гігієною та безпекою праці організації й може бути використаний
для сертифікації/реєстрації та/або самодекларації системи управління гігієною та
безпекою праці організації, і не призначеними для сертифікації настановами,
розробленими для надання загальної допомоги організації у разі встановлення,
впровадження або поліпшення системи управління гігієною та безпекою праці.
Управління гігієною та безпекою праці охоплює весь діапазон проблем разом з
проблемами, що стосуються стратегії й конкурентоспроможності. Демонстрування
успішного впровадження цього стандарту може бути використано організацією для
того, щоб переконати зацікавлені сторони в наявності в неї належної системи
управління.
Організаціям, яким потрібно загальне керівництво з широкого кола питань, що
стосуються системи управління гігієни та безпеки праці, варто використовувати
OHSAS 18002.
Будь-яке посилання на інші міжнародні стандарти призначено лише для
інформації.

Рисунок 1 — Модель системи управління гігієною
та безпекою праці згідно з цим стандартом
Примітка. В основі цього стандарту — методологія, відома як «Плануй —
виконуй — перевіряй — дій» (PDCA).
PDCA можна стисло описати так:
Плануй: установлюй цілі та процеси, необхідні для отримання результатів, що
відповідають політиці у сфері ГІБП організації.
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Виконуй: запроваджуй процеси.
Перевіряй: відстежуй і вимірюй процеси, зважаючи на політику, цілі, завдання,
правові та інші вимоги, а також звітуй про результати.
Дій: вживай заходів для постійного поліпшування характеристик системи
управління гігієною та безпекою праці.
Багато організацій керуються у своїй діяльності системою процесів та їхніх
взаємодій, що можна розглядати як «процесний підхід». ISO 9001 сприяє застосуванню
процесного підходу. Оскільки PDCA може бути застосовано до всіх процесів, обидві
методології вважають сумісними.
Цей стандарт містить лише ті вимоги, які може бути піддано об‘єктивному
аудиту; стандарт не встановлює абсолютних вимог до результативності гігієни та
безпеки праці, крім зобов‘язань політики у сфері гігієни та безпеки праці відповідати
застосовним правовим та іншим вимогам, прийнятим організацією, для запобігання
травм та погіршення здоров‘я й постійного поліпшення. Так, із двох організацій, що
займаються аналогічною діяльністю, але мають різну результативність у сфері гігієни
та безпеки праці, обидві можуть відповідати вимогам цього стандарту.
Цей стандарт не містить вимог, характерних для інших систем управління,
наприклад вимог до управління якістю, екологічного управління, фінансового
управління, хоча його елементи може бути узгоджено чи об‘єднано з елементами
інших систем управління. Організація може доопрацювати свою наявну систему
управління, щоб розробити систему управління гігієною та безпекою праці, яка
відповідає вимогам цього стандарту. Однак треба зауважити, що застосування різних
елементів системи управління може різнитися залежно від їхньої належності та
залучених зацікавлених сторін.
Рівень деталізації та складність системи управління гігієною та безпекою праці,
обсяг документації й необхідні ресурси залежать від низки чинників, зокрема сфери
застосування системи, розміру організації, характеру її діяльності, продукції та послуг,
культури. Це може стосуватися, зокрема, малих та середніх підприємств
2.5. Економічні методи управління охороною праці
Покращення умов праці може мати не лише соціальний, а й економічний ефект,
адже результати роботи з охорони праці ведуть до збільшення фонду робочого часу,
підвищення ефективності використання обладнання, зменшення плинності кадрів,
зменшення витрат на пільги та компенсації за несприятливі умови праці тощо.
Так, наприклад, раціональний комплекс заходів, спрямованих на покращення
умов праці, може забезпечити приріст продуктивності праці на 15...20 % і більше.
Раціональне природне освітлення може збільшити продуктивність праці на 10 %.
Такого ж результату можна досягнути і раціональною організацією штучного
освітлення. Продуктивність праці збільшується за рахунок правильної організації
робочого місця, запровадження функціональної музики, раціонального фарбування
приміщень, устаткування, обладнання тощо. В той же час збільшення температури
повітря робочої зони виробничих приміщень до 30оС може майже вдвічі зменшити
продуктивність праці.
Але реалізація заходів, спрямованих на покращення умов праці, зниження
виробничого травматизму та професійної захворюваності вимагає затрат і часто досить
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суттєвих, які зумовлюють збільшення собівартості продукції, зменшення доходів, що
негативно сприймається багатьма роботодавцями, які вважають такі витрати марними.
Для вирішення проблем охорони праці на практиці застосовуються різноманітні
механізми, серед яких суттєве місце займають економічні методи.
Економічні методи спрямовані на створення умов, які мають стимулювати
діяльність підприємств і організацій щодо 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,
але для ефективного застосування потребують жорсткого контролю за їх виконанням,
економічні методи більш ліберальні, 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, із використанням НПАОП та спеціально створених
інституцій формує такі умови господарювання для роботодавців (власників), що їм
стає вигідніше спрямовувати ресурси на попередження травматизму, професійної
захворюваності та поліпшення стану умов і охорони праці ніж на компенсації
потерпілим та ліквідацію інших наслідків неналежного стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища.
В охороні праці можна виділити два принципових аспекти застосування
економічних методів.
Перший з них полягає у використанні методів, які безпосередньо виконують роль
економічних стимулів. До цих методів відносяться різного роду системи стимулювання
охорони праці, що здійснюються на підприємстві, та централізовані системи
стимулювання власників підприємств і трудових колективів з боку держави,
регіональних органів управління охороною праці, Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві тощо. Іншими словами, це методи, які базуються на
прямій та очевидній економічній вигоді особи чи групи осіб, до яких застосовуються
економічні стимули за виконання вимог охорони праці (робиш так, як вимагає система
стимулювання – отримуєш за це одразу якусь вигоду економічного характеру і,
навпаки, не дотримуєшся вимог цієї системи – зменшуєш свої вигоди).
Друга 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 і, проявляється, як правило, через певний ланцюжок причиннонаслідкових зв‘язків. Наприклад, для отримання деяких 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 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
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чином стимулює фінансування потреб охорони праці за рахунок собівартості (зменшує
базу оподаткування).
Залежно від того, до кого застосовуються економічні стимули, виділяється
зовнішнє та внутрішнє стимулювання. Зовнішнє стимулювання – це заохочення
роботодавця та підприємства в цілому з боку держави або суспільства. Внутрішнє
стимулювання – це заохочення окремих робітників та структурних підрозділів з боку
роботодавця (керівництва підприємства). Аналогічно цьому і економічні методи
управління охороною праці за ознакою суб‘єкта, яким управляють, поділяються на
методи зовнішнього та внутрішнього спрямування.
Інструментами економічного впливу держави на роботодавця є кредитна,
податкова, інвестиційна, страхова політика, прямі субсидії для поліпшення стану умов
і охорони праці та політика штрафних санкцій. У відповідності з цим, економічні
методи управління охороною праці можуть бути реалізовані шляхом:
 створення сприятливих умов для кредитування заходів і засобів з охорони праці;
 надання податкових пільг;
 запровадження таких умов для інвестування модернізації та оновлення
виробничих фондів, які обов‘язково б ураховували вимоги безпеки праці та
виробничого середовища;
 забезпечення функціювання системи обов‘язкового страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань на основі прямого зв‘язку
між рівнями травматизму, профзахворюваності, стану умов і охорони праці та
страховими внесками підприємств;
 нормативно-правових вимог, які регламентують застосування штрафних санкцій
за порушення роботодавцем вимог безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища;
 забезпечення державного фінансування наглядової, консультаційної, дозвільної
та основних напрямків науково-дослідної роботи; фінансування окремих заходів
з охорони праці на найбільш небезпечних виробництвах.
Економічний вплив на найманих працівників здійснюється за допомогою
договірного регулювання через колективний договір або безпосередньо роботодавцем
через систему преміювання за виробничі результати, систему управління охороною
праці підприємства чи взагалі через систему управління підприємством. До
працівників підприємства можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну
участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та покращення
умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором, угодою.
Економічне стимулювання потрібної поведінки людини залежить від багатьох
чинників, у тому числі від рівня особистого доходу; диференціації доходів на
підприємстві, у регіоні, галузі, в державі в цілому; реального бюджету працівника та
його сім‘ї; рівня забезпеченості житлом, послугами медицини, освіти, культури;
дієвості економічних стимулів, які застосовує підприємство тощо. Зокрема рівень
особистого доходу значною мірою впливає на силу мотивації. Стосовно диференціації
доходів відомо, що на силу мотивації негативно впливає як незначна, так і завелика
диференціація доходів.
Для здійснення стимулювання охорони праці необхідно мати кількісні показники
для оцінки рівня роботи щодо забезпечення безпеки праці у виробничих підрозділах та
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на робочих місцях. З цією метою розроблено і знаходять застосування багато
різноманітних підходів і показників, з яких покажемо один, як найтиповіший.
Система стимулювання

Методи заохочення

Матеріальні
Систематичне заохочення:
Преміювання;
Підвищення розмірів надбавок.
Разові заохочення:
премії переможцям змагань,
конкурсів;
подарунки;
пільгові путівки до санаторіїв, у
будинки відпочинку;
кредитні чеки або інші матеріальні
заохочення за роботу протягом
певного періоду без нещасних
випадків

Методи покарання

Моральні

Матеріальні

Подяка (усна чи в наказі).
Визнання зразком поведінки
(в засобах інформації).
Першочерговість
професійного зростання.
Визнання переможцем
(переможцями) змагань чи
конкурсів.
Нагородження відомчими
відзнаками, почесними
грамотами, спеціальними
вимпелами, занесення до
дошки пошани тощо

Штрафи.
Зниження виплат на
заохочення.

Моральні
Стягнення (усне чи
в наказі).
Критика в засобах
інформації.
Співбесіда чи
обговорення в
колективі

Рис.3.1. Методи стимулювання дотримання нормативних вимог охорони праці на підприємстві.

2.6. Оцінка затрат на охорону праці та визначення їхньої ефективності
Витрати, пов‘язані з охороною праці, складаються з наступних:
 витрати, пов‘язані з відшкодуванням потерпілим внаслідок травм і професійних
захворювань;
 пільги та компенсації за важку роботу та роботу в шкідливих умовах;
 витрати на профілактику травматизму та захворювань;
 витрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків;
 штрафи та інші відшкодування.
Розглядаючи зазначені витрати за їхньою доцільністю, їх можна поділити на
доцільні, частково доцільні і недоцільні витрати.
Доцільні витрати спрямовані на збереження здоров‘я працівників, раціональне
витрачання ними життєвих сил під час роботи та на відновлення працездатності. Вони
не лише забезпечують поліпшення умов праці, а й сприяють зростанню її
продуктивності.
Частково доцільними вважаються витрати на пільги та компенсації за
несприятливі умови праці. Ці витрати зменшують негативний вплив шкідливих
виробничих факторів на працюючих, в той же час їх можна уникнути шляхом
приведення умов праці до нормативних.
Недоцільні витрати – це додаткові до страхових відшкодування потерпілим
внаслідок травм і профзахворювань, витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних
випадків, витрати на штрафні санкції та інші відшкодування. Вони обумовлюють
підвищення собівартості продукції, зниження її обсягу тощо. Частково доцільні і
недоцільні витрати призводять до збитків підприємства та зниження ефективності
виробництва.
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Лекція 3
НЕБЕЗПЕЧНІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ШКІДЛИВІ ВИРОБНИЧІ ЧИННИКИ
Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих
чинників
До небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників належать
фізичні (статичні, динамічні та гіподинамічні) і нервово-психічні перевантаження
(розумове, зорове, емоційне).
Праця економістів, фінансистів, працівників банківських установ, науководослідних та інших установ, а також інших працівників невиробничої сфери
характеризується тривалою багатогодинною (8 год і більше) працею в одноманітному
напруженому положенні, малою руховою активністю при значних локальних
динамічних навантаженнях.
Робоче положення "сидячи" супроводжується статичним навантаженням
значної кількості м'язів ніг, плечей, шиї та рук, що дуже втомлює. М'язи перебувають
довгий час у скороченому стані і не розслабляються, що погіршує кровообіг. В
результаті, виникають больові відчуття в руках, шиї, верхній частині ніг, спині та
плечових суглобах.
Внаслідок динамічного навантаження на кістково-м'язовий апарат кистей рук
виникають больові відчуття різної сили в суглобах та м'язах кистей рук; оніміння та
уповільнена рухливість пальців; судоми м'язів кисті; ниючий біль в ділянці зап'ястя.
Як результат, виникають локальні м'язові перенапруження хронічні розтягнення
м'язів травматичного характеру, що можуть викликати професійні захворювання:
дисоціативні моторні розлади, захворювання периферійної нервової та кістковом'язової систем. Крім того, робота "сидячи" призводить до зниження м'язової
активності - гіподинамії. За браком рухів відбувається зниження споживання кисню
тканинами організму, сповільнюється обмін речовин. Це сприяє розвитку
атеросклерозу, ожиріння, може стати причиною дистрофії міокарда, хронічного
головного болю, запаморочення, безсоння, роздратування.
Трудова діяльність працівників невиробничої сфери належить до категорії робіт,
які пов'язані з використанням великих обсягів Інформації, із застосуванням
комп'ютеризованих робочих місць, із частим прийняттям відповідальних рішень в
умовах дефіциту Часу, безпосереднім контактом із людьми різних типів темпераменту
тощо. Це зумовлює високий рівень нервово-психічного перевантаження, знижує
функціональну активність центральної нервової системи, призводить до розладів в її
діяльності, розвитку втоми, перевтоми, стресу.
Вплив втоми на безпеку праці
Стомлення і перевтома. Будь-яка діяльність, якщо вона оптимальна для організму
по інтенсивності і тривалості та проходить у сприятливих виробничих умовах,
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позитивно впливає на організм і сприяє його удосконалюванню. Ефективність
діяльності людини базується на рівні психічної напруги, яка прямо пропорційна
складності завдання. Психічна напруга - це фізіологічна реакція організму, яка
мобілізує його ресурси (біологічно і соціально корисна реакція). Під впливом психічної
напруги змінюються життєво важливі функції організму: обмін речовин, кровообіг,
дихання. В поведінці людини спостерігається загальна зібраність, дії стають більш
чіткими, підвищується швидкість рухових реакцій, зростає фізична працездатність.
При цьому загострюється сприйняття, прискорюється процес мислення, поліпшується
пам'ять, підвищується концентрація уваги. Пристосувальні можливості психічної
напруги тим більші, чим вище психічний потенціал особистості. Механізм емоційної
стимуляції має фізіологічний бар'єр, за яким настає негативний ефект (позамежна
форма психічної напруги). При надмірній інтенсивності чи тривалості робота
приводить до розвитку вираженого стомлення, зниження продуктивності, неповного
відновлення за період відпочинку. Стомлення - загальний фізіологічний процес, яким
супроводжуються усі види активної діяльності людини. З біологічної точки зору
стомлення - це тимчасове погіршення функціонального стану організму людини, що
виявляється в змінах фізіологічних функцій і є захисною реакцією організму. Воно
спрямоване проти виснаження функціонального потенціалу центральної нервової
системи і характеризується розвитком гальмівних процесів у корі головного мозку.
Втома - це сукупність тимчасових змін у фізіологічному та психологічному стані
людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої праці і призводять до
погіршення її кількісних і якісних показників, нещасних випадків. Втома буває
загальною, локальною, розумовою, зоровою, м'язовою та ін. Оскільки організм - єдине
ціле, то межа між цими видами втоми умовна і нечітка.
Хід збільшення втоми та її кінцева величина залежать від індивідуальних
особливостей працюючого, трудового режиму, умов виробничого середовища тощо.
Залежно від характеру вихідного функціонального стану працівника втома може
досягати різної глибини, переходити у хронічну втому або перевтому. Перевтома - це
сукупність стійких несприятливих для здоров'я працівників функціональних порушень
в організмі, які виникають внаслідок накопичення втоми.
Основною відмінністю втоми від перевтоми є зворотність зрушень при втомі і
неповна зворотність їх при перевтомі.
Позамежні форми психічної напруги викликають дезінтеграцію психічної
діяльності різної виразності. При цьому втрачається жвавість і координація рухів,
знижується швидкість відповідних реакцій (гальмівний тип), з'являються
непродуктивні форми поводження - гіперактивність, тремтіння рук, запальність,
невластива різкість і ін. (збудливий тип). Обидва типи позамежної напруги
супроводжуються вираженими вегетативно-судинними змінами (блідість обличчя,
краплі поту, прискорений пульс). До суб'єктивних ознак перевтоми відноситься почуття
втоми, бажання знизити ритм роботи чи припинити її, почуття слабості в кінцівках.
Важке стомлення - крайній варіант фізіологічного стану, що граничить з патологічними
формами реакції. При перевтомі порушуються відновні процеси в організмі. Прикмети
втоми не зникають до початку роботи наступного дня. При наявності хронічної
перевтоми часто зменшується маса тіла, змінюються показники серцево-судинної
системи, знижується опір організму до інфекції і т. ін.
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Відомо, що розвиток втоми та перевтоми веде до порушення координації рухів,
зорових розладів, неуважності, втрати пильності та контролю реальної ситуації. При
цьому працівник порушує вимоги технологічних інструкцій, припускається помилок та
неузгодженості в роботі; у нього знижується відчуття небезпеки. Крім того, перевтома
супроводжується хронічною гіпоксією (кисневою недостатністю), порушенням
нервової діяльності.
Проявами перевтоми є головний біль, підвищена стомлюваність, дратівливість,
нервозність, порушення сну, а також такі захворювання як вегето-судинна дистонія,
артеріальна гіпертонія, виразкова хвороба, ішемічна хвороба серця, інші професійні
захворювання.
Втома характеризується фізіологічними та психічними показниками її розвитку.
Фізіологічними показниками розвитку втоми є артеріальний кров'яний тиск,
частота пульсу, систолічний і хвилинний об'єм крові, зміни у складі крові.
Психічними показниками розвитку втоми є: погіршення сприйняття подразників,
внаслідок чого працівник окремі подразники зовсім не сприймає, а інші сприймає із
запізненням; зменшення здатності концентрувати увагу, свідомо її регулювати;
посилення мимовільної уваги до побічних подразників, які відволікають працівника від
трудового процесу; погіршення запам'ятовування та труднощі пригадування інформації,
що знижує ефективність професійних знань; сповільнення процесів мислення, втрата їх
гнучкості, широти, глибини і критичності; підвищення дратівливості, поява
депресивних станів; порушення сенсомоторної координації, збільшення часу реакцій на
подразники; зміни частоти слуху, зору.
Характер втоми залежить від виду трудової діяльності тому, що функціональні
зміни в організмі при втомі переважно локалізуються в тих ланках організму, які несуть
найбільше навантаження. На основі цього втома поділяється на фізичну та розумову
за співвідношенням глибини функціональних змін у різних аналізаторах, фізіологічних
системах, відділах центральної нервової системи тощо.
Як зазначено вище, особливістю фізичної праці є те, що вона викликає фізичне
напруження організму при виконанні роботи. При сильному напруженні продовження
роботи стає неможливим, і виконання її автоматично припиняється, а організм одразу
переходить у фазу відновлення працездатності. Відновлення сил відбувається
інтенсивно і у порівняно короткий період. Тому втому можна розглядати як сформоване
в ході еволюції біологічне пристосування організму до навантажень. Однак, залежно
від важкості роботи потрібен певний час на відпочинок.
Помірна розумова праця може виконуватися досить довго. Розумова праця не має
чітких меж між напруженням організму під час роботи і переходом у фазу відновлення
сил. Втома при розумовій праці виявляється в нервовому напруженні, зниженні
концентрації уваги і зменшенні свідомого її регулювання, погіршенні оперативної
пам'яті і логічного мислення, сповільненні реакцій на подразники. Нервове напруження
впливає на серцево-судинну систему, збільшуючи артеріальний тиск і частоту пульсу, а
також на терморегуляцію організму та емоційні стани працівника.
Відновлювальні процеси після розумової праці відбуваються повільніше, ніж після
фізичної праці. Несприятливі порушення в організмі працівника часто не ліквідуються
повністю, а акумулюються, переходячи в хронічну втому, або перевтому та різні
захворювання. Найбільш поширеними захворюваннями працівників розумової праці є
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неврози, гіпертонії, атеросклерози, виразкові хвороби, інфаркти та інсульти.
Втома породжує у працівника стан, який призводить до помилок в роботі,
небезпечним ситуаціям і нещасним випадкам. Вчені наводять дані, які вказують, що
кожному четвертому нещасному випадку передувала явно виражена втома.
Але, як зазначалося раніше, виробнича втома, як наслідок впливу на організм
працівника трудових навантажень і умов виробничого середовища, відіграє, в першу
чергу, захисну роль і стимулює відновлювальні процеси. Тому заходи по запобіганню
втоми ні в якому разі не мають за мету ліквідувати це явище. Вони спрямовуються на
віддалення в часі розвитку втоми, недопущення глибоких стадій втоми і перевтоми
працівників, прискорення відновлення сил і працездатності.
Боротьба зі втомою, в першу чергу, зводиться до покращення санітарно-гігієнічних
умов виробничого середовища (ліквідація забруднення повітря, шуму, вібрації,
нормалізація мікроклімату, раціональне освітлення тощо). Особливу роль у запобіганні
втомі працівників відіграють професійний відбір, організація робочого місця,
правильне робоче положення, ритм роботи, раціоналізація трудового процесу,
використання емоційних стимулів, впровадження раціональних режимів праці і
відпочинку тощо.
Крім того, для профілактики втоми працівників застосовуються специфічні
методи. Фізіологи обґрунтували умови підвищення працездатності, що сприяють
ефективному попередженню стомлення:
•у будь-яку роботу потрібно входити поступово;
•умовою успішної працездатності є розміреність і ритмічність;
•звичність, послідовність і плановість;
•недбалість і квапливість у праці не припустима;
•фізіологічно обґрунтоване чергування праці і відпочинку, а також зміна форм
діяльності (найбільш ефективним є відпочинок, зв'язаний з активним діяльним станом);
•сприятливе відношення суспільства до праці (мотивація праці і соціальні умови).
Вплив стресу на безпеку праці
Робочий стрес - хворобливий психоемоційний стан, що утворюється в процесі
праці. Поняття охоплює великий набір розладів, включаючи психічні захворювання
(депресію, тривогу) та інші типи емоційних розладів (незадоволеність, стомлення,
стрес, і так далі), неадекватна поведінка (агресія, наркоманія), порушення пам'яті або
концентрації.
Ці порушення можуть призвести до незадовільного виконання працівником своїх
обов'язків і завдати шкоди його здоров'ю. Робочий стрес також пов'язують з різними
біологічними реакціями, які можуть підірвати здоров'я, наприклад серцева
недостатність, або, у своїх крайніх проявах привести до смерті.
Робочий стрес - важлива проблема сучасного робочого місця. До його схильні
близько третини працівників. Чверть працівників вважають, що їх робота є стресовим
фактором у їхньому житті. Три чверті працівників вважають, що раніше (тобто
покоління назад) робота була не такою виснажливою. Багато хто також визнають, що
стрес є головною причиною плинності кадрів.
Причиною робочого стресу є умови праці. Питання про те, що має більший вплив
- умови роботи або особисті характеристики працівника, є спірним. Різні відповіді на
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це питання породжують різні способи вирішення проблеми. Якщо вважати, що
персональні особливості важливіше, то на перший план виходять пристосовуваність і
навички спілкування. Передбачається, що ці навички допоможуть працівникові
пристосовуватись навіть до не дуже гарних умов праці. Така точка зору підкреслює
важливість стратегій допомоги працівнику у пристосуванні до змін умов праці.
Проте, індивідуальні розбіжності не можна не враховувати, очевидно, що не всі
умови праці можуть бути однаково сприятливими для всіх працівників. Цей підхід
вважає поліпшення умов праці головним способом запобігання стресу. Положення
працівника на робочому місці теж впливає на рівень стресу. Хоча йому і піддаються всі
працівники, але керівництво підприємства схильне до його менше за всіх. Працівники,
які перебувають внизу професійної ієрархії свого підприємства, страждають від стресу
найбільше, також як і їх безпосереднє начальство.
Проблеми на роботі частіше розглядаються з медичної точки зору, ніж з фінансової
або соціальної. Багато досліджень підтверджують, що чим менше у працівника
можливостей впливати на процес роботи, тим більше у нього ризик серцевої
недостатності. Робочий стрес збільшує ризик розвитку захворювань опорно-рухової
системи. Збільшується частота звернень до установ охорони здоров'я. До того ж,
періоди вимушеної непрацездатності в таких випадках можуть бути значно довшим,
ніж при звичайних виробничих травмах і хворобах.
Психологічні реакції на робочий стрес можуть викликати довготривалі негативні
наслідки для здоров'я. Проводилися дослідження про те, як впливає такий стрес на
серцево-судинну систему, зокрема, вивчався його зв'язок з артеріальною гіпертензією
та порушеннями коронарного кровообігу.
Є 4 основних реакції організму на стрес:
• Кров приливає до мозку і великих груп м'язів, при цьому шкіра, кінцівки і
деякі органи недоотримають кисень і поживні речовини.
• Активізується зона мозку, розташована близько мозкового стовбура, що
викликає сильне почуття тривоги, загострюючи зір і слух.
• У кров викидаються глюкоза та жирні кислоти.
• Погіршується робота травної та імунної систем.
Фізіологічні порушення можуть супроводжуватися розладами нервової та серцевосудинної систем, шлунково-кишкового тракту та ін.
До психологічних розладів належать агресивність, фрустрація, нервозність,
роздратування, тривога, нерішучість, швидкий розвиток втоми тощо. Фрустрація (лат.
"обман", марне чекання) - мотивація досягти мети за існуючої сильної перешкоди.
Крім того, стрес є причиною багатьох психосоматичних захворювань: психозів,
неврозів, захворювань судин мозку, серцево-судинних захворювань та інфаркту
міокарда, гіпертонічної хвороби, виразково-дистрофічних уражень шлунковокишкового тракту, нейроциркуляторної дистонії, зниження імунітету, онкологічних
захворювань. Стрес впливає на статеві функції, генетичний апарат клітин, призводячи
до вроджених порушень розвитку дітей, тощо. Вчені висловлюють припущення про
існування зв'язку між стресовими навантаженнями та спонтанним абортом.
Згубна дія стресу також проявляється у зростанні алкоголізму та наркоманії,
підвищенні рівня травматизму, збільшенні кількості інвалідів та випадків самогубств.
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При аналізі психофізіологічних небезпечних та шкідливих чинників велике
значення приділяється стресу, що виникає внаслідок тривалого впливу на працюючого
комбінованої дії психоемоційних перевантажень та небезпечних виробничих чинників.
За останні роки психоемоційний стрес став глобальною проблемою виживання
людства. Це підтверджується тією увагою, яка приділяється стресу на міжнародному
рівні. Стрес характеризують як захисне явище, як вісник захворювання, як причину
порушень низки життєво важливих психофізіологічних функцій.
Стрес проявляється як необхідна і корисна реакція організму на різке збільшення
загального
зовнішнього
навантаження.
Він
характеризується
зростанням
біоелектричної активності мозку, підвищенням частоти серцебиття, ростом потоку
крові, розширенням кровоносних судин, збільшенням вмісту лейкоцитів у крові, тобто
цілим рядом фізіологічних змін в організмі, що сприяють підвищенню його
енергетичних можливостей, успішності виконання складних і небезпечних дій. Тому
стрес є не тільки доцільною захисною реакцією людського організму, але й механізмом,
який сприяє успіху трудової діяльності в умовах перешкод, труднощів і небезпек.
Між рівнем стресу і активацією нервової системи, яка породжується ним, з одного
боку, та результативністю трудової діяльності - з іншого, немає пропорційної
залежності. Відомо, що з ростом активації нервової системи до певного рівня,
продуктивність праці підвищується, тоді як при подальшому зростанні активації вона
починає падати, і рівень небезпеки зростає.
Отже, стрес позитивно впливає на результати праці (мобілізує організм і сприяє
подоланню перешкод, які виникають в процесі праці) лише доти, доки не перевищить
певного критичного рівня. При перевищенні цього рівня в організмі людини
розвивається так званий процес гіпермобілізації, який викликає порушення механізмів
саморегуляції та погіршення результатів діяльності аж до її зриву. Тому стрес, який
перевищує критичний рівень, називають дистресом.
Особливо небезпечним, як
показали дослідження, є стрес в
трудовій
діяльності.
Робота
економістів,
фінансистів,
банківських
службовців,
менеджерів,
працівників
державних контрольно-ревізійних
та
податкових служб пов'язана з
впливом на них негативно діючих
стресорів, таких як: інтенсивність
праці;
зростання
потоку
інформації, яку необхідно опрацювати і використовувати у повсякденній практиці;
дефіцит часу; відповідальність за прийняття рішень; гіподинамія; різні зовнішні впливи
(шум, забруднення, випромінювання тощо); монотонність праці; порушення
стереотипної системи праці (поломки техніки) тощо.
На сучасному етапі сильним стресом, який впливає на стан працівника та
можливість небезпечних ситуації, є моббінг.
Моббінг - це "війна" на робочому місці, яка призводить до виникнення у
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працівників стресового стану. Значна частина робітників та службовців реагують на
моббінг фізіологічними (виразка шлунку, серцево-судинні та онкологічні захворювання
тощо) та психічними розладами, а інколи він призводить до травмування й
самогубства.
Причин появи моббінгу досить багато, розглянемо основні з них:
- процес постійної модернізації, раціоналізації виробництва, який вимагає
концентрації сил і уваги в процесі праці, що зумовлює високу продуктивність праці і,
як наслідок, соціальну незахищеність працюючого;
- страх втратити робоче місце;
- психологічний терор, зумовлений заздрістю, марнославством і, як наслідок,
створення інтриг, пліток, фізичного впливу. Все це створює поганий виробничий клімат
і впливає на продуктивність праці та безпечність її умов;
- нудьга на роботі, коли процес праці не вимагає творчих зусиль, що створює умови
для породження пліток, шантажу, силової погрози, сексуальних домагань, домислів,
суперечок між колегами, в які потрапляє весь колектив.
Моббінг і його наслідки настільки широко розповсюдились, що стали світовою
проблемою 90-х років. Вчені пропонують вважати моббінг психо-соціальним нещасним
випадком на робочому місці.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Значення адаптації в трудовому процесі
Праця людини безпосередньо пов'язана із виробничим середовищем. Працівник
може нормально здійснювати трудову діяльність лише тоді, коли умови зовнішнього
середовища відповідають оптимальним. Якщо вони змінюються,
стають
несприятливими, то на протидію їм організм людини включає спеціальний механізм,
який зберігає постійність внутрішнього середовища, або змінює його в межах
допустимого. Такий механізм називається адаптацією. Адаптація є важливим засобом
попередження травмування, виникнення нещасних випадків у трудовому процесі і
відіграє значну роль в охороні праці.
Адаптація (від лат. adapto - пристосування) - це динамічний процес
пристосування організму та його органів до мінливих умов зовнішнього середовища.
Адаптація в трудовій діяльності поділяється на фізіологічну, психічну, соціальну
та професійну.
Фізіологічна адаптація - це сукупність фізіологічних реакцій, які є в основі
пристосування організму до змін оточуючих умов, і направлені на збереження
відносної постійності його внутрішнього середовища - гомеостазу.
Гомеостаз (від грец. homoios - подібний, однаковий та грец. stasis - стан,
непорушність) - це відносна динамічна постійність складу та властивостей
внутрішнього середовища і стійкість основних фізіологічних функцій організму
людини. Гомеостаз в організмі підтримується на усіх рівнях його організації і
забезпечує динамічну рівновагу організму і зовнішнього середовища.
Суть механізму адаптації полягає у змінах меж чутливості аналізаторів,
розширенні діапазону фізіологічних резервів організму та зміні в певних межах
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параметрів фізіологічних функцій. Завдяки фізіологічній адаптації фізичні та біохімічні
параметри, які визначають життєдіяльність організму, змінюються у вузьких межах
порівняно із значними змінами зовнішніх умов: підвищується стійкість організму до
холоду, тепла, недостачі кисню, змін барометричного тиску та інших факторів. Велике
значення у фізіологічній адаптації має реактивність організму, його початковий
функціональний стан (вік, тренованість тощо), в залежності від якого змінюються і
відповідні реакції організму на різні дії. Процес фізіологічної адаптації до
незвичайних, екстремальних умов проходить декілька стадій або фаз: спочатку
переважають явища декомпенсації (порушення функцій), потім неповного
пристосування (активний пошук організмом стійких станів, що відповідають новим
умовам середовища) і, нарешті, фаза відносного стійкого пристосування.
Фізіологічна адаптація до праці має активний характер і за сприятливих умов
виробничого середовища та оптимальних на вантажень веде до підвищення стійкості та
працездатності організму, збільшення його резервних можливостей, зменшення
захворювань і травматизму. Проте, коливання умов середовища, в яких відбувається
фізіологічна адаптація, має певну межу, характерну для кожного організму. Якщо
працівник потрапляє в умови, коли інтенсивність впливу чинників виробничого
середовища переважає можливості його адаптації, настають патологічні зміни
фізіологічних систем, захворювання організму.
Психічна адаптація - це процес встановлення оптимальної відповідності
особистості до оточуючого середовища в процесі діяльності. Зрозуміло, що такі
властивості, як гальмування мислення та низька швидкість переробки інформації,
обмежений діапазон сприйняття, порушення функції пам'яті гальмують адаптацію;
висока рухливість нервових процесів, навпаки, її підвищує.
Психічна адаптація в процесі праці залежить від психічних властивостей
працівника, його психічного стану, психологічних реакцій на стреси, що виникають на
роботі, кваліфікації та культури людини, особливостей професійної діяльності,
конкретних умов праці тощо.
Соціальна адаптація - це пристосування працюючої людини до системи відносин
у робочому колективі з його нормами, правилами, традиціями, ціннісними
орієнтаціями. Під час соціальної адаптації працівник поступово отримує різнобічну
інформацію про колектив, де він працює, про систему ділових та особистих
взаємовідносин.
При несприятливому протіканні соціальної адаптації підвищується рівень стресу
на роботі, наслідки якого позначаються на поведінці працівника та можуть призвести
до міжособових конфліктів, нещасних випадків.
Професійна адаптація - це адаптація до трудової діяльності з усіма її
складовими: адаптація до робочого місця, знарядь та засобів праці, об'єктів та
предметів праці, особливостей технологічного процесу, часових параметрів роботи
тощо.
Професійна адаптація виражається у розвитку стійкого позитивного ставлення
працівника до своєї професії, певного рівня оволодіння ним специфічними навичками
та уміннями, у формуванні необхідних для якісного виконання роботи властивостей.
Професійна адаптація визначається необхідним мінімумом знань та навичок, яких
працівник набув при одержанні спеціальності, ступенем відповідальності,
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практичністю, діловитістю тощо. Адаптація вважається завершеною тоді, коли
працівник досягає кваліфікації, відповідної існуючим стандартам.
Кожен із розглянутих видів адаптації впливає на працездатність та здоров'я
працівника, формує у нього певний рівень чутливості та стійкості до психоемоційних
перевантажень, внаслідок розвитку яких може істотно змінитися надійність
професійної діяльності
Вплив індивідуальних якостей працівника на безпеку праці
На безпеку праці значною мірою вливають індивідуальні якості працівника
(психофізіологічні, соціальні, виробничі).
Серед психофізіологічних якостей слід виділити наступні:
 недостатня здатність до розподілу і концентрації уваги, мислення;
 низькі якості щодо обережності, спостережливості, кмітливості,
розсудливості;
 недостатня установка до трудової діяльності;
 надмірна критичність до керівництва і менша до себе;
 гордовитість, самовпевненість, неповага до інших тощо.
Основними соціальними якостями працівника, які необхідно враховувати при
створенні безпечних умов праці, є:
 ставлення до роботи;
 контакти з товаришами, керівництвом та іншими людьми;
 соціально-політичні, соціально-економічні та побутові фактори;
 рівень спілкування;
 рівень освіти і культури;
 стан здоров'я;
 рівень задоволеності своєю працею та інше.
Найбільш важливими виробничими якостями працівника, які впливають на
безпеку праці, є стаж та досвід роботи. Стаж роботи взагалі пов'язаний із віком
працівника. Але, на основі аналізу різних досліджень зроблено висновок: найбільш
значний вплив на безпеку праці справляє стаж роботи, а не вік працівника. Безпечні дії
працівника, створення небезпечних ситуацій можуть бути обумовлені недостатністю
знань, роботою не за спеціальністю, зміною характеру або умов праці добре знаної
професії.
Для зменшення дії психофізіологічних чинників небезпеки в процесі праці
необхідно враховувати індивідуальні якості працюючого, оскільки помилки на
виробництві, а також нещасні випадки є наслідком зіткнення якостей людини з
особливостями конкретної професійної діяльності. З метою поліпшення безпеки і
захисту здоров'я працівників під час роботи необхідно проводити професійний
психофізіологічний відбір для широкого кола професій.
Мотивація безпеки праці
Серед соціально-психологічних якостей, що впливають на безпеку праці,
мотивація займає, мабуть, найважливіше місце.
Мотивація - система чинників, яка включає: потреби, цілі, наміри, цінності,
установки, відносини (до себе і оточуючих), інтереси і інше. Мотивація безпечної праці
- сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до
діяльності, направленої на реалізацію саме безпечної праці, збереження власного
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здоров‘я та життя.
Дослідники прийшли до висновку, що в праці виявляються наступні п'ять
основних мотивів: 1) вигода; 2) безпека; 3) зручність; 4) задоволеність; і 5) нівеляція в
трудовому колективі.
Мотив вигоди полягає в отриманні винагороди за результати праці. В поняття
вигоди включається і матеріальна вигода (заробітна платня, преміальні), і соціальна
вигода (престиж, самоутвердження, професійна гордість). Наявність явно вираженого
зв'язку між фактичними результатами праці і отриманими при цьому вигодами, як
показують дослідження [ 5], [6 ], підсилюють силу мотиву вигоди. В цьому значенні
важливо, щоб робітників систематично і своєчасно інформували про результати їх
праці.
Мотив безпеки виявляється в прагненні уникати небезпеки, виникаючої в процесі
праці. Під небезпекою тут розуміється не тільки можливість фізичних пошкоджень, що
загрожують здоров'ю і життю робітника, але і матеріальні небезпеки (пов'язані з
поломкою техніки, позбавленням премії, зниженням розряду, пониженням на посаді), а
також небезпеки громадського порядку (адміністративні покарання, втрата пошани,
авторитету і ін.).
Мотив зручності виявляється в прагненні вибрати більш легкий спосіб виконання
завдання, при якому потрібні менші енергетичні витрати, менша психічна напруга.
Такими способами звичайно виявляються не ті, які об'єктивно є найпростішими, а ті,
для виконання яких у людини вироблені навики. Так, зазвичай засіб індивідуального
захисту, без якого, на думку робітника можна обійтися, представляється йому особливо
незручним, хоча на ділі він може майже не заважати роботі.
Мотив задоволеності виявляється в отриманні задоволення від результату процесу
праці. Таке задоволення може виникати безпосередньо від досягнутого результату, а
може бути опосередковано тим внеском, який вносить даний результат в досягнення
більш далекої мети. Поява мотиву задоволеності залежатиме від ціннісних критеріїв,
схильностей, інтересів робітника. Такий мотив особливо сильний тоді, коли професія
відповідає особовій спрямованості робітника, представляється йому престижною.
Мотив «нівеляції» виявляється в прагненні діяти відповідно до того, як
«прийнято» поступати в даній робочій групі, інакше, - в прагненні бути не гірше інших.
Мотив цей принципово відрізняється від мотиву соціальної вигоди або ж мотиву
уникнення суспільного засудження тим, що в даному випадку людина не чекає ні
нагороди, ні покарання. Мотив врахування думки співробітників походить від
властивого людини прагнення приєднатися до думки оточуючих, від усвідомлення, що
оточуючі чогось чекають від неї. Даний мотив є продуктом самої колективної праці.
Всі названі мотиви присутні в діяльності будь-якого робітника. Проте питома вага
кожного з них в загальній мотивації у різних робітників далеко не однакова. У одного
ведучим може бути мотив соціальної вигоди, у іншого - безпеки, у третього на
передньому плані може виявитися мотив матеріальної вигоди і т.д. Подібна ієрархія
мотивів, разом з ієрархією потреб, відображає те ядро особи, яке можна визначити як її
спрямованість.
Якщо формально оцінити вплив різних правил і інструкцій з охорони праці на
процес праці, то легко помітити, що всі вони, захищаючи робітника від небезпеки,
одночасно накладають відповідні обмеження на його поведінку. Не будь цих правил,
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робітник був вільний би виконувати дії будь-яким способом, який він визнає в даний
момент вигідним, зручним для себе. Правила ж встановлюють якісь межі, в рамках
яких він повинен працювати. Аналогічно і засоби захисту обмежують робітника від
небезпеки і при цьому в тій чи іншій мірі обмежують свободу його дій.
Існує поняття так званого градієнта мети, яке означає, що з наближенням мети
посилюється сила мотиву до її досягнення, або, іншими словами, при рівних по силі
мотивах, що змагаються, перемагає той, який швидше реалізується (тобто має більш
високий «градієнт»). Для робітника одержувана вигода (велике вироблення)
реалізується тут же, в процесі роботи, і її вірогідність вище, ніж вірогідність небезпеки
(як щось, пов'язане з майбутнім). Тому-то «градієнт» вигоди виявляється вище, ніж
«градієнт» небезпеки, і це сприяє вибору другої стратегії.
Для
графічної
ілюстрації
описаного
положення
скористаємося
експериментальними даними німецького психолога У. Ундейч, приведеними в
монографії М.А. Котика.

а - зміна мотиву X до досягнення мети;
б - зміна сили мотиву У до уникнення небезпеки.

Рис. 5.4 - Зміна сили мотивації по мірі наближення до мети
На рис. 5.4. (а) показана зміна сили мотиву досягнення у міру наближення до
привабливої мети і зміни сили мотиву уникнення небезпеки (б), яка може виникнути
досягши мети.
Як видно з рис. 5.4., сила мотиву досягнення (X) до реальної мети зростає
пропорційно наближенню до неї. Сила ж мотиву уникнення (У) можливої небезпеки
росте у міру наближення до мети спочатку слабо і лише перед самою метою і її
небезпекою, якщо вона виявляється близькою і її реалізація представляється
можливою, різко зростає. Якщо ж реалізація небезпеки розцінюється як маловірогідна
подія, то мотив уникнення небезпеки може зберегтися на низькому рівні і взагалі не
зростати.
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До безпечної роботи людину спонукає, перш за все, мотив самозбереження прагнення зберегти себе від дії небезпек праці. Однак немалу роль тут відіграють і
соціальні мотиви: прагнення підтримати свій авторитет, справити гарне враження на
керівництво і товаришів по роботі, тому що люди, які зневажають правилами безпеки,
соціально осуджуються і караються.
Мотив характеризується силою дії, яка відображає ступінь усвідомленості та
ясності об'єкта мотивації. Наприклад, якщо працівник недостатньо чітко уявляє
небезпеку своєї праці, а тому недостатньо ясно усвідомлює важливість засобів захисту
та правил безпеки, то сила його мотивації щодо використання цих засобів і виконання
правил безпеки буде невисокою, результат його поведінки в даній праці буде визначати
не мотив безпеки, а інші мотиви.
З точки зору безпеки праці особливої уваги заслуговує так званий конфлікт
мотивів. Особливий інтерес викликає конфлікт між мотивом вигоди та мотивом
безпеки праці, коли бажання заробити більше переважає над прагненням уникнути
небезпечної ситуації. В умовах становлення ринкової економіки конфлікт цих мотивів
відбувається на більшості підприємств України, особливо в комерційних структурах, в
малому і середньому бізнесі.
Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці
Нині є два загальні напрями у вирішенні проблеми створення психологічного
настрою на безпеку: зниження рівня виробничих загроз шляхом створення безпечніших
знарядь, предметів та умов праці або ефективніших засобів захисту; підвищення рівня
індивідуальної захищеності працівників, організовуючи безпечнішу поведінку. Для
цього необхідно:
- створювати психологічний настрій на безпечну поведінку;
- стимулювати безпечну поведінку;
- виконувати та контролювати правила безпеки праці;
- навчати безпечній діяльності;
- виховувати безпечну поведінку;
- створювати психологічний клімат в колективі.
Для створення психологічного настрою працівника на безпеку праці необхідна
загальна політика керівництва в галузі охорони праці. Безпечна діяльність є, передусім,
наслідком правильного ставлення працівника до питань охорони праці, його настрою
на роботу без нещасних випадків. Ставлення до чогось не вчать — його переймають.
Отже, щоб досягнути сприятливого ставлення працівників до питань безпеки праці,
таке ставлення треба створити у керівників — і воно повинно захопити працівника.
Ставлення керівництва і, особливо, керівника організації, установи, підприємства
до питань охорони праці проявляється в тому, яке значення надають вони цим питанням
в загальному процесі праці та в якій мірі показник безпеки враховується при оцінці її
ефективності.
Працівник вірить у небезпеку тільки в тій мірі, в якій вірить у неї його
безпосередній керівник. Тому всі ланки управління виробництвом повинні постійно
проявляти інтерес до забезпечення безпеки праці, проявляти підвищену увагу та
турботу щодо безпеки та благополуччя працівників. Причому працівники повинні це
постійно відчувати.
Настрій на безпечну роботу з'явиться у працівника тоді, коли він буде бачити, що
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на підприємстві, в організації та установі існує суворий контроль за виконанням правил
безпеки.
На жаль, сьогодні у невиробничій сфері й недержавному секторі економіки стан
охорони праці викликає тривогу. Більшість керівників у цих сферах не мають
спеціальної підготовки і досвіду роботи з охорони праці. Вони проявляють байдужість
до проблем охорони праці і небажання серйозно займатися їхнім вирішенням.
Першочерговим завданням охорони праці у невиробничій сфері є формування у
роботодавців думки про те, що охороні праці необхідно приділяти пріоритетну увагу.
Тоді працівник повірить, що безпека його праці є однією з ключових цінностей
підприємства, а це є одним із мотивів його безпечної поведінки.
Безпечній поведінці в процесі праці сприяє стимулювання як засіб мотивації
безпеки праці. Термін "стимул" визначається як спонукальна причина активізації дій
людини, особливо у тих випадках, коли є прагнення одержати винагороду.
Застосування стимулів для мотивації як робітників, так і керівників підприємств,
установ, організацій - загальноприйнята практика в усьому світі. Як свідчить
міжнародний досвід, чергове підвищення заробітної плати (матеріальне стимулювання)
працівникові здійснюється з урахуванням роботи без порушень норм охорони праці.
Працівники, які порушують норми охорони праці, не мають шансів до професійного
росту і є першими кандидатами на звільнення з роботи.
На підприємствах малого та середнього бізнесу невиробничої сфери повинна
розроблятися та застосовуватися ефективна система стимулювання працівників за
безпечну поведінку в процесі праці.
Зазвичай, для виховання безпечної поведінки в процесі праці використовується як
негативне стимулювання - покарання за порушення правил безпеки (штрафи,
позбавлення премії, дисциплінарне покарання), так і позитивне - заохочування за
безпечну роботу (грошові надбавки до заробітної плати, моральне стимулювання).
В Україні найчастіше застосовується негативне стимулювання за порушення
правил безпеки праці. Найбільш типовою причиною навмисних порушень правил
техніки безпеки є прагнення за рахунок цього досягти будь-яких вигод (полегшення,
прискорення, спрощення роботи). Незважаючи на покарання, за таких умов працівник
все одно буде продовжувати ці порушення, доки вони не перестануть бути джерелом
вигод. У таких випадках при застосуванні негативного стимулювання слід зробити так,
щоб витрати від порушення правил безпеки перевищували отримані за рахунок цього
вигоди. Тоді їх буде невигідно порушувати.
Покарання за ненавмисне порушення правил безпеки праці, як свідчать
психологічні дослідження, мають незначну ефективність. Такі покарання корисно
застосовувати у процесі навчання, при формуванні навичок до безпечного поводження
в процесі праці. У таких випадках покарання, по-перше, будуть перешкоджати
закріпленню недоцільних і небезпечних навичок в роботі і, по-друге, будуть сприяти
створенню мотивів до обережного типу поведінки.
Найбільш доцільно та ефективно використовувати позитивне стимулювання.
Застосування заохочень за безпечну роботу, як свідчить міжнародний досвід, є
найбільш дійовим засобом підвищення безпеки праці.
Стимулювання охорони праці має бути індивідуальним. Для організації
стимулювання повинні бути розроблені критерії оцінки рівня безпеки праці кожного
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робітника (бали, коефіцієнти тощо). Треба періодично підводити підсумки безпечної
роботи. Показники, умови, форми та розміри стимулювання охорони праці
конкретизуються в колективних договорах, положеннях про оплату праці, трудових
договорах (контрактах) з урахуванням особливості організації праці на підприємстві, в
установі, організації.
Практичне застосування системи стимулювання безпечної праці показує, що вона
сприяє суттєвому зменшенню нещасних випадків, підвищує продуктивність праці, а
отриманий прибуток значно перевищує витрати, пов'язані з таким стимулюванням.
Велике значення має навчання та виховання безпечній діяльності. Питанням
навчання безпечної діяльності присвячена праця англійського вченого П. Павела.
Методи навчання автор вибирає на основі аналізу помилок. Усі помилки працівників
він поділяє на дві загальні категорії:
1) помилки психомоторні (автор називає їх помилками фізичного досвіду);
2) помилки прийняття рішень (помилки пізнавального досвіду).
Помилки психомоторної сфери виникають на рівні рухових операцій, виявляються
в нечітких рухових актах. Виникають вони, як свідчить досвід, не через недостатній
розвиток навиків або їх руйнування (у зв'язку з втомою, хворобою), а внаслідок
неповного сенсорного синтезу. Неврахування окремих зовнішніх умов призводить до
неправильної оцінки обставин, завдання, а тому й до вибору неправильного способу дії
щодо його вирішення. Усі ці взаємозв'язані фактори і породжують помилки
психомоторної сфери. Отже, для безпечного виконання моторних дій треба, передусім,
виробити вміння повно і правильно оцінити ситуацію, яка склалася. Якщо є необхідні
рухові навики, то вміння допомагатимуть виключенню психомоторних помилок і
нещасних випадків цієї категорії.
Значно складніше навчати працівників умінню приймати правильні рішення й
уникати загрозливих помилок. П. Павел виділив два типи таких помилок:
1) помилки, які допускають у завданнях з обмеженим вибором (коли вимагають
прийняти рішення про вибір одного з можливих дій);
2) помилки в завданнях з відкритим кінцем (де є багато шляхів, але при виборі
будь-якого з них виникають нові завдання).
Прийняттю доцільного рішення в завданнях з обмеженим вибором навчити
нескладно. Важче навчити прийняттю рішень у завданнях з відкритим кінцем.
Отже, правила безпеки е важливою складовою проблемою психології безпеки
праці, проблемою, де зібрано багато актуальних питань, вирішивши які можна
зменшити трудовий травматизм.
Важливе значення мають різні методи виховання безпечної поведінки працівника
залежно від інтересів і соціальних особливостей окремих працівників.
Виділяють сім груп, яким адресовані ці дії:
1) працівники, які цікавляться питаннями безпеки, вважають ефективним засобом
впливу плакат, а ті, хто байдужий до цих питань, зазначають кінофільми;
2) бесіди вважають корисними тільки ті працівники, начальники яких і їхня група
позитивно належить до питань безпеки;
3) літературу вважають корисним засобом ті працівники, керівники яких і їхня
група позитивно ставляться до питань безпеки;
4) навчання безпечній поведінці вважають корисним там, де працівники або їхні
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майстри позитивно розглядають питання безпеки;
5) змагання доцільні в тих групах, де зацікавлення безпекою незалежне від того, як
до неї ставиться їхній керівник;
6) покарання можуть мати ефект тільки в тій групі, де цікавляться питаннями
безпеки;
7) інспекція корисна в тих групах, де працівники вважають, що їхній майстер
зацікавлений у безпечній праці.
Дослідження показало, що ефект впливу майже всіх розглянутих методів
виховання безпосередньо залежить від інтересу до питань безпеки праці, який виявляє
сам працівник і його група. Найефективнішим засобом виховання визнали бесіду та
плакат, найменш ефективним — покарання і змагання.
Важливе значення має психологічний аналіз нещасних випадків як метод боротьби
з травматизмом будь-якого вигляду. З'ясувавши причини, які спричинили той чи інший
нещасний випадок, виникає можливість виявити шляхи вилучення або зниження
можливості його повторення. Найперше треба шукати відповіді на такі запитання: чому
працюючий вибрав саме таку дію і виконав її саме такою операцією, при якій відбулася
травма? Чому при виконанні дій він не помітив загрози, не попередив подію? Ці
запитання спрямовані на виявлення психологічної причини нещасного випадку. Навіть
тоді, коли виявлено, що подія виникла лише з технічних причин, то треба аналізувати,
чому працівник своєчасно не помітив порушення в роботі техніки, а якщо помітив, то
які обставини заважали йому попередити подію.
Пропаганда - це цілеспрямована робота щодо поширення передових ідей,
положень та знань, які служать закріпленню, зміні та розвитку ставлення працюючих
до дотримання нормативних актів про охорону праці.
Засобами пропаганди щодо охорони праці є преса, радіо, телебачення.
Пропагандистський вплив стає ефективнішим, якщо дотримуватися певних
правил:
1. Не можна пропагувати ідеї з охорони праці, які обмежують матеріальні та духовні
потреби працюючих. Наприклад, пропаганда вимоги не працювати на ПК застарілої
моделі без захисного екрану просто ігнорується працюючим, бо йому треба виконувати
завдання, заробляти гроші. Питання забезпечення ПК захисним екраном необхідно
вирішувати заздалегідь.
2. Необхідно враховувати взаємозв'язок загального спрямування пропаганди з фактами
дійсності. Якщо пропагандистський вплив суперечить фактам, то він приречений на
провал. Крім того, залякування працюючих уявною небезпекою без фактів, які б
підтверджували можливість її реалізації в конкретних умовах теж не принесе
позитивних результатів.
Таким чином, пропаганда питань охорони праці активно втручається в свідомість
працюючих, у їхні думки, установки, дії і ставить за мету змінити існуюче ставлення
працівника до небезпеки на користь охорони праці.
Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці
Важливу роль у створенні безпечних умов праці відіграє трудовий колектив і його
керівник.
Під терміном колектив (від лат. collectivus - збірний) розуміють групу людей, яка
досягла в процесі спільної діяльності високої ефективності завдяки спрацьованості,
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сумісності, характеру міжособистісних стосунків.
Визначальними в регуляції спільної діяльності є такі фактори як специфіка і
складність завдань, тривалість спільної діяльності, кількісний склад групи,
взаємозв'язок між членами групи, функціональна структура групи, ступінь
ізольованості й автономності групи.
Внутрішню єдність працівників групи визначає рівень їх сумісності та
спрацьованості. Сумісність - це ефект взаємодії працівників, який означає
максимальне суб'єктивне задоволення членів групи один одним. Суб'єктивна
задоволеність - це головна ознака сумісності.
Спрацьованість - це результат взаємодії конкретних учасників діяльності. Вона
визначається продуктивністю, емоційно-енергетичними витратами та задоволеністю
собою, партнером та змістом діяльності. Спрацьованість характеризується
задоволенням змістом діяльності, сумісність - задоволенням спілкування. Йдеться про
різну спрямованість членів групи - на зміст діяльності або на міжособистісні стосунки.
Результатом міжособистісних стосунків та спільної діяльності є психологічний
клімат у колективі.
Психологічний клімат можна розглядати як результат групової сумісності, що
характеризується психологічними показниками об'єднаності групи людей, яка
забезпечує узгодженість і безконфліктність спілкування.
Психологічний клімат виявляється у формуванні спільної думки, оцінки людей і
подій, дій і настроїв, ставлення до безпеки праці.
Комфортний психологічний клімат сприяє збереженню здоров'я членів трудового
колективу, забезпечує почуття відповідальності та обов'язку, товариську
взаємодопомогу, самокритичність, вимогливість до себе та іншого в інтересах
колективу. Людина може зрозуміти власну цінність тільки тоді, коли її справи
набувають значущості, мають певну цінність для інших. Самооцінка зростає на підставі
стосунків з оточуючими і є однією з форм прояву психологічного клімату.
Психологічний клімат можна визначати через задоволеність міжособистісними
стосунками по вертикалі (керівник - підлеглі) та горизонталі (виконавці).
На міжособистісні стосунки впливають рольові тенденції учасників процесу
управління. Найважливіша з них - керівник-лідер Впевненість, оптимізм лідера
поліпшує атмосферу взаємовідносин в організації, колективі, сприяє підвищенню
продуктивності та безпеки праці. Досвідчені лідери не мають сумніву у виконанні
завдань. Вони втілюють впевненість у працівників. Дуже важливе значення мають
моральні та етичні якості лідера. Він повинен мати індивідуальний підхід до
працівників. Керівник делегує відповідні повноваження працівникам, підтримує і
заохочує їх, підвищує їхню впевненість у власних силах.
Тому слід зазначити, що велику шкоду викликає незаслужене призначення
непідготовлених і некомпетентних людей до керівництва трудовим колективом. Коли
керівник користується авторитетом і довірою колективу, то всі його рішення
вважаються дійсно вірними, і працівники виконують їх з повною віддачею фізичних та
психічних зусиль, не допускаючи небезпечних ситуацій.
Одне із основних завдань керівника - створення умов для зміцнення
міжособистісних зв'язків, сила яких підвищує показник рівня розвитку колективу.
У кожному колективі завжди знаходиться особа чи група людей, інтереси яких не
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збігаються з іншими. Вони складають ряд опонентів. Теорія управління стверджує, що
за наявності 30% незадоволених або критично настроєних осіб у колективі починається
дезорганізація, а за наявності 50% - настає криза, що породжує конфлікт.
Конфлікт (від лат. conflictus - зіткнення) - це зіткнення протилежно спрямованих
цілей, інтересів, позицій, поглядів або думок опонентів. Конфлікти виникають через
психічне напруження.
Найпоширенішим типом конфлікту є міжособистісний. Спільна службова
діяльність об'єднує в групи людей з різними рисами характеру і різним інтелектом та
вихованням. Іноді вони зовсім не можуть співпрацювати через психологічну
несумісність.
Конфлікт між особистістю і групою можливий тоді, коли очікування особистості
не збігаються із прийнятими групою установками. Бувають ситуації, коли людина
вважає свою ідею найціннішою, а група цього не сприймає. Конфлікт між керівником і
виконавцями виникає, якщо незаслужено застосовані засоби покарання чи
винагородження.
Конфлікти в колективі знижують не тільки ефективність трудового процесу, але й
призводять до нервово-емоційного напруження, розвитку стресових ситуацій,
нехтування правилами техніки безпеки та вимогами охорони праці і створюють
небезпечні та нещасні випадки.
Комфортний психологічний клімат в колективі відіграє важливу роль і в створенні
безпечних умов праці. Ця роль настільки велика, що можна говорити про колективи
стійкі і нестійкі до небезпеки. В колективах повинна забезпечуватися максимальна
сумлінність виконання обов'язків, налагодження доброзичливих міжособистісних
відносин, напрацювання правильного колективного ставлення до вимог охорони праці.
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Лекція 4
Вимоги безпеки до місць виконання роботи
Класи будівель для офісних приміщень (бізнес центрів). Вимоги безпеки до
виробничих і допоміжних приміщень.
Класифікація офісних будівель (бізнес-центрів)
Основні критерії оцінки офісів є:
- розташування;
- тип будівлі;
- рік побудови;
- юридична документація;
- управління будівлею;
- конструктивні рішення;
- планування та оздоблення;
- система кондиціювання та вентиляції;
- телекомунікації, електропостачання;
- паркова;
- інфраструктура.
Гільдія Керуючих і Девелоперов комерційної та промислової нерухомості в якості
стандарту для сертифікації проектів бізнес-центрів (офісних будівель) запропонувала
класифікацію, яка проложена в основу української класифікації. Ця класифікація
заснована на основі світових стандартів , які були розробленою Британською Радою по
офісним будівлям (British Council for Offices), а також на міжнародному стандарті
BOMA (Building Owners and Managers Associations).
Офісні приміщення поділяються на чотири основних класу: А, В, С та D. В країнах
СНД часто використовують підкласи А1, А2 або В+ та В-, С1, С2 або С+ та С-.
Клас «А»
Приміщення в нових офісних комплексах з першокласним розташуванням,
оптимальними планувальними рішеннями, високою якістю обробки й інженерії,
автоматизованими системами життєзабезпечення. Як правило, це будівлі бізнесцентрів, тобто вони мають розгорнуту інфраструктуру централізованого забезпечення
орендарів оргтехнікою, засобами зв'язку та телекомунікацію, конференц-зали, засоби
побутового обслуговування і відпочинку, підтримуються в бездоганному стані, мають
власні служби безпеки, управління та обслуговування, стоянки, які охороняються з
кількістю місць не менше одного на 60 кв.м офісних приміщень. Внутрішнє оздоблення
за індивідуальним замовленням орендаря.
Основні характеристики офісної будівлі: розташування можливо в безпосередній
близькості від урядових, посольських і ділових зон; найближчі забудови мають
архітектурну цінність, відмінні видові характеристики; сприятлива соціальна
обстановка, дорогий престижний район, де склад проживаючого населення вище
середнього рівня; високоякісне будівля нової споруди або реконструйоване
конкурентоспроможне в сучасному стилі, з відмінним дизайном; ефективне відкрите
планування поверху (конструкція з несучими колонами); ідеальне облаштування і стан
холу, коридорів; підвісні стелі, висота від підлоги до підвісної стелі в середньому 2.7 м;
трисекційний короб для електричного, телефонного та комп'ютерного кабелів, або
40

фальшпол (або можливість його установки); відмінний стан систем опалення,
вентиляції та кондиціювання; в системі електропостачання, виділена потужність не
менше 150 кВт на 1000 кв.м, два незалежних джерела електропостачання або наявність
джерела безперебійного живлення; оптоволоконні канали зв'язку; сучасні
високошвидкісні ліфти; достатній рівень освітлювальної арматури на 100 кв.м.,;
природна освітленість, сучасні високоякісні вікна, їх раціональне розташування
глибина поверху від вікна до вікна не більше 18-20 метрів ; висока якість матеріалів,
використовуваних в обробці приміщень; управління здійснює відома компанія;
обов'язково наявність кафе для орендарів і обслуговуючого персоналу; сучасні системи
безпеки і контролю доступу в будівлю.
Клас «В»
Офісні центри класу «В» - це побудовані або якісно реконструйовані
адміністративні будівлі, часто розташовані не в самому центрі міста, але й не околиці.
Приміщення класу В мають практично ті ж характеристики, що й офіси класу А, але є
не настільки престижними, крім того мають більш вузький спектр пропонованих
послуг. Тому їх іноді називають «бюджетними офісами» або «офісами економ-класу».
В Україні до класу «В» також відносяться офісні приміщення в спеціальних нових
офісних будівлях, які з яких-небудь параметрів поступаються класу А (що не
претендують на звання бізнес-центру, але відповідають стандартам західного офісу і
цілком привабливих як для західних, так і для багатих українських компаній). Крім
того, в цю категорію потрапляють реконструйовані і переобладнані старовинні
особняки, придбані або орендовані великими українськими банками, видавничими
будинками, офіційними представництвами західних країн.
В даний час спостерігається тенденція розділення офісів за призначенням: офіси
класу «А» компанії використовують для представницьких функцій, а класу «В» з більш
низькими орендними ставками - для розміщення основної маси співробітників.
Клас «С»
До цього класу бізнес-центрів відносяться, перш за все, будівлі, які побудовані в
радянські часи (НДІ, заводи і т. д.), перепрофільовані для використання під офісні
приміщення.
Офіси даного класу, як правило, мають такий набір характеристик:
Як правило, вони знаходяться в спальних районах міста (віддаленість від метро складає
частіше всього 2-3 зупинки транспортом); фасад будівлі непрезентабельний і
найчастіше вимагає косметичного ремонту; коридорно-кабінетна система планування.
Для таких будівель характерна велика кількість несучих стін, і коридорів. Внутрішня
оздоблення виконується переважно самим орендарем, а кондиціювання може взагалі
бути відсутнім. Телекомунікаційні послуги обмежуються телефоном і виходом в
Інтернет. Цивілізованої парковки найчастіше немає: парковка утворюється стихійно або
взагалі відсутня. Управління будівлею здійснюється, як правило, безпосередньо силами
власника, який подбав про цілодобову охорону об'єкта, але міг заощадити на системі
електропостачання і розвиненій інфраструктурі.
Клас D - офісні приміщення в адміністративних будівлях із застарілими
інженерними комунікаціями, відсутністю спеціалізованих служб життєзабезпечення.
Клас Е - нежитлові приміщення в житлових і нежитлових будинках, пристосовані
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для розміщення офісів. В Україні - це переобладнані напівпідвальні приміщення,
колишні дитячі садки, окремі квартири в житлових будинках, передані в нежитловий
фонд.
Іноді з окремим входом і стоянкою на 2-4 авто. За умови вдалого розташування,
ремонту європейського класу, оснащення якісними меблями та оргтехнікою такі офіси
цілком конкурентоспроможні з офісами більш високого класу (переходять в клас D).
Вимоги безпеки до виробничих, громадських і допоміжних приміщень.
Основні вимоги до будівель виробничого призначення викладені в СНиП 2.09.0285*.
При плануванні виробничих приміщень необхідно враховувати санітарну
характеристику виробничих процесів, дотримуватись норм корисної площі для
працюючих, а також нормативів площ для розташування устаткування і необхідної
ширини проходів, що забезпечують безпечну роботу та зручне обслуговування
устаткування.
Вибір типу приміщення визначається технологічним процесом та можливістю
боротьби з шумом, вібрацією і забрудненням повітря. Наявність великих за розміром
віконних прорізів та ліхтарів має забезпечувати хороше природне освітлення.
Обов‘язковим являється також улаштування ефективної вентиляції.
Приміщення, де розташовані електрощитові, вентиляційне, компресорне та інші
види обладнання підвищеної небезпеки повинні бути постійно зачиненими на ключ, з
тим, щоб в них не потрапили сторонні працівники.
Ширина основних проходів всередині цехів та дільниць повинна бути не менше
1,5 м, а ширина проїздів — 2,5 м.
Усі вихідні двері виробничих приміщень повинні відчинятися назовні. Щоб
запобігти протягам та різкому коливанню температури двері повинні бути такими, що
самі зачиняються. Зовнішні входи та виходи обладнуються тамбурами або повітряними
тепловими завісами. Винятком є запасні пожежні виходи.
Вікна повинні відчинятися всередину приміщення, щоб скло можна було
протирати та ремонтувати як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку безпосередньо з
приміщень.
Вікна та фрамуги, що відчиняються і знаходяться на висоті 2 м і більше від
підлоги, обладнуються пристроєм для відчинення їх з підлоги. Вікна, які розміщені на
рівні підлоги, треба огороджувати перилами заввишки 1 м і більше.
Будівлі підприємств заввишки 12 м і більше у відповідності з вимогами СНиП
2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» обладнуються пасажирськими і,
в разі необхідності, вантажними ліфтами.
Для своєчасного виявлення дефектів будівель та споруд провадяться періодичні
огляди. Порядок та терміни оглядів встановлює керівництво підприємств. Виявлені
дефекти слід негайно усунути.
Працівники гуманітарних професій можуть працювати в наступних громадських
закладах: бібліотеках, музеях та виставках, закладах дозвілля, видовищні заклади
(театри, концертні зали, кінотеатри, цирки тощо),
культові будинки, споруди та комплекси, науково-дослідні інститути, проектні та
конструкторські організації, інформаційні центри, установи органів управління,
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установи громадських організацій, архіви, тощо. Вимоги до громадських будинків і
споруд викладені в ДБН В.2.2-9-2009.
Основні входи до громадських будинків повинні мати зручні підходи та
оптимальні розміри, які враховують можливості всіх розрахункових категорій
відвідувачів. Кількість входів (виходів) визначається розрахунком виходячи із
пропускної спроможності будинків, а також експлуатаційними вимогами. Місткість
гардеробних приймається відповідно до вимог будівельних норм за видами будинків та
споруд. Площу гардеробних для верхнього одягу за бар'єром слід приймати з
розрахунку на одне місце не менше 0,08 м2, коли використовують вішалки консольного
типу, і 0,1 м, коли використовують звичайні та підвісні вішалки. При зберіганні у
гардеробній, крім верхнього одягу, сумок та портфелів площу за бар'єром допускається
збільшувати на 0,04 м2 на одне місце. Глибина гардеробної за бар'єром не повинна
перевищувати 6 м. Між бар'єром та вішалками слід передбачати прохід не менше 1 м.
Висота приміщень надземних поверхів громадських будинків від підлоги до стелі
приймається відповідно до технологічних вимог, але не менше 3,0 м. У коридорах і
холах в залежності від об'ємно-планувального вирішення будинків при врахуванні
технологічних вимог допускається зменшення висоти до 2,5 м; в допоміжних
коридорах і складських приміщеннях - до 2,2 м, а в окремих приміщеннях допоміжного
призначення без постійного перебування людей - до 1,9 м.
Вимоги до допоміжних приміщень. При розташуванні промислових об‗єктів слід
враховувати і розташування побутових приміщень. Ці приміщення повинні
забезпечувати соціально - побутові потреби працюючих в процесі роботи. їх склад
визначається СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания».
Допоміжні приміщення поділяють на п‗ять груп:
- санітарно – побутові (гардеробні, душові, умивальні, вбиральні, кімнати
особливої гігієни жінок, відпочинку, паління та ін.);
- медичні (медпункти, поліклініки, профілакторії);
- громадського харчування (їдальні, буфети. Кімнати для прийняття їжі);
- культурного обслуговування (бібліотеки, зали засідань, спортзали);
- адміністративні (заводоуправління, цехові контори) та конструкторські бюро.
Розташування побутових приміщень різного призначення доцільно планувати в
одному приміщенні або в окремому корпусі, або в прибудові до виробничої будівлі.
Виробничі будівлі повинні бути з'єднані з побутовими приміщеннями переходами, які
опалюються. Віддаль від виробничих місць, які знаходяться на відкритому повітрі або
в приміщенні, яке не опалюється, до побутового приміщення не повинно перевищувати
300...500 м.
Види офісних приміщень, недоліки та переваги.
Функціональна структура офісу відноситься до архітектурних особливостей
конкретної будівлі. Планування офісних приміщень повинно забезпечити економне
використання площі, в той же час, комфорт і безпеку персоналу.
Можна виділити дві основні концепції організації офісного простору – відкритий
офіс та кабінетного типу.
Розглядаючи «відкритий офіс», треба розуміти, що під цим терміном розуміється
велике приміщення, де стоять столи працівників, практично в ряди і без створення
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індивідуального простору. Використовують також поділ простору офісу на
індивідуальні кабінки. Кабінки розділені легкими перегородками, що не доходять до
стелі. Одна сторона кабінки залишається відкритою (частково або повністю), для
забезпечення зовнішнього доступу. Мета кабінок — забезпечити конфіденційність
користувача, займаючи мінімальний простір. Вважається, що офісу відкритого типу
притаманний більш високий дух колективізму, він має високу гнучкість, при зміні
плану розташування робочих місць. Але одночасно з цим присутні і такі недоліки, як
погана звукова і зорова ізоляція робочих місць, відсутність достатньої
конфіденційності.
Можна вважати, що концепція відкритого офісу є зараз домінуючою. Так за
даними Міжнародної асоціації управління фондами, 70% американських співробітників
працюють в офісах з відкритим плануванням.
На рис.5.5 показано типовий офіс відкритого типу.

Рис.5.5 Загальний вид відкритого офісу.
В відкритих офісах співробітники частіше хворіють. Наукове дослідження
показало, що співробітники з індивідуальних кабінетів пропускають в середньому 4,9
дня в рік по хворобі, тоді як співробітники офісів відкритого типа (більше 6-ти чоловік)
— в середньому, 8,1 дня. Можливо, у відкритих приміщеннях віруси легше
поширюються, чим в індивідуальних кабінетах з дверима. Інше припущення, що у
відкритих приміщеннях співробітники випробовують більше стресу, через що у них
знижується імунітет.
Дослідження, виявило найдратівливіші чинники, які впливають на продуктивність
офісних працівників. Це навколишній шум, некомфортна температура повітря,
незручне розташування робочих місць в офісі, якість повітря, освітлення. Результати
показали, що серед п'яти досліджених чинників, дизайн офісу, звук і температура були
основними чинниками, що впливають на продуктивність в офісі.
Розглянемо типи кабінетних офісів. Існує два види офісів кабінетного типу. До
першого виду відносяться кабінети для одного-двох чоловік. Для них характерним є
максимальна відокремленість, чітка просторова організація, неможливість роботи в
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команді і відсутність гнучкості. До другого типу належать офіси, що складаються з
кімнат великої площі, розрахованих на перебування в них трьох і більше осіб. При
цьому виникає певний дух колективізму, який, правда, поширюється тільки на невелику
групу людей. Одночасно можуть виникати проблеми у відносинах з іншими відділами
компанії.
Для кабінетної організації офісу, можна рекомендувати кількість працюючих в
одній кімнаті не менше трьох і не більше семи. Можливо, що оптимальна чисельність,
це п‘ять працівників. Число працівників в кімнаті краще, щоб було непарне.
Переваги кабінетного типу офісів, це відсутність зовнішнього шуму, інших
відволікаючих факторів, можливість працівникам даної кімнати вибрати більш
комфортні показники мікроклімату, якщо хтось захворів інфекційним захворюванням і
знаходиться на роботі, то з ним контактує обмежена кількість співробітників.
Раціонально, щоб в кімнаті знаходився пристрій для приготування чаю або кави. Це
зменшить втрати робочого часу, по порівнянню до організації офісних приміщень, коли
на весь офіс є одно приміщення, де можна приготувати ці напої.
Недоліками кабінетної системи можна вважати деяку ізоляцію групи, в деякій мірі,
меншу контрольованість поведінки працівників. І основний недолік, це більша площа
офісу, яка приходиться на одного працівника, отже збільшуються витрати компанії на
оренду офісних приміщень.
В таблиці зведені можливі шкідливі та дратуючи фактори, які можуть впливати на
співробітників офісу. Дана оцінка їхнього можливого впливу в відритому та
кабінетному офісах.
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Таблиця5.4. Шкідливі та дратуючи фактори в офісі та їхній вплив на працівників
Шкідливі
та
Відкритий офіс
Кабінетна система
дратуючи фактори
Шум
підвищений,
незначний,
фактично не регулюється регулюється
Освітлення
постійне,
Постійне,
регулюється обмежено
регулюється
досить
оперативно
Психологічне
велике
незначне
навантаження
від
присутності
та
пересування
співробітників
Мікроклімат
фактично
поза
регулюється
по
(температура, якість та впливом працівника
узгодженню,
але
швидкість руху повітря)
можлива
конфліктна
ситуація
Небезпека
велика
обмежена
розповсюдження
інфекційних
захворювань
Вимоги безпеки до робочого місця.
Технічна естетика виробничих приміщень. Науково встановлено, що колір
навколишніх предметів та предметних ансамблів впливає на емоції (позитивні чи
негативні), тобто на настрій людей: одні кольори діють заспокоююче, інші —
подразнюючи, збуджуючи.
Так, наприклад, червоний колір – збуджуючий, гарячий, енергійний. Жовтогарячий
колір сприймається також як розжарений, гарячий; він зігріває, бадьорить, стимулює до
активної діяльності. Жовтий — теплий, веселий; привертає до хорошого настрою.
Зелений — колір спокою і свіжості, заспокоює нервову систему; у сполученні з жовтим
набуває м‘яких тонів і благотворно впливає на настрій. Блакитний та синій кольори
нагадують про далечінь, воду, холод; вони свіжі та прозорі, здаються легкими і
повітряними; при їх дії зменшується фізичне навантаження, вони можуть регулювати
ритм дихання, заспокоювати пульс. Білий колір — холодний, одноманітний; здатний
викликати апатію. Чорний — похмурий і важкий; різко погіршує настрій. Сірий —
діловий, сумний, похмурий; у виробничих умовах застосовувати його не
рекомендується.
Умовно кольори поділені на теплі (червоний, жовтогарячий, жовтий), які
впливають на людину збуджуюче (розширюють зіниці, прискорюють пульс і дихання),
прискорюючи її загальну втому на роботі; і холодні (зелений, блакитний, синій), які
заспокоюють і зменшують зорову втому.
Виходячи з цього, загальна схема використання кольору чи групи кольорів з метою
зменшення втоми працівників така: якщо виробничий процес чи фактори довкілля
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впливають на працівників збуджуюче, слід застосовувати заспокійливі кольори; а якщо
на працівників діють будь-які гнітючі фактори, то їм має протиставлятись збуджуюче
кольорове середовище.
Проектування колірного рішення інтер‘єру виробничих приміщень слід
виконувати у відповідності із СН 181-70 (―Указания по проектированию цветовой
отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий‖). Так, при
роботі, що вимагає зосередженості, рекомендується вибирати неяскраві,
малоконтрастні відтінки, які не розсіювали б увагу, а при роботі, що вимагає
інтенсивного фізичного чи розумового навантаження, рекомендуються відтінки теплих
кольорів, що збуджують активність.
Таке оформлення інтер‘єрів виробничих приміщень сприяє послабленню відчуття
стомленості і, з рештою, підвищенню працездатності та зменшенню травматизму.
Організація праці на робочому місці — це комплекс заходів, що забезпечують
трудовий процес та ефективне використання знарядь виробництва і предметів праці.
Робоче місце — це зона, яка оснащена технічними засобами і в якій відбувається
трудова діяльність працівника чи групи працівників.
Робоче місце працівника (особливо, оператора) визначає два поля: інформаційне
поле (простір із засобами відображення інформації) і моторне поле (простір з органами
управління та об‘єктом праці).
В інформаційному полі зорового спостереження (рис. 5.6.) виділяють три зони: у
зоні 1 розміщують засоби відображення інформації, які використовуються дуже часто і
вимагають точного та швидкого зчитування інформації; у зоні 2 – засоби інформації, які
використовуються часто і вимагають менш точного і швидкого зчитування інформації;
у зоні 3 – засоби відображення інформації, які використовуються рідко.
В моторному полі (рис. 5.7) теж виділяють три зони: 1 – зона оптимальної
досяжності, в якій розміщують дуже важливі і дуже часто використовувані (більше 2
раз за хвилину) органи управління; 2 – зона легкої досяжності, в якій розміщують часто
використовувані (2 рази за хвилину) органи управління; 3 – зона досяжності, в якій
розміщують рідко використовувані (менше 2 раз за хвилину) органи управління.

Рис.
5.6.
Зони
в
полі
зорового
а – в горизонтальній площині; б – у вертикальній площині
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спостереження:

Рис. 5.7. Зона в моторному полі за виконання ручних операцій і розміщення
органів управління у робочій позі «сидячи»:
1 - зона оптимальної досяжності; 2 - зона легкої досяжності; 3 - зона досяжності.
Організація праці на робочому місці
Організація праці на робочому місці полягає у виборі робочої пози та системи
робочих рухів, визначення розмірів робочої зони та розміщення у ній органів
керування, інструментів, заготовок, матеріалів, пристроїв та ін., а також у виборі
оптимального режиму праці та відпочинку.
Робоча поза. Правильно вибрана робоча поза сприяє зменшенню втоми та
збереженню працездатності працівника. Робоча поза може бути вільною або заданою
(табл. 5.5).
Таблиця 5.5Характеристика робочих поз людини
Робоча поза
Сидячи-стоячи
(поперемінно)

Зусилля,
Н
50…100

Сидячи

до 80

Стоячи

100…120

Рухливість під час
роботи
Середня
(можливість
періодичної зміни
пози)
Обмежена

Радіус робочої Особливості діяльності
зони, мм
500…750
Достатньо
великий
огляд і зона досяжності
рук

Велика
(вільність
рухів)

750 та більше
пози

380…500

і

Невелика
статична
стомлюваність,
більш
спокійне
положення
рук,
можливість
виконання
точної
роботи
Краще
використовування сили,
більший
огляд;
передчасна
стомлюваність

Вільна поза роботи означає можливість працювати поперемінно сидячи і стоячи.
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Це найбільш зручна поза, бо дозволяє чергувати завантаження м‘язів та зменшує
загальну втому.
Задані робочі пози — сидячи або стоячи. Робоча поза ―сидячи‖ найбільш зручна,
але вона може застосовуватись для робіт з невеликими фізичними зусиллями, з
помірним темпом або потребуючих великої точності. Поза ―стоячи‖ є найбільш
тяжкою, бо вимагає витрачати енергію і на виконання роботи і на підтримку тіла у
вертикальному чи похилому положенні, що зумовлює швидке стомлення.
Система робочих рухів. Основним принципом при виборі системи робочих рухів
є принцип ―економії рухів‖, який сприяє підвищенню продуктивності праці і, у той же
час, зменшенню стомлюваності, кількості помилок і травматизму.
Принципи ―економії рухів‖ полягають у наступних положеннях: обидві руки
повинні починати і закінчувати рух одночасно; руки не повинні бути бездіяльними,
окрім періодів відпочинку; рухи рук повинні виконуватись одночасно у протилежніх і
симетричних напрямках; найкращою є така послідовність дій, яка вміщує найменше
число елементарних рухів.
Робота має організовуватись так, щоб ритм робочих операцій був, за можливістю,
чітким та природнім, а послідовність рухів такою, щоб один рух легко переходив у
інші.
Максимальна частота рухів руки (при згинанні та розгинанні) — біля 80 раз на
хвилину; ноги — 45, корпуса — 30; пальця — 6 раз і долоні — 3 рази на секунду.
Вимоги виробничої санітарії до робочого місця. Висота виробничих приміщень
повинна бути не менше 3,2 м, а об‘єм і площа — 15 м3 та 4,5 м2 відповідно на кожного
працівника. Площа робочого місця має бути такою, щоб, по-перше, дозволяла зручно, з
найменшими витратами енергії, безпечно та продуктивно проводити трудовий процес.
Для працівників управління, конструкторських бюро та тих працівників, якій
постійно працюють з електронними обчислювальними машинами, площа на одне
робоче місце повинно бути не менше 6 м2. Для працюючих інвалідів, які користуються
крісло-колясками, площа робочого місця повинна бути не менше 7,65 м2.
Важливе значення для здорових та безпечних умов праці мають раціональне
розташування основного та допоміжного устаткування, виробничих меблів, а також
правильна організація робочих місць. Виробничі меблі (шафи, стелажі, столи тощо)
можна ставити впритул до конструктивних елементів будівлі — стін, колон.
 мати достатнє натуральне та штучне освітлення;
 мати параметри мікроклімату відповідно до санітарних норм;
 мати вентиляцію та опалення.

Таблиця 5.6. Перелік показників умов праці, які підлягають контролю в
офісних приміщеннях
№
п/п
1

Перелік показників

Обладнання,
забезпечує
показники
Температура вологість Фанкойли/
повітря, в офісних кондиціонери

що Періодичність
контролю
Кожного дня

49

Як
здійснюється
контроль
За показниками
термометрів та

приміщеннях.
1.1

Запилінність повітря

2

Освітлення
місця
Електроживлення

3

Фільтри кондиціонеру Раз в квартал
(своєчасна заміна)
робочого Світильники
Кожного дня
Розетки, вилки, дроти, Співробітники
вимикачі, тощо
кожного дня на
своєму робочому
місці,
офіс
менеджер
та
інженер
з
охорони
праці
два
раза
на
тиждень
офісного Принтери,
факси, Кожного дня
сканери,
телефонні
апарати

4

Стан
обладнання

5

Стан офісної меблі

6.1

Крісла, стільці, шафи, Кожного дня
столи
Чистота в офісних та Якість
прибирання Кожного дня
санітарно-побутових
приміщень
приміщеннях
Чистота світильників
Чищення світильників 2 раза на рік*

6.2

Чистота вікон

7

Якість
Раз в квартал
засобів
прибирання
Забезпечення
Кількість води, чая, Раз в квартал
працівників
питною кави
водою, чаєм, кавою

6

8

9

Чищення скла вікон
Ззовні
Зсередини
хімічних Мийни засоби
для

1 раз на рік*

Справність обладнання Обладнання
Кожного дня
санітарно-побутових
туалетних
кімнат,
приміщень
кухонь
(раковини,
крани, труби),
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прилада
для
вимірювання
вологісті
Огляд заміниних
фільтов
Цандер
Візуальний
огляд

Візуальний
огляд, в разі
необхідності
перевірка
працездатності
Огляд, під час
використання
Візуальний
огляд
Візуальний
огляд, контроль
виконання
Візуальний
огляд, контроль
виконання
Перевірка
санітарних
сертіфікатів
Кількість,
яка
була закуплена,
виробники,
залишок
Візуальний
огляд

10

11

Стан
безпеки:

пожежної Вогнегасники,
пожежні рукава ,
проходи, евакуаційні
виходи,
пожежна
сигналізація
Наявність
та Аптечки
першої
укомплектованість
медичної допомоги
аптечок
першої
медичної допомоги

* ДБН В.2.5 – 28 – 2006

Згідно
регламенту,
але не рідше
одного разу на
рік
Раз в квартал

Згідно
затвердженого
порядку
перевірок
Наявність ліків,
терміни
придатності
ліків

Природне і штучне освітлення. Таблиця 3.

Вибір оптимального режиму роботи і відпочинку.
У процесі праці працездатність, тобто здатність людини до трудової діяльності
певного роду, а відповідно, і функціональний стан організму зазнають змін. Підтримка
працездатності на оптимальному рівні - основна мета раціонального режиму праці й
відпочинку.
Режим праці й відпочинку - це встановлювані для кожного виду робіт порядок
чергування періодів роботи й відпочинку і їх тривалість. Раціональний режим - таке
співвідношення й зміст періодів роботи й відпочинку, при яких висока продуктивність
праці сполучається з високою й стійкою працездатністю людини без ознак надмірного
втома протягом тривалого часу. Таке чергування періодів праці й відпочинку
дотримується в різні відрізки часу: протягом робочої зміни, доби, тижня , року
відповідно до режиму роботи підприємства
Упорядкування режиму праці і відпочинку передбачає регулювання таких трьох
його параметрів, як загальний робочий час, тривалість періодів роботи і тривалість
періодів відпочинку. Оптимізація часу роботи є вихідною умовою для мінімізації часу
відпочинку і максимізації тривалості робочого часу.
Вирішальне значення для раціоналізації функціонального навантаження має
встановлення абсолютних допустимих величин періодів роботи і відпочинку.
Аксіоматичним є визнання того факту, що при важкій фізичній роботі необхідно
скорочувати періоди роботи і відпочинку. Тривалість відпочинку при важких роботах
не повинна перевищувати 5…10 хв (рідше 15 хв); при необхідності можна збільшувати
частоту цих перерв, але не їх тривалість. Доведена висока ефективність періодів
відпочинку тривалістю 1…2 хв після періодів роботи тривалістю 6…15 хв. Для
нервово-напружених робіт тривалість неперервної роботи не повинна перевищувати
15 хв, а тривалість відпочинку 2…5 хв.
Тривалість відпочинку повинна відповідати двом вимогам:
 бути достатньою для відновлення працездатності і можливості повторної роботи;
 зберігати робочу установку.
Енергетичним фізіологічним оптимумом вважається фізична робота з потужністю,
яка дорівнює половині або четвертій частині максимальної потужності. Оптимальний
темп рухів при тривалій роботі і оптимальному зусиллі становить третину від
максимального темпу. У виробничих умовах оптимальний темп робочих рухів не
перевищує 20 % максимально доступного темпу, а в деяких умовах — 10 %
максимальної величини.
Разом з тим, несприятливі умови праці створюють додаткове функціональне
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навантаження на організм працівника, що зумовлює необхідність скорочення періодів
роботи і збільшення часу відпочинку, а також скорочення робочого часу. У цьому
випадку розробляються так звані компенсаторні режими праці і відпочинку.
Раціональний внутрішньозмінний режим праці і відпочинку включає в себе
перерву на обід, регламентовані перерви на відпочинок, активізацію відпочинку та інші
заходи.
Перерви на обід для всіх професій встановлюються в середині зміни або з
відхиленням від неї в межах однієї години. Нормальна тривалість обідньої перерви
становить 40…60 хв.
Розробка режиму праці й відпочинку заснована на вирішенні наступних питань :
- коли повинні призначатися перерви й скільки ;
- якої тривалості повинна бути кожна;
- який зміст відпочинку.
Динаміка працездатності людини - це наукова основа розробки раціонального
режиму праці й відпочинку. Фізіологи встановили, що працездатність - величина змінна
і пов‘язане це зі змінами характеру протікання фізіологічних і психічних функцій в
організмі. Висока працездатність при будь-якому виді діяльності забезпечується тільки
в тому випадку, коли трудовий ритм збігається із природньою періодичністю добового
ритму фізіологічних функцій організму. У зв'язку з добовою періодикою, що
встановився, життєдіяльності в різні відрізки часу організм людину неоднаково реагує
на фізичне й нервово-психічне навантаження, а його працездатність і продуктивність
праці протягом доби піддаються певним коливанням. Відповідно до добового циклу
найвищий рівень працездатності відзначається в ранкові і денні години – з 8 до 20
годин . Мінімальна працездатність – у нічні години. Особливо несприятливий проміжок
від 1 до 3–4 години ночі.
Працездатність людини протягом робочої зміни характеризується пофазним
розвитком. Основними фазами є :
• Фаза впрацьовування, або наростаючої працездатності. Протягом цього періоду
відбувається перебудова фізіологічних функцій від попереднього виду діяльності
людину до виробничої. Залежно від характеру праці й індивідуальних особливостей ця
фаза триває від декількох хвилин до 1,5 години.
• Фаза стійкої високої працездатності. Для неї характерно, що в організмі людини
встановлюється відносна стабільність або навіть деяке зниження напруженості
фізіологічних функцій. Цей стан сполучається з високими трудовими показниками
(збільшення виробітку, зменшення браку, зниження витрат робочого часу на виконання
операцій, скорочення простоїв устаткування, помилкових дій). Залежно від ступеня
важкості праці фаза стійкої працездатності може втримуватися протягом 2-2,5 і більше
годин.
• Фаза розвитку втома й пов'язаного із цим падіння працездатності триває від
декількох хвилин до 1-1,5 години й характеризується погіршенням функціонального
стану організму й техніко-економічних показників його трудової діяльності.
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Динаміка працездатності за зміну графічно являє собою криву, що
наростає в перші години, що проходить потім на досягнутому високому рівні й
знижується до обідньої перерви. Описані фази працездатності повторюються й
після обіду. При цьому фаза впрацьовування протікає швидше, а фаза стійкої
працездатності нижче за рівнем і менш тривала, ніж була до обіду. У другій
половині зміни зниження працездатності наступає раніше й розвивається
сильніше через більш глибоке втомам.
Для динаміки працездатності людини протягом доби/тижня характерна та
ж закономірність, що й для працездатності в плині зміни. У різний час доби
організм людини по різному реагує на фізичне й нервово-психічне
навантаження. Відповідно до добового циклу працездатності найвищий її
рівень відзначається в ранкові і денні години: з 8 до 12 годин першої половини
дня, і з 14 до 17 годин другої . У вечірній годинник працездатність знижується,
досягаючи свого мінімуму вночі.
У денний час найменша працездатність, як правило, відзначається в період
між 12 і 14 годинами, а в нічний час - з 3 до 4 годин.
Обідня перерва пов'язана із природною необхідністю організму у відпочинку
після декількох годин роботи й потребою в прийманні їжі. Він запобігає або зменшує
зниження працездатності, що відзначається в середині робочого дня у зв'язку зі
втомою, що нагромадилася за першу половину зміни.
При встановленні обідньої перерви рекомендується керуватися наступними
вимогами: надавати обідню перерву в середині робочої зміни або з відхиленням до
однієї години; встановлювати тривалість обідньої перерви в 40-60 хв, з тим щоб
працівник використовував не більш 20 хв для приймання їжі, а решта часу - на
відпочинок. Вона складається, з однієї сторони, з кількості часу, необхідного для
відновлення фізіологічних функцій до певного рівня, що забезпечує зняття втома, а з
іншого сторони, з кількості часу, необхідного для нормального приймання їжі.
Короткочасні перерви на відпочинок призначені для зменшення втоми, що
розвивається в процесі праці. На відміну від обідньої перерви й перерв на особисті
потребі вони є частиною робочого часу й призначаються одночасно для всього
колективу відділу. Кількість і тривалість короткочасних перерв визначають виходячи з
характеру трудового процесу, ступені інтенсивності і важкості праці. Орієнтиром для
встановлення початку перерв на відпочинок служать моменти зниження
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працездатності. Що б попередити її спад, перериви на відпочинок призначається до
настання втоми організму.
Таким чином, встановити час введення перерв на відпочинок на тій чи іншій
виробничій ділянці без спеціального обстеження неможливо. Але є одне загальне
положення, яке треба враховувати при призначенні перерв: чим важче й напруженіше
робота, тим раніше стосовно початку стадії втоми, що розвивається, слід вводити
регламентовані перерви. У другій половині робочого дня у зв'язку з більш глибокою
втомою кількість перерв на відпочинок повинна бути більша, ніж у першій половині
зміни. Фізіологами встановлено, що для більшості видів робіт оптимальна тривалість
перерви 5-10 хвилин. Саме ця перерва дозволяє відновити фізіологічні функції, знизити
втому і зберегти робочу установку. На роботах, що вимагають великої напруги й уваги,
рекомендуються більш часті, але короткі перерви (5-10 хв.); на важких роботах з
більшими фізичними зусиллями - менш часті, але більш тривалі перерви (до 10 хв.), на
особливо важких роботах необхідно поєднувати роботу протягом 15 -20 хвилин з
відпочинком тієї ж тривалості.
Короткочасність перерв дозволяє не тільки затримати розвиток втоми, але й
зберігати робочу установку . При глибокому стомленні необхідно йти як по лінії
збільшення кількості перерв, так і по лінії збільшення їх тривалості. Але перерви
тривалістю більше 20 хвилин порушують стан впрацьовування, що вже установився.
Відпочинок може бути активним і пасивним. Пасивний відпочинок (у положенні
сидячи, лежачи) необхідний при важкій фізичній роботі, пов'язаною з постійними
переходами, або такої, що виконується стоячи, особливо при несприятливих умовах
зовнішнього середовища. Активний відпочинок рекомендується на роботах, що
протікають у сприятливих умовах праці. Найбільш ефективною формою активного
відпочинку є виробнича гімнастика, тобто виконання спеціального комплексу
гімнастичних вправ. Активний відпочинок прискорює відновлення сил, тому що при
зміні діяльності енергія, витрачена працюючим, органом, відновлюється швидше.
У кожному конкретному випадку підбирають відповідний типовий режим або за
величиною втоми, що визначається на підставі даних фізіологічних досліджень, або за
кількісною оцінкою умов праці, яку отримали розрахунковим способом на основі
оцінки окремих факторів умов праці.
Гнучкий робочий час (ГРЧ)
Останнім часом знаходять застосування і нестандартні режими праці й відпочинку,
зокрема режим гнучкого робочого часу (ГРЧ). Їхньою особливістю й цінністю є те, що
вони сприяють оптимальній комбінації суспільних і особистих інтересів, підвищенню
змістовності й поліпшенню умов праці, більш повної реалізації резервів росту
ефективності виробництва .
Режим гнучкого робочого часу - це така форма організації робочого часу, при якій
для окремих працівників або колективних підрозділів установлюють єдиний час
щоденної обов'язкової їхньої присутності на своїх робочих місцях і інтервали робочого
часу, тривалість яких працівник визначає за своїм розсудом. Разом з тим обов'язковою
умовою є повне відпрацьовування встановленого законом сумарної кількості робочих
годин протягом певного облікового періоду (дня, тижня , місяця та ін.). Особливістю
ГРЧ є надання працівникам певної самостійності в регулюванні часу початку,
закінчення й загальної тривалості робочого дня при одночаснім забезпеченні
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нормального процесу виробництва .
Робочий час при ГРЧ ділиться на дві частини: гнучкий і фіксований періоди
робочого часу. Гнучкий - на початку і в кінці робочого дня, коли працівник може
самостійно змінювати час початку й закінчення роботи, однак відпрацьовує загальний
балансу робочого часу за обліковий період. Фіксований період робочого часу - частина
робочого дня (зміни), коли всі працівники зобов'язані працювати на своїх робочих
місцях. Це дозволяє забезпечити нормальну діяльність підрозділів, підтримувати
необхідні контакти між працівниками.
Як показує практика ряду підприємств і організацій різних галузей народного
господарства, є реальні можливості використовувати гнучкі графіки широкого
контингенту працівників на промислових підприємствах, у науково-дослідних і
проектно-конструкторських організаціях різних міністерств і відомств.
Практика показує, що впровадження ГРЧ спричиняє необхідність уведення систем
індивідуального планування робочого часу й обсягу виконуваних робіт. Плани повинні
бути конкретними для кожного працюючого в режимі ГРЧ на місяць, тиждень, зміну.
При цьому повинна бути налагоджена й система контролю й самоконтролю за
виконанням індивідуальних планів.
Виходячи із тривалості прийнятого облікового періоду й ряду інших умов,
розрізняють кілька типів побудованих режимів гнучкого робочого часу. Застосовується
гнучкий робочий день, гнучкий робочий тиждень і особливо - гнучкий робочий місяць.
Кожний із цих режимів може бути у двох варіантах залежно від того, переноситься
на наступний обліковий період деяка кількість недопрацьованих (перероблених )
робочих годин чи ні.
Режими гнучкого робочого часу ефективні тільки в тому випадку, якщо при
переході на них враховані особливості виробництва , умови й характер праці тієї або
іншої категорії працівників і якщо вводяться вони там, де це дійсно доцільно.
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Лекція 5
Аналіз умов праці
Головним завданням будь-якої галузі є підвищення продуктивності праці. Разом
з тим продуктивність праці обумовлена здатністю працівників фізично, фізіологічно та
психофізіологічно виконувати поставлені задачі і нерозривно пов'язана з умовами
праці. Охорона праці може відігравати подвійну роль в інтенсифікації виробництва: з
одного боку при ігноруванні принципів охорони праці можуть виникнути різкі
порушення умов праці з наслідками негативної дії на здоров'я працівників, зниження
продуктивності праці, а з іншого – охорона праці може стати важливим кроком
успішної інтенсифікації виробництва. Принципи соціальної справедливості також
вимагають забезпечення всіх працюючих рівними пільгами та компенсаціями в разі
невідповідності умов праці.
Для об‗єктивної оцінки умов праці на виробництві проводиться атестація
робочих місць за умовами праці на підприємствах і організаціях, де технологічний
процес, обладнання, сировина чи матеріали є потенційними джерелами шкідливих і
небезпечних факторів. Основна мета атестації полягає у врегулюванні відносин між
роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови
праці. Результати атестації використовуються для цілеспрямованої і планомірної
роботи, спрямованої на покращення умов праці, зниження рівня травматизму і
захворюваності, а також для надання пільг і компенсацій, передбачених чинним
законодавством, таких, як скорочена тривалість робочого часу, додаткова оплачувана
відпустку, пільгова пенсія, оплата праці у підвищеному розмірі.
Для проведення атестації робочих місць та встановлення пріоритету в
проведенні оздоровчих заходів використовується ―Гігієнічна класифікація праці за
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу.
Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці діляться на 4 класи
– оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні).
1 клас – ОПТИМАЛЬНІ умови праці – такі умови, при яких зберігається не
лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого
рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів
встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для інших факторів за
оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори
виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.
2 клас – ДОПУСТИМІ умови праці – характеризуються такими рівнями
факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують
встановлених нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму
відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та
не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих та їх потомство в
найближчому і віддаленому періодах.
3 клас – ШКІДЛИВІ умови праці – характеризуються такими рівнями шкідливих
виробничих факторів, які перевищують нормативи і здатні чинити несприятливий
вплив на організм працюючого та/або його потомство.
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Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та
настання можливих змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені:
1 ступінь (3.1) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих
факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як правило, викликають
функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні
відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві контакту з
шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я;
2 ступінь (3.2) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих
факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі
функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання виробничообумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм професійної
патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що виникають після
тривалої експозиції (10 років та більше);
3 ступінь (3.3) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих
факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім
зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до розвитку професійних
захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою
професійної працездатності в період трудової діяльності);
4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих
факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до
значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою
працездатності, а також до розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою
загальної працездатності);
4 клас НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) умови праці – характеризуються
такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу,
вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу для життя,
високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.
Ступінь шкідливості умов праці встановлюється за величиною перевищення
граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин; класом та ступенем
шкідливості чинників біологічного походження; залежно від величин перевищення
чинних нормативів шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; за показником мікроклімату,
який отримав найвищий ступінь шкідливості з врахуванням категорії важкості праці за
рівнем енергозатрат, або за інтегральним показником теплового навантаження
середовища; за величиною перевищення граничнодопустимих рівнів електромагнітних
полів та випромінювань; за параметрами радіаційного фактора відповідно до Норм
радіаційної безпеки; за показниками природного та штучного освітлення; за величиною
недодержання необхідної кількості іонів повітря і показника їх полярності.
Оцінка важкості трудового процесу здійснюється на підставі обліку
фізичного динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і
переміщується, загального числа стереотипних робочих рухів, величини статичного
навантаження, робочої пози, ступеню нахилу корпусу, переміщень в просторі.
Таблиця 4.2
Класи умов праці за показниками важкості праці
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N
з/п

Показники важкості
трудового процесу

Класи умов праці
оптимальний
(легка)

допустимий
(середньої важкості)

шкідливий
(важка)

1

2

3.1

3.2

1

2

3

4

5

6

1

Загальні енергозатрати
організму, Вт

до 174

до 290

291 - 348

349 - 406

1.1

Зовнішнє фізичне
динамічне навантаження,
виражене в одиницях
механічної роботи за
зміну, кг/м (Вт)

-

-

-

-

для чоловіків

до 6500 (22,5)

до 13000 (45)

до 18000

більше 18000

для жінок

до 3900 (13,5)

до 7800 (27)

до 10800

більше 10800

до 22000 (45)

до 44000 (90)

до 61600

більше 61600

до 13200
(31,5)

до 26400 (63)

до 36960

більше 36960

для чоловіків

до 15

до 30

до 35

більше 35

для жінок

до 5

до 7

до 15

більше 15

1.1.1 При регіональному
навантаженні (з
переважною участю
м'язів рук та плечового
суглоба):

1.1.2 При загальному
навантаженні (за участю
м'язів рук, тулуба, ніг):
для чоловіків
для жінок
2

Маса вантажу, що
постійно підіймається та
переміщується вручну,
кг:

3

Стереотипні робочі рухи
(кількість за зміну)

-

-

-

-

3.1

При локальному
навантаженні (за участю
м'язів кистей та пальців
рук)

до 20000

до 40000

до 60000

більше 60000

3.2

При регіональному
навантаженні (при
роботі з переважною
участю м'язів рук та
плечового суглоба)

до 10000

до 20000

до 30000

більше 30000

-

-

-

-

4

Статичне навантаження
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Величина статичного
навантаження за зміну
при утриманні вантажу,
докладанні зусиль, кг/с
4.1

4.2

Однією рукою:

-

-

-

-

для чоловіків

до 18000

до 36000

до 70000

більше 70000

для жінок

до 11000

до 22000

до 42000

більше 42000

-

-

-

-

для чоловіків

до 36000

до 70000

до 140000

більше 140000

для жінок

до 22000

до 42000

до 84000

більше 84000

Двома руками:
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4.3

За участю м'язів тулуба
та ніг:

-

-

-

-

для чоловіків

до 43000

до 100000

до 200000

більше
200000

для жінок

до 26000

до 60000

до 120000

більше
120000

періодичне
перебування
в незручній
та/або
фіксованій
позі від 25 %
до 50 % часу
зміни;
перебування
у вимушеній
позі
(навпочіпки,
на колінах
тощо) від 10
% до 25 %
часу зміни;
перебування
в позі
"стоячи" від
60 % до 80 %
часу зміни

перебування
в незручній
та/або
фіксованій
позі більше
50 % часу
зміни;
перебування
у вимушеній
позі (на
колінах,
навпочіпки
тощо) більше
25 % часу
зміни;
перебування
в позі
"стоячи"
більше 80 %
часу зміни

5

Робоча поза

6

Нахили тулуба
(вимушені, більше 30°),
кількість за зміну

7

Переміщення у просторі
(переходи, обумовлені
технологічним процесом,
протягом зміни), км

вільна зручна
періодичне
поза,
перебування в
можливість незручній позі (робота
зміни пози
з поворотом тулуба,
("сидячи незручним
стоячи") за
розташуванням
бажанням
кінцівок) та/або
працівника;
фіксованій позі
перебування в (неможливість зміни
позі "стоячи" взаєморозташування
до 40 % часу
різних частин тіла
зміни
відносно одна одної)
до 25 % часу зміни;
перебування у
вимушеній позі до 10
%, в позі "стоячи" - до
60 % часу зміни

до 50

51 - 100

101 - 300

більше 300

-

-

-

-

7.1

По горизонталі

до 4

до 8

до 12

більше 12

7.2

По вертикалі

до 2

до 4

до 8

більше 8
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Оцінка напруженості трудового процесу здійснюється на підставі обліку
факторів, що характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, сенсорні,
емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи.
Таблиця 4.3
Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу
Клас умов праці
№
п/п

Показники
важкості
трудового
процесу

Оптимальний
(легке фізичне
навантаження)

Допустимий
(середнє
фізичне
навантаження)

Шкідливий
1 ступінь

2 ступінь

1

2

3.1

3.2

(важка праця)

1 Інтелектуальне навантаження
Зміст роботи Відсутня
необхідність
прийняття
рішень
1.1

Рішення
простих
альтернативних
завдань згідно з
інструкцією

Рішення складних
завдань з вибором
за відомим
алгоритмом
(робота за серією
інс-трукцій)

Евристична
(творча) діяльність,
що вимагає
вирішення
складних завдань
за відсутністю
алгоритму.
Особисте
керівництво в
складних ситуаціях

Сприймання
сигналів
(інформації)
та їх оцінка

Сприймання
сигналів, але
немає потреби
корекції дій

Сприймання
сигналів з
наступною
корекцією дій
та операцій

1.2
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Сприймання
сигналів з
наступним
порівнянням
фактичних
значень
параметрів з їх
номінальним
значенням.Заключ
на оцінка
фактичних
значень
параметрів

Сприймання
сигналів з
наступною
комплексною
оцінкою
взаємопов‘язаних
параметрів.
Комплексна оцінка
всієї виробничої
діяльності

Розподіл
функцій за
ступенем
1.3.
складності
завдання

Обробка та
виконання
завдання

Обробка,
виконання
завдання та
його перевірка

Обробка,
перевірка і
контроль за
виконанням
завдання

Контроль та
попередня
робота з
розподілу
завдань іншим
особам

Характер
виконуваної
роботи

Робота за
Робота за
Робота в умовах
індивідуальним встановленим дефіциту часу
планом
графіком з
можливим його
коректуванням
у ході
діяльності

Робота в умовах
дефіциту часу та
інформації з
високою
відповідальністю
за кінцевий
результат

До 75

75-175

176-300

Більше 300

2.2

Щільність
сигналів та
повідомлень в
середньому за
1 годину

До 5

5-10

11-25

Більше 25

2.3

Кількість
об‘єктів
одночасного
спостереженн
я

2.4

Навантаження на зоровій аналізатор
<0,3 мм - >50%
часу

1.4

Розмір об‘єкту >5мм – 100%
розрізнення
часу
при тривалості
2.4.1 спостереження
(% часу зміни)

<0,3 мм <25% часу

<0,3 мм - 25-50%
часу

0,3-1мм - 2550% часу

0,3-1мм - >50%
часу

Робота з
До 25
оптичними
приладами при
2.4.2
тривалості
спостереження
(% часу зміни)

25-50

51-75

Більше 75

Спостереження До 2
за екранами
2.4.3.
ВДТ (годин за
зміну)

2-3

3-4

Більше 4

2.5

Навантаження Розбірливість
на слуховий
слів та сигналів
аналізатор
90-100%
Перешкоди
відсутні

1-5мм >50%
часу

Розбірливість Розбірливість слів
слів та сигналів та сигналів
70-90%
Існують
перешкоди, на
фоні яких мову
чути на
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50-70%

Розбірливість
слів та сигналів
<50%

Існують перешкоди, Існують
на фоні яких мову перешкоди, на
чути на відстані до фоні яких мову
чути на відстані

2.6

3

3.1

відстані 3,5 м

2м

до 1,5 м

16-20

20-25

Більше 25

Несе
відповідальність за
виконання
окремих
елементів
завдання.

Несе
відповідальність за
функціональну
якість
допоміжних
робіт.

Несе відповідальність за
функціональну
якість основної
роботи.

Несе
відповідаль-ність
за функціональну
якість кінцевої
продукції,
роботи завдання.

Вимагає
додаткових
зусиль в
роботі з боку
працівника

Вимагає
додаткових
зусиль в
роботі з боку
керівництва

Навантаження До 16
на голосовий
апарат
(сумарна
кількість годин
що
наговорюється
протягом
тижня)
Емоційне навантаження
Ступінь
відповідально
від за
результат
своєї
діяльності.
Значущість
помилки

Вимагає
виправлень за
рахунок зусиль
всього колективу

Неправильні
рішення можуть
визвати
негативні
наслідки.

Ступінь ризику Виключений
для власного
життя

-

-

Можливий

3.2

-

-

Можливий

3.3

Ступінь
Виключений
відповідальнос
ті за безпеку
інших осіб

9-6

5-3

Менше 3

100-25

24-10

<10

19-10

9-5

<4

4

4.1

Монотонність навантажень
Кількість
елементів
необхідних
для реалізації
простого
завдання

Більше 10

Тривалість
>100
виконання
простих
виробничих
4.2.
завдань /
операцій що
повторюються
сек
4.3

Час активних
дій (в % від

>20
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тривалості
зміни)

4.4

Монотонність Менше 75
виробничої
обстановки
(пасивне
спостереження
в % від зміни)

76-80

81-90

Більше 90

5

Режим праці
6-7

8-9

10-12

Більше 12

5.1

Фактична
тривалість
робочого дня
(год.)
Змінність
роботи

Однозмінна
робота (без
нічної зміни)

Двозмінна
робота (без
нічної зміни)

Тризмінна робота
(робота в нічну
зміну)

Нерегулярна
змінність з
роботою в
нічний час

Перерви
регламентовані,
достатньої
тривалості 7% і
більше часу
зміни

Перерви
регламентовані,
достатньої
тривалості від
3% до 7% часу
зміни

Перерви
нерегламентовані,
або недостатньої
тривалості до 3%
часу зміни

Перерви відсутні

5.2.

Наявність
регламентован
е перерв, та їх
5.3.
тривалість

Важкість та напруженість праці визначаються за основними та допоміжними
показниками, що є характерними для конкретного робочого місця.
Основними показниками важкості праці є: фізичне динамічне навантаження,
стереотипні робочі рухи, статичне навантаження, переміщення у просторі.
Основними показниками напруженості праці є: тривалість зосередження уваги
або щільність сигналів, ступінь ризику для власного життя та життя інших осіб або
ступінь відповідальності за життя інших осіб, змінність при роботі виключно в нічну
зміну.
Гігієнічна оцінка важкості та напруженості праці проводиться шляхом додавання
відношень виміряних або розрахованих показників до їх допустимих рівнів,
помножених на коефіцієнт значимості показника (1,0 - для основних показників, 0,15 для допоміжних).
Клас та ступінь важкості й напруженості праці визначаються відповідно до
розрахованих балів Найвищі клас та ступінь за факторами "важкість" або
"напруженість" трудового процесу - 3 клас, 3 ступінь (особливо важка або особливо
напружена праця).
Визначення класу і ступеня важкості та напруженості
Критерії визначення класу та ступеня

Клас та ступінь шкідливості

До 1,0

2 клас

Від 1,0 до 2,0 включно

3 клас, 1 ступінь
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Від 2,0 до 3,0 включно

3 клас, 2 ступінь

Більше 3,0

3 клас, 3 ступінь

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ КОМП'ЮТЕРІВ З ТОЧКИ
ЗОРУ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
КОРИСТУВАЧІВ КОМП'ЮТЕРІВ.
До теперішнього часу накопичено великий обсяг інформації про залежність
функціонального стану здоров'я працюючих в різних сферах економічної діяльності від
факторів виробничого середовища. Все більша кількість професій в яких люди,
здебільшого зайняті розумовою працею, представляють собою систему «людина електронна обчислювальна техніка(ЕОМ) - виробниче середовище». У зв'язку з цим
набуває актуальності вивчення фізіологічної, психологічної, та соціальної взаємодії у
даній системі та розробка і впровадження заходів щодо нормалізації праці та
збереження здоров'я працівників на комп'ютеризованих робочих місцях. Необхідно
зазначити, що широке застосування персональних комп‘ютерів (ПК) та компактних
периферійних пристроїв (ПП) на зміну великих та громіздких ЕОМ призвело до того
що у сучасній літературі з питань інформаційних технологій, частіше зустрічається
більш сучасний термін "ПК"і все рідше термін "ЕОМ". Тому в подальшому в тексті
буде замінено термін ЕОМ на термін ПК.
Як було зазначено вище широке застосування ПК та ПП різко змінило умови
виробничого середовища і характер трудової діяльності багатьох категорій фахівців.
Адже саме завдяки їх використанню стала можливою швидка переробка величезних
обсягів інформації, виконання різних видів робіт, пов'язаних з проведенням необхідних
обчислювань, обробкою текстових та ілюстраційних зображень, організація
оперативного отримання та передачі інформації, та збереження значних обсягів
інформації електронним способом. Стрімке впровадження ПК в сфері управління
виробництвом, в банківській системі, підприємницької діяльності, системі освіти,
охорони здоров‘я, видавничої діяльності, та в сфері обслуговування призвело до того,
що сьогоденні практично відсутні види професійної діяльності в яких відсутня
взаємодія людини з ПК. Це можливо побачити ознайомившись з діючим в Україні
класифікатором професій ДК003:2010. Практично всі кваліфікаційні угруповання
(законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (код 1), професіонали
(код 2), фахівці (код 3) та технічні службовці (код 4)) за характером трудової діяльності
виконують роботу невід‘ємно пов‘язану з використанням ПК (переважно за відео
дисплейним терміналом (ВДТ) з необхідністю інтенсивного обміну інформацією з ПК і
високою частотою прийняття рішень).
Дана робота характеризується наступними чинниками виробничого процесу:
 інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним напруженням зору;
 концентрацією уваги на фоні нервово - емоційного напруження;
 довготривалими статичними навантаженнями;
 обмеженою руховою активністю обумовленою вимушено робочою позою;
 обмеженою загальною м'язовою активністю (гіподинамія);
 періодичним навантаженням на кисті рук.
Це відбувається на фоні негативного впливу комплексу фізичних, хімічних, та
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психофізіологічних факторів. При виконанні робіт на ПК відповідно до ГОСТ 12.0.00374 «ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація »можуть мати місце
такі фактори:
1. Фізичні фактори при роботі з ПК:
 підвищена температура поверхонь ПК;
 підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 підвищена або знижена вологість повітря робочої зони;
 підвищена або знижена іонізація повітря;
 відсутність або нестача природного світла;
 недостатня або надлишкова штучна освітленість робочої зони;
 якість зображення на екрані (підвищена або знижена яскравість та
контрастність, прямий і відбитий блискіт);
 виробничий шум та вібрація;
 виробничі випромінювання (електромагнітні, радіочастотні та рентгенівські
випромінювання);
 електронебезпека (підвищені значення напруги в електричному ланцюзі,
замикання, підвищена напруженість електричного поля, підвищений рівень
статичної електрики);
2. Хімічні фактори при роботі з ПК (наявність в повітрі робочої зони ряду
хімічний речовин);
3. Біологічні фактори при роботі з ПК (наявність в повітрі робочої зони
патогенних мікроорганізмів (вірусів, бактерій) обумовлених активним
спілкування з іншими людьми);
4. Психофізіологічні фактори при роботі з ПК:
 перенапруження зорових аналізаторів;
 монотонність трудового процесу;
 розумове перенапруження;
 нервово-емоційні перевантаження.
Хоча інтенсивність даних факторів незначна, але велика ймовірність наявності
ефекту комбінованої дії, коли вплив кожного з окремих факторів сам по собі незначний,
а їхня сукупність викликає помітну шкідливу дію на організм людини. Крім того при
роботі користувача ПК дуже часто виникає необхідність активного спілкування з
іншими людьми, що теж порушує цілий комплекс соціально-психологічних аспектів
трудових взаємовідносин, які також можливо вважати факторами небезпеки, що
відчутно впливають на функціональний стан користувача ПК.
В свою чергу професійні якості та виробничий досвід, які визначають внутрішні
засоби діяльності, користувача ПК обумовлюють їх надійну та безпомилкову
діяльність та дозволяють знаходити безпечні методи розв'язання виробничих завдань
навіть у нестандартних ситуаціях, а ергономічними показниками щодо організації
робочого місця, форми та параметрів його елементів, просторового розташування
основного і допоміжного устаткування, які визначають зовнішні засоби діяльності,
також можуть суттєво знизити фізичні та психофізіологічні навантаження, що діють на
користувачів ПК.
Враховуючи негативний вплив наведені вище чинників виробничого процесу,
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комплексу фізичних, хімічних та психофізіологічних факторів виробничого
середовища, внутрішніх і зовнішніх засобів діяльності, та соціально-психологічних
аспектів трудових взаємовідносин можливо зробити висновок що серед негативних
факторів умов праці користувачів ПК значно зменшилась фізична важкість праці та
ризик виробничого травматизму. Проте на користувача комп'ютера посилився вплив
розумових, психічних, нервово - емоційних перевантажень, соціально-психологічних
аспектів трудових взаємовідносин, та монотонність праці. Тому розробляючи заходи та
засоби щодо забезпечення безпеки, підвищення працездатності та збереження здоров'я
користувачів комп'ютерів, увагу необхідно приділяти на різни фактори, відповідно до
того, який вид діяльності при роботі з ПК фахівець використовує частіше. Можливо
виділити три основні групи факторів які мають найбільший вплив на функціонального
стану здоров'я користувача ПК:
 характеристиками
інформаційної
взаємодії
людини
і
ПК
(ПК
використовуються переважно для отримання інформації, одержаної з ВДТ за
попереднім запитом, введення інформації і в діалоговому режимі в процесах
редагування, верстки та художнього оформлення тексту);
 ергономічними характеристиками робочого місця (просторові параметри
робочого місця і його елементів, розміщення елементів робочого місця щодо
користувача);
 умовами виробничого середовища (електромагнітні поля, виробничий шум і
вібрація, незадовільні умови мікроклімату та освітлення, специфічні фактори,
зумовлені особливостями засобів відображення інформації, тощо.).
Дані групи факторів будуть докладно розглянуті в наступних параграфах.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ ПК
Як було сказано в попередньому параграфі широке застосування ПК та ПП в
виробничому процесі з однієї сторони призвела до зменшення фізичної важкості праці
та зниження ризику виробничого травматизму, але з іншої сторони при роботі з ПК
почали домінувати розумові, психічні, нервово - емоційні перевантаження та
монотонність праці.
Ступінь враженості дії цих факторів і пов‘язаних з ними порушень залежить від їх
інтенсивності, тривалості, спектра дії, а також від індивідуальних особливостей
людини і супутніх факторів виробничого середовища (електромагнітні поля,
виробничий шум і вібрація, незадовільні умови мікроклімату та освітлення, тощо). В
основі цих змін лежить складний механізм нервово-рефлекторних і нейрогуморальних
порушень, які можуть призвести до порушення регуляторних процесів з боку
центральної нервової системи, та порушення репродуктивної функції організму
людини.
Дослідження, проведене журналом Macworld серед користувачів ЕОМ, показало,
що скарги на здоров‘я за симптомами розділилися за такими основними типами (від
загального числа опитаних):
 біль у спині та шиї – 64%;
 погіршення зору і хворобу очей – 56%,
 загальний хворобливий стан – 12%.
З інших скарг (менше 10% від загального числа опитаних) характерними є:
«туман» перед очима, висипи на обличчі, хронічний головний біль, нудота,
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запаморочення, депресія, швидка втомлюваність, неможливість тривалого
концентрування уваги, порушення сну, зменшення працездатності.
Встановлено, що сучасна професія користувача ВДТ належить до розумової праці,
тому функціональний стан організму користувача значно залежить від типу роботи з
ПК та умов їх виконання. Умови праці користувача ПК, за характером їх інформаційної
взаємодії можливо поділити на три професійні групи:
1. Працівники робота яких пов‘язана з пошуком та отриманням інформації,
одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з ПК
(тривалість роботи за ПК до чотирьох годин на день). Наприклад:
керівники, науковці, менеджери, приймальники замовлень. Дані працівники
виконують роботи пов'язані із здійсненням логічних операцій, що постійно
повторюються і характеризуються інтенсивною розумовою творчою працею
з необхідністю прийняття рішень. Але вона супроводжується перервами
різної тривалості, пов'язаними з виконанням іншої роботи, незначним
напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим
напруженням середнього ступеня, виконується у вільному темпі.
2. Працівники робота яких пов‘язана з введенням інформації в ПК (тривалість
роботи за ПК від чотирьох до шести годин на день). Наприклад оператори
комп'ютерного набору, секретарі, організатори діловодства. Дані працівники
виконують нескладні багаторазово повторювані операції з документацією та
клавіатурою, з високою швидкістю введенням даних і нечастими
нетривалими переключеннями погляду на екран ВДТ і невеликою частотою
прийняття рішень. Робота характеризується як фізична праця з підвищеним
навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з
незначними напруженнями зору (фіксація зору переважно на документи) та
нервово-емоційними напруженнями.
3. Працівники робота яких пов‘язана з обробкою інформації в режимі
інтенсивного обміну інформацією з ПК (тривалість роботи за ПК більше
шести годин на день). Наприклад: інженери-програмісти, оператори
автоматизованого виробництва, диспетчери руху залізничного транспорту,
аеропортів. Данні працівники виконують роботу коли в процесі її виконання
дуже часто виникає необхідність прийняття рішення за відсутності
заздалегідь відомого алгоритму, з періодичним пошуком помилок в умовах
дефіциту часу. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою
працею з підвищеним напруженням зору, концентрацією уваги на фоні
нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною
гіподинамією, періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок.
Таблиця 6.1. Вплив виробничих факторів на рівень функціонального стану
здоров'я операторів ВДТ залежно від виду інформаційної взаємодії (у відсотках)
пошук та
введення обробка
Фактори виробничого середовища
отримання
інформації інформації
інформації
1.Фізичні
51
54
45
1.1. Мікрокліматичні параметри
11
25
9
68

1.1.1. Температура повітря
6
15
3
1.1.2. Відносна вологість повітря
7
10
6
1.2. Освітлення
16
14
14
1.2.1. Виробниче освітлення
6
8
6
1.2.2. Якість зображення на екрані
10
6
8
1.3.
Виробничий
шум
(включаючи 11
5
10
сторонні розмови)
1.4. Технологічна вібрація (включаючи 3
3
5
струс від сторонніх кроків та ін.)
1.5.Електромагнітні випромінювання
10
7
10
1.5.1. За електричною складовою
6
3
6
1.5.2. За магнітною складовою
4
4
4
2. Хімічні
6
5
6
3. Біологічні
3
3
3
4.Психофізіологічні
42
38
46
4.1.Динамічні перевантаження
2
8
4
4.2.Статичні перевантаження
8
11
11
4.3. Нервово - емоційні перевантаження
10
3
16
4.4.
Соціально-психологічні
аспекти 18
4
10
трудових взаємовідносин
11. Монотонність праці
4
12
5
Загалом:
100 %
100 %
Для попередження впливу на функціональний стан організму користувача
факторів, пов‘язаних з роботою за ПК особливо важливе місце повинно приділятися
правильному режиму роботи, якого у наш час майже не дотримуються. Невирішеною
проблемою є те, що більшість користувачів ПК (керівники, науковці, менеджери,
інженери-програмісти) – люди азартні, і дуже часто якщо вирішення якоїсь задачі
потребує ненормованого робочого часу продовжують роботу вдома, за власним ПК,
відмовляються від обідніх та технологічних перерв. А отже набуває актуальність
заходи, які б надали користувачу чітке уявлення розлади його здоров‘я, що формуються
під впливом роботи за ПК і про важливість виконання норм охорони праці.
Лекція 6
РОЗЛАДИ ЗДОРОВ'Я КОРИСТУВАЧІВ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ ПІД
ВПЛИВОМ РОБОТИ ЗА КОМП'ЮТЕРОМ.
Слід зазначити, що робота на ПК під час виконання виробничих завдань, за умови
дотримання вимог ДСанПіН 3.3.2-007-98 "Державні санітарні правила і норми роботи з
візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин", НПАОП
0.00-1.28-10 "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних
машин", не належить до категорії шкідливих і важких.
Але у користувачів, які інтенсивно використовують ПК в умовах значних
розумових напружень досить часто (40—70%) виникають психологічні та поведінкові
порушення (нервозність, роздратування, тривога, нерішучість, замкнутість тощо).
Серед користувачів ВДТ в США і Європі значного поширення набуло специфічне
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захворювання, яке отримало назву синдром комп'ютерного стресу (СКС). СКС
супроводжується головним болем, запаленням очей, алергією, роздратованістю,
млявістю і депресією. Інформаційне перевантаження користувачів ВДТ
супроводжується низкою специфічних захворювань, які називають інформаційними.
Першим симптомом їх є головний біль. Дослідження, проведені в США, Німеччині,
Швейцарії та інших країнах, показали, що робота з обслуговування ВДТ
супроводжується підвищеним напруженням зору, інтенсивністю і монотонністю праці,
збільшенням статичних навантажень, нервово-психічним напруженням, впливом
різного виду випромінювань та ін. Внаслідок цього серед операторів ВДТ, як
зазначають фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), частіше, ніж в
інших групах працюючих, трапляються такі професійні захворювання, як передчасна
стомлюваність, погіршення зору, м'язові і головні болі, психічні й нервові розлади,
хвороби серцево-судинної системи, онкологічні захворювання та ін. Вважається, що
стан організму операторів ВДТ визначається комплексним впливом факторів трудового
процесу і середовища, значення яких є неоднаковим. На операторів з малим стажем
роботи на ВДТ домінуючий вплив чинять фактори виробничого середовища, а на
операторів зі стажем понад 5 років - фактори трудового процесу. Підсумовуючи
вищесказане можливо виділити чотири найбільш вразливих систем організму людини
(в порядку зменшення навантаження):
 зоровий аналізатор;
 центральна нервова система
 кістково-м‘язова система;
 репродуктивна система.
Зокрема, у висновках експертів ВООЗ, розроблених на основі проведених у різних
державах світу досліджень, чітко визначено, що найбільше навантаження під час
роботи за ПК припадає на зоровий аналізатор.
Порушення функцій зорового аналізатора користувачів ПК.
Постійне і значне напруження функцій зорового аналізатора і як наслідок
порушення зорових функцій користувачів ВДТ пов'язані, головним чином, з чотирма
групами факторів:
 параметрами освітлення робочого місця;
 характеристиками дисплея;
 умовами зорової роботи за ВДТ;
 організацією робочого місця.
Параметрами освітлення робочого місця. Несприятливо розподілена яскравість
у полі зору користувача ПК. Наприклад центр поля зору (екран ВДТ) - темний,а
освітлені поверхні периферії поля зору (стеля, стіни, меблі і т. п.) – світлі. Такий
розподіл яскравості у полі зору сприяє порушенню основних зорових функцій.
Максимальна засліплююча дія світильників на робочому місці з ВДТ. Це обумовлено
тим фактором що лінія зору користувача ПК при роботі з ВДТ горизонтальна, на
відміну від інших робочих місць, що призводить до зменшення кута дії різних джерел
які засліплюють (світильники, вікна, тощо.) і відповідно, до зростання засліпленості.
Збільшення перешкоджаючої дії прямої блискості, посилене за рахунок адаптації
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користувача до частково малої яскравості екрана.
Характеристики дисплея. Постійне і значне напруження функцій зорового
аналізатора, обумовлене необхідністю розрізнення об'єктів (символів, знаків, ліній,
зображень і т.п.) в умовах:
 нечіткого зображення та мерехтіння на екрані;
 недостатньої освітленості поля екрану;
 недостатньою контрастності об'єктів розрізнення;
 постійна преадаптація зорового апарату до різних рівнів освітленості
екрану, оригіналу, клавіатури.
Нечітке зображення та мерехтіння на екрані збільшують імовірність порушення
функції зору. Користувач може навіть звикнути до незначного мерехтіння тексту чи
картинки, однак очі автоматично реагують на нього. Напружуються зорові нерви та
відповідні зорові центри кори головного мозку, при цьому гострота зору неминуче
знижується. ВДТ великих розмірів (17"і 19") призводить до додаткового навантаження
на зоровий аналізатор, оскільки замість того, щоб використовувати на великому екрані
об‘єкти великого розміру, користувач задля максимального заповнення екрана
інформацією, використовує максимально малі символи, а також велику кількість
контрастних кольорів. Змінами умов, характерних для традиційного зорового процесу
читання (темні знаки на світлому фоні при падаючому світловому потоці), а також
демонстрування зображення на майже вертикальній поверхні, що випромінює
світловий потік, а отже, потребує пониженого загального освітлення на робочому місці.
В деяких випадках ВДТ відтворює яскраві знаки на темному фоні (зворотні зображення
затрудняє адаптацію).
Умови зорової роботи на ВДТ (зменшення вільного руху очей, зменшення
функціонального поля сітківки та ін.). В природних умовах людина розглядає
предмети, які знаходяться поблизу неї і на різних відстанях включно до горизонту
(розслабляючи при цьому м'язи ока). Крім того, має місце вільний рух очей у всі боки.
Відтак функціонує все поле сітківки ока. Різноманітні м'язи ока і різноманітні ділянки
поля сітківки функціонують поперемінно, отримуючи можливість відновлювати свій
функціональний потенціал. Умови зорової роботи при використанні ВДТ набагато
жорсткіші, оскільки у користувача комп'ютера "працює" лише ближній зір, тому
елементи ока, що його забезпечують знаходяться у постійному напруженні.
Організація робочого місця. Світлотехнічна різнорідність об'єктів зорової
роботи. Вона пов'язана з наявністю трьох об'єктів (екран, клавіатура, документація),
розташованих у різних зонах спостереження, що вимагає багаторазового переведення
лінії зору від одного до іншого.
Порушення функцій центральної нервової системи.
Необхідність обробки великого обсягу інформації в умовах дефіциту часу та
високої мотивації праці, є основними причинами розвитку емоційного напруження у
операторів ВДТ, що супроводжується активізацією нервової системи й появою в крові
біологічно активних речовин, які змінюють діяльність органів кровообігу, дихання,
травлення тощо.
Нервово-емоційне напруження при роботі на ПК виникає внаслідок:
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великого об'єму і щільності інформації в поєднанні з дефіцитом часу;
особливостей інформаційної взаємодії людини та ПК;
монотонність і гіподинамія;
відповідальності за безпомилковість інформації.
Великий об'єм і щільність інформації в поєднанні з дефіцитом часу. Великий
темп роботи на ПК при введенні інформації (тексту, даних, тощо) визначається обсягом
і характером виробничого завдання і часом на його виконання. Великий обсяг роботи
порівняно з невеликим часом на її виконання в багатьох випадках може призвести до
нервово-емоційного напруження і як слідство зниження збудливих і розвиток
гальмівних процесів кори головного мозку, погіршення психологічного стану
користувача ПК і зниження його працездатності.
Особливості інформаційної взаємодії людини та ПК. Діяльність, коли в процесі
роботи необхідно приймати рішення за відсутності заздалегідь відомого алгоритму,
оперативне очікування інформації, необхідної для прийняття відповідних рішень та
збої в її отриманні, психологічні особливості роботи оператора (пошук, отримання,
введення та обробка інформації), пов'язані з емоційно-вольовою сферою, спричинює
виникнення стресових ситуацій у користувача ПК. В умовах значних розумових
напружень досить часто виникають психологічні та поведінкові порушення
(нервозність, тривога, нерішучість) і як наслідок нездатність прийняти правильне
рішення.
Монотонність і гіподинамія. Спостереження за діяльністю користувачів ПК,
показує, що гіподинамія (періодичне перебування в незручній позі (робота з нахилом
або поворотом тулуба, незручним розташуванням кінцівок та у фіксованій позі
(неможливість зміни взаємного розташування різних частин тіла відносно одна одної) і
праця з особливо тривалою монотонністю (стереотипні робочі рухи при локальному
навантаженні (за участю м'язів кистей та пальців рук) – спричиняє погіршання
мозкового кровообігу у вигляді підвищеної загальної втоми, порушення концентрації
уваги, точності і координації рухів.
Відповідальність за безпомилковість інформації. Виконання специфічних для
операторів ПК завдань, а також висока відповідальність за їх кінцевий результат в
окремих випадках приводить до зміни емоційного стану (депресії або роздратування,
втрата емоційної рівноваги тощо), сповільнення мислення, зниження сприйняття
інформації, здатності до запам'ятовування і згадування раніше набутої (засвоєної)
інформації (забування). Так, виразне зниження уваги і пам'яті завжди спостерігається в
умовах виникнення конфліктних ситуацій, виробничих невдач, незаслужених образ з
боку керівництва чи колег. Оператор забуває послідовність дій, неправильно оцінює
ситуацію, припускається грубих помилок. Тому люди, з обмеженими психологічними
можливостями та нестійким емоційним станом, не можуть бути призначені на
відповідальні роботи, до яких належить робота за ПК.
Порушення функцій кістково-м’язової системи користувачів ПК.
Діяльність користувачів ПК характеризується одночасною інтенсивною
динамічною роботою кістково-м‘язового апарату кистей, зі статичним напруженням
м'язів передпліччя, плеча і спини пов‘язаних з незначною руховою активністю
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(положення "сидячи"). Виконання однотипних фізично неважких рухів кистей, що
здаються зовсім необтяжливими можуть призвести до поступових функціональних
змін, які непомітно розвиваються протягом кількох років. Робоче положення "сидячи"
забезпечується статичною працею значної кількості м'язів, дуже втомлює. При такому
положенні тіла м'язи ніг, плечей, шиї та рук довгий час перебувають у скороченому
стані. Оскільки м'язи не розслабляються, в них погіршується кровообіг що може
призвести до появи низки хворобливих симптомів (скутість, біль, судоми, оніміння),та
локалізуватись у різних частинах тіла (шия, спина, руки, ноги та ін.).
Тривала робота за комп'ютером при неправильному, з фізіологічної точки зору,
положенні тіла (неправильне положення тіла щодо клавіатури, значне відхилення ліктів
від тулуба, нераціональне взаємоспрямовування передпліччя та кисті) може викликати
наступні захворювання:
 кистей рук (оніміння та повільна рухливість пальців, запальні процеси, що
викликають біль та судоми у суглобах та м'язах кистей рук та зап'ястка);
 передпліччя і плеча (больові відчуття та судоми у ліктьовому та особливо
плечовому суглобах);
 постави (сутулість, викривлення хребта - сколіоз).
Наприклад, слід зазначити, що з точки зору ризику захворювання кістковом‘язової систем організму людини робота за клавіатурою ПК значно більше
небезпечна, чим був процес дуку на механічній друкарській машинці. Це можна
пояснити більшою інтенсивністю роботи внаслідок високої швидкодії сучасної
клавіатури (значно більша кількість натискувань на клавіші), більш значного
навантаження кистей рук та зап'ястка (невелика сила ударів майже повністю виключає
участь передпліччя) і меншої кількості різноманітних рухів які були притаманні при
роботі на друкарській машинці (заправку паперу, переведення каретки).
Порушення функцій репродуктивної системи користувачів ПК
Праця за комп'ютером є шкідливою для вагітних жінок, особливо в перші три
місяці вагітності. Робота за комп'ютером порушує нормальний перебіг вагітності,
підвищує імовірність спонтанного аборту, може бути причиною появи на світ дітей з
вродженими вадами, із них найбільш суттєвими бувають дефекти розвитку головного
мозку. При цьому якщо раніше вважалось що причиною є електромагнітні поля ВДТ
відповідної інтенсивності які здатні змінювати і переривати клітинний розвиток, то в
теперішній час все більше спеціалістів приходять до висновку що на жінку впливає
весь комплекс діючих факторів, включаючи тривале перебування у незмінній позі,
напруження скелетно-м'язової системи і нервово емоційні перевантаження при роботі
на ПК.
Крім порушення функцій чотирьох найбільш вразливих систем організму людини
при роботі на ПК впливу зазнають і інші системи організму (слуховий аналізатор,
серцево-судинна система, підвищується схильність до вірусних і багатьох інфекційних
захворювань та хвороб органів травлення).
До числа факторів, що погіршують стан здоров'я користувачів, слід віднести
електромагнітне і електростатичні поля, акустичний шум, зміна іонного складу повітря
та параметрів мікроклімату в приміщенні. На стан користувачів роблять вплив і
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ергономічні параметри розташування екрану монітора, які ведуть до зміни
контрастності зображення в умовах інтенсивної засвічення, появі дзеркальних
відблисків від передньої поверхні екрана монітора і т.д. Важливу роль грає і стан
освітленості на робочому місці, параметри меблів і характеристики приміщення, де
розташована комп'ютерна техніка.
Враховуючи вищесказане можливо зробити висновок що суттєве покращення умов
праці користувачів ПК можна досягти шляхом врахування:
 параметрів приміщень та взаємного розташування робочих місць;
 параметрів виробничого середовища приміщень;
 параметрів обладнання та організації робочих місць;
 режимів праці і відпочинку користувачів ПК;
 стану здоров‘я користувача ПК.
Наприклад на рисунку 6.1. наведені деякі із вимог які дозволять покращити умови
праці користувачів ПК, зберегти їх здоров‘я та забезпечити сталу працездатність.
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Рисунок 6.1. Окремі санітарні правила і норми при роботі з ПК.
ПАРАМЕТРИ ПРИМІЩЕНЬ ТА ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ
МІСЦЬ З ПК.
Об'ємно-планувальні рішення приміщень для роботи з ВДТ, ЕОМ, ПЕОМ, ПК та
ПП мають відповідати вимогам чинних нормативних документів, зокрема:
 СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»,
 НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електроннообчислювальних машин»
 ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин»
Робоче приміщення (кабінет), обладнаний комп'ютерною технікою, має
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розміщуватись в окремій кімнаті, бути досить просторим, ясним, тихим, зі
сприятливими умовами мікроклімату в усі пори року і бути обладнаним:
 природнім та штучним освітленням відповідно до ДБН В.2.5-28-2006;
 системою водяного опалення, кондиціювання або припливно-витяжною
вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91;
 перегородками заввишки 1,5-2,0 м (для ізоляції друг від друга робочих місць з
ПК і під час творчої праці, що вимагає значного розумового напруги чи високої
концентрації уваги);
 захищеними діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику
заземлені конструкції приміщення (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі
з заземленим відкритим екраном тощо) відповідно до НПАОП 40.1-1.21-98;
 шафами для зберігання документів і магнітних дисків, полицями, стелажами,
тумбами тощо з урахуванням вимог до площі приміщень.
Найкраще розташувати робочі місця з ПК рядами так, щоб природне світло падало
зліва. Це дозволить виключити дзеркальне відбиття на екрані джерел природного світла
та проникнення його в поле зору оператора. В таблиці 5.2 наведено ергономічні
параметри приміщень для роботи з ПК.
Таблиця 5.8 Ергономічні параметри приміщень для роботи з ПК.
Значен
Ергономічні параметри приміщень для роботи з ПК

ня
параметру
площа приміщення із розрахунку на одне робоче місце
не
менше 6 м2
об'єм приміщення із розрахунку на одне робоче місце
не
менше 20 м3
відстань від стіни до ВДТ
не
менше 1 м
відстань між бічними поверхнями ВДТ
не
менше 1,2 м
відстань між тильною поверхнею одного ВДТ та
не
екраном іншого
менше 2,5 м
ширина проходу між рядами робочих місць
не
менше 1 м
оздоблення приміщення з коефіцієнтами відбиття:
 підлога (матова, рівна, неслизька, з антистатичними
властивостями)
0,3-0,5
 стіни
(слід
використовувати
дифузно-відбивні
0,5-0,6
матеріали)
0,7-0,8
 стеля
(слід
використовувати
дифузно-відбивні
матеріали)
В свою чергу заборонено:
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 розміщення робочих місць з ПК у підвальних приміщеннях, на цокольних
поверхах;
 розміщення робочих місць з ПК поряд з приміщеннями з значними рівнями шуму
та вібрації (механоскладальні, друкарські, мокрими виробництвами (гальванічні,
та вибухопожежонебезпечними приміщеннями (категорій А і Б);
 використання для оздоблення інтер'єру приміщень з ПК класів полімерні
матеріали (деревинно-стружкові плити, шпалери, що миються, рулонні синтетичні
матеріали, шаруватий паперовий пластик тощо).
РЕЖИМИ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ КОРИСТУВАЧІВ ПК.
Для збереження здоров'я користувачів ПК, запобігання професійним
захворюванням і підтримки працездатності впродовж робочої зміни законодавством
України передбачені:
 перерви для відпочинку та вживання їжі (обідні перерви), які визначені чинним
законодавством про працю і «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»
підприємства, організації, установи;
 перерви для відпочинку та особистих потреб (згідно з трудовими нормами);
 додаткові перерви, що вводять для окремих професій з урахуванням особливостей
трудової діяльності.
Як було розглянуто в розділі 5.2. умови праці користувача ПК, за характером їх
інформаційної взаємодії з ПК можливо поділити на три професійні групи:
1. Працівники робота яких пов‘язана з пошуком та отриманням інформації
(оператор ПК).
2. Працівники робота яких пов‘язана з введенням інформації в ПК (оператор
комп'ютерного набору).
3. Працівники робота яких пов‘язана з обробкою інформації в режимі
інтенсивного обміну інформацією з ПК (інженер-програміст).
Таблиця 6.2 Внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ПК при
різній тривалості робочій зміні.
Характер інформаційної взаємодії
користувача з ПК
Працівники робота яких пов‘язана з
пошуком та отриманням інформації
(оператор ПК)
Працівники робота яких пов‘язана з
введенням інформації в ПК (оператор
комп'ютерного набору)

8 годинна
зміна
15 хвилина
перерва
через
кожні 2 години
10 хвилина
перерва
через
кожну годину
15 хвилина
Працівники робота яких пов‘язана з
перерва
через
обробкою інформації з ПК (інженеркожну годину
програміст)

12 годинна
зміна
перші 8 годин
перерви
аналогічно
перервам при
8-годинній
зміні,
в подальшому
15
хвилина
перерва
через
кожну годину

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосувати
регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ПК не повинна
перевищувати 4 години.
З метою зменшення негативного впливу внаслідок інформаційної взаємодії
користувача з ПК необхідно:
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 чергувати операцій при роботі з ПК (пошук, введення, обробка, редагування
інформації, тощо) – запобігання монотонності праці;
 деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ згідно ДСанПіН
3.3.2-007-98 – зниження нервово-емоційного напруження, втоми зорового
аналізатора, подолання несприятливих наслідків гіподинамії та запобігання
втомі.
В окремих випадках - при постійних скаргах працюючих з ПК на зорову втому,
незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних вимог до режимів праці і відпочинку,
а також застосування засобів локального захисту очей - допускаються індивідуальний
підхід до обмеження часу робіт з ПК, зміни характеру праці, чергування з іншими
видами діяльності, не пов'язаними з ПК.
ОСНОВНІ МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ
РОБОТІ З ПК.
Основними медичними протипоказаннями щодо роботи з ВДТ, ПК з боку органів
зору та загальні (соматичні) протипоказання є:
 наслідки перенесених нейроінфекцій з вираженими порушеннями функції рухів у
верхніх кінцівках, мозочковою атаксією в верхніх кінцівках;
 наслідки перенесених черепно – мозкових травм з вираженими руховими
порушеннями у верхніх кінцівках, мозочковою атаксією в верхніх кінцівках;
 нервово – м‘язові захворювання переважно вторинного характеру з вираженим
порушенням рухової функції верхніх кінцівок;
 хвороби екстрапирамідної нервової системи з вираженим порушенням функції
верхніх кінцівок;
 захворювання опорно – рухового апарату зі значним порушенням статико –
динамічної функції – сколіоз 4 ступеня з порушенням основного обміну і наявністю
серцево – судинної та дихальної недостатності;
 грижи дисків на поперековому рівні хребта з наявністю нейро – дистрофічних змін;
 порушення функції зору – міопія тяжкого ступеня без значної корекції зору за
допомогою окулярів або лінз, дальтонізм; первинна або вторинна атрофія диску
зорового нерву без значної корекції функції зору за допомогою окулярів або лінз;
 захворювання серцево – судинної системи з порушенням кровообігу середнього і
важкого ступенів;
 артеріальна гіпотонія з частими вегетативно – судинними кризами;
 хвороби ендокринної системи з вираженими метаболічними порушеннями;
 захворювання дихальної системи з бронхообструкцією;
 хвороби шкіри: псоріаз, постійно рецидивуюча екзема, рецидивуючий дерматит та
нейродерміт;
 гострі інфекційні захворювання до закінчення терміну ізоляції;
 відкрита форма туберкульозу.
Правила також забороняють допускати жінок до роботи з ВДТ з часу встановлення
вагітності та в період годування дитини.
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Лекція7
ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА
Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі необхідно повністю
унеможливити виникнення електричного джерела загорання внаслідок короткого
замикання та перевантаження проводів, обмежувати застосування проводів з
легкозаймистою ізоляцією і, за можливості, перейти на негорючу ізоляцію.
▀Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та
устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ виконується як
окрема групова трипровідна мережа за схемою TN-S , шляхом прокладання
фазового(L), нульового робочого (N) та нульового захисного провідників(PE), що
використовується для заземлення (занулення) електроприймачів (мал.6.1).

мал 7.1. Система заземлення TN-S

Допускається використання нульового захисного провідника для заземлення
(занулення) електроприймачів який прокладається від стійки групового розподільчого
щита, розподільчого пункту до розеток живлення за схемою TN-С-S .

мал 7.2. Система заземлення TN-С-S
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Використання нульового робочого провідника як нульового захисного провідника
забороняється.

мал 7.3. Система заземлення TN-С
▀Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідника в
груповій трипровідній мережі повинна бути на менше площі перерізу фазового
провідника. Усі провідники повинні відповідати номінальним параметрам мережі та
навантаження, умовам навколишнього середовища, умовам розподілу провідників,
температурному режиму та типам апаратури захисту, вимогам ПВЕ.
▀У приміщенні, де одночасно експлуатується або обслуговується більше п‘яти
персональних ЕОМ, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний
резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення приміщення,
крім освітлення.
▀Штепсельні з'єднання та електророзетки крім контактів фазового та нульового
робочого провідників повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового
захисного провідника. Конструкція їх має бути такою, щоб приєднання нульового
захисного провідника відбувалося раніше ніж приєднання фазового та нульового
робочого провідників. Порядок роз'єднання при відключенні має бути зворотним.
Необхідно унеможливити з'єднання контактів фазових провідників з контактами
нульового захисного провідника.
▀Електромережі штепсельних з'єднань та електророзеток для живлення
персональних ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для
обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ слід виконувати за магістральною
схемою, по 3—6 з'єднань або електророзеток в одному колі.
▀Індивідуальні та групові штепсельні з‘єднання та електророзетки необхідно
монтувати на негорючих або важкогорючих пластинах з урахуванням вимог
ПВЕ та Правил пожежної безпеки в Україні.
▀Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ,
периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та
налагодження ЕОМ при розташуванні їх уздовж стін приміщення прокладають по
підлозі поряд зі стінами приміщення, як правило, в металевих трубах і гнучких
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металевих рукавах з відводами відповідно до затвердженого плану розміщення
обладнання та технічних характеристик обладнання.
▀При розташуванні в приміщенні за його периметром до 5 персональних ЕОМ,
використанні трипровідникового захищеного проводу або кабелю в оболонці з
негорючого або важкогорючого матеріалу дозволяється прокладання їх без
металевих труб та гнучких металевих рукавів.
▀Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ,
периферійних пристроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та
налагодження ЕОМ при розташуванні їх у центрі приміщення, прокладають у каналах
або під з‘ємною підлогою в металевих трубах або в гнучких металевих рукавах. При
цьому не дозволяється застосовувати провід і кабель в ізоляції з вулканізованої гуми та
інших матеріалів, що містять сірку. Відкрита прокладка кабелів під підлогою
забороняється.
▀Металеві труби та гнучкі металеві рукави повинні бути заземлені. Заземлення
повинно відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів". Заземлені конструкції, що знаходяться у приміщеннях
(батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном
тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від
випадкового дотику.
Класифікація методів безпечної експлуатації електроустановок
Безпечна експлуатація ЕУ забезпечується наступними трьома методами:
1) Застосуванням стаціонарних конструктивних та схемних заходів захисту
Конструктивні та схемні заходи захисту є невід'ємною частиною ЕУ і убезпечують її
експлуатацію увесь час, поки ЕУ знаходиться під напругою. Згідно ПУЕ-2006 [3.19]
вони поділяються на дві групи:
− заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи ЕУ;
− заходи захисту у разі непрямого дотику у випадку одиничного пошкодження.
2)Використання засобів захисту, у тому числі електрозахисних;
Засіб захисту (ЗЗ) - це засіб, призначений для запобігання або зменшення виливу на
працівника небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів.
Засіб електрозахисний - це засіб, призначений для забезпечення електробезпеки (це
інструменти і пристосування для безпечного виконання робіт в ЕУ: ізольовані штанги,
кліщі, покажчики напруги та ін.), а також діелектричний одяг та взуття (рукавички,
ботики, калоші та ін.).
3)Дотримання захисних заходів під час виконання робіт в ЕУ.
Захисні заходи під час виконання робіт в ЕУ - це комплекс вимог до працівників та до
порядку виконання робіт з метою убезпечення експлуатації ЕУ. Роботи в ЕУ щодо
заходів безпеки підрозділяються на три категорії:
- зі зняттям напруги – що проводяться в ЕУ чи її частині, в якій зі
струмовідних частин знято напругу, та доступ в ЕУ чи її частини, що
знаходяться під напругою, унеможливлено;
- без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них – що проводяться
безпосередньо на струмовідних частинах або на відстанях від цих частин, менших
припустимих;
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- без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають
під напругою – під час якої є неможливим випадкове наближення працівників та
інструменту до струмовідних частин на відстань меншу припустимої.
Зазвичай найбільш небезпечними і такими, що вимагають застосувань серйозних
заходів безпеки, є роботи без зняття напруги на струмовідних частинах та поблизу них.
Заходи захисту від прямого дотику у нормальному режимі роботи
електроустановок:
Струмовідні частини ЕУ не повинні бути доступні для випадкового прямого
дотику до них, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не повинні
перебувати під напругою, що являє небезпеку ураження електричним струмом як у
нормальному режимі роботи, так і у разі пошкодження ізоляції.
Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі роботи
слід застосувати окремо або у поєднанні такі заходи захисту від прямого дотику:
− основна ізоляція струмовідних частин;
− огорожі та оболонки в ЕУ;
− бар'єри в ЕУ;
− розміщення струмовідних частин поза зоною досяжності;
− розміщення струмовідних частин на недосяжній висоті чи у недоступному місці;
− блоківки безпеки в ЕУ
- засоби орієнтації в електроустановках
Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга ЕУ не
перевищує:
− 25 В змінного або 60 В постійного струму у разі застосування системи БННН
(система безпечної наднизької напруги), якщо електричне обладнання експлуатується у
сухих приміщеннях;
− 25 В змінного і 60 В постійного струму у разі застосування системи ЗННН (система
захисної наднизької напруги), якщо обладнання перебуває у зоні дії зрівнювання
потенціалів і експлуатується тільки у сухих приміщеннях;
− 6 В змінного або 15 В постійного струму в усіх інших випадках.
Технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки при аварійних режимах
роботи електроустановок.
Поява напруги на неструмовідних частинах електроустановок пов'язана з
пошкодженням ізоляції і замиканням на корпус. Основними технічними заходами щодо
попередження електротравм при замиканнях на корпус є захисне заземлення, занулення,
захисне відключення.
З а х и с н е заземлення- це навмисне електричне з'єднання з землею чи її
еквівалентом металевих неструмовідних частин електроустановок, які можуть опинитись
під напругою.

82

мал. 7.4. Схема дії захисного заземлення
При пошкодженні в установці ізоляції фазного проводу корпус установки може
опинитися під напругою. Якщо людина доторкнеться у цьому випадку до корпуса
установки, то це буде майже рівноцінно доторканню до неізольованого проводу.
При наявності заземлення паралельно людині буде мати місце додатковий
струмопровід, і струм замикання на землю буде розподілятися між цим струмопроводом і
людиною обернено пропорційно їх опорам, що забезпечує захист людини від ураження
електричним струмом. Крім того, при наявності захисного заземлення має місце
розтікання струму в землі, в результаті чого на поверхні землі виникає поле підвищених
потенціалів відносно нульового потенціалу землі, в результаті цього напруга, під яку
потрапляє людина буде визначатись різницею потенціалів корпусу установки і поверхні
землі в місці розташування людини Зі зменшенням відстані між заземлювачем і людиною
напруга дотику буде зменшуватись, що сприяє поліпшенню безпеки. Тому така схема
може використовуватись тільки при наявності надякісної системи заземлення всієї
будівлі.
З а н у л е н н я - це навмисне з'єднання елементів електроустановки, які не знаходяться
під напругою, з захисним нульовим проводом
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мал. 7.5. Схема дії захисного занулення
У приведеній схемі при пробої на корпус і відсутності занулення дотик людини до
корпусу електроустановки настільки небезпечний, як дотик до неізольованого фазного
проводу. Якщо ж корпус електроустановки буде з'єднаний провідником з нульовим
провідником, то пробій на корпус перетвориться в коротке замикання фази. При цьому
спрацює захист від короткого замикання (плавкі запобіжники, електромагнітний
струмовий захист тощо) і електроустановка відключиться від мережі живлення.
Повторне увімкнення електроустановки буде неможливим до усунення пробою на
корпус.
З а х и с н е відключення. Призначення захисного відключення — відключення
електроустановки при пошкодженні ізоляції і переході напруги на неструмовідні її
елементи за допомогою пристрою захисного відключення ПЗВ (на схемах позначено
УЗО). Застосовується в доповнення до захисного заземлення (занулення) для
забезпечення надійного захисту, перш за все, в умовах особливої небезпеки
електротравм.
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Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

Джерела, шляхи і засоби забезпечення пожежної безпеки галузевих об‘єктів
Схема і алгоритм забезпечення П Б об‘єкта
Пожежна безпека (див. схему) забезпечується системами попередження
пожежі, протипожежного захисту та організаційно-технічними заходами.
1. Законодавча і нормативно-правова
база з пожежної безпеки

2.
Пожежонебезпечні
властивості
матеріалів і речовин, їх кількість,
особливості виробництва

4.
Класи
пожеженебеспечних
вибухонебезпечних (0,1,2) зон за ПБЕ

3. Категорії приміщень та будівель за
вибухопожежної і пожежної небезпеки
(А,Б,В,Г,Д) згідно ОНТП 24-86

та

5. Система попередження
пожежі

6.
Система
протипожежного захисту

7. Система організаційнотехнічних заходів

5.1. Попередження
утворення горючого
середовища

6.1. Обмеження розповсюдження пожежі

7.1. Служба пожежної
безпеки

5.2. Попередження утворення або внесення в
горюче середовище
джерел запалювання

6.2. Виявлення
пожежі
6.3. Гасіння пожежі

7.2. Навчання з
питань пожежної
безпеки
7.3. Нагляд і контроль за
додержанням законодавства та норм з
пожежної безпеки

6.4. Захист
людей і
матеріальних цінностей

Пожежна безпека об‘єкту

Рис. 7.6. Схема забезпечення П Б об‘єкта
Для розробки комплексу конкретних технічних і організаційних рішень та
заходів, які здатні забезпечити необхідну ступінь безпеки, необхідно попередньо
визначити рівень пожежної небезпеки об‘єкту.
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Законодавча та нормативна база ПБ є нормативною і методичною основою для
аналізу стану пожежної небезпеки і формування системи забезпечення ПБ об‘єкту.
Аналізуючи за допомогою показників вибухопожежонебезпеки речовини і
матеріали, що використовуються, обертаються і зберігаються на об‘єкті з урахуванням
їх
фактичної
кількості
і
особливості
виробництва,
оцінюються
вибухопожежонебезпечність об‘єкту, яка являє собою прогноз виникнення пожежі і
його наслідків, тобто від чого, що і як може зайнятися і до чого це може призвести.
Таким чином, методика аналізу вибухопожежонебезпеки зводиться до виявлення і
оцінки умов формування горючого середовища, потенційних і фактичних джерел
запалювання, умов виникнення контакту горючого середовища з джерелом
запалювання, умов і причин розповсюдження вогню у випадку виникнення пожежі,
масштабу можливої пожежі , наявності загрози життю людей, навколишньому
середовищу, матеріальним цінностям.
Необхідність об‘єктивної оцінки вибухопожежонебезпеки потребує чітких
критеріїв. Існують два підходи до питань нормування і визначення пожежної
небезпеки: Верогіднисний і детермінований.
Верогіднисний підхід базується на концепції ризику, що допускається,
вірогідність якого не повинна перевищувати згідно з ГОСТ 12.1.004-91 10-6 впливу
небезпечних факторів пожежі на одну людину в рік. Цей показник закладено в
концепцію формування пожежної безпеки.
Детермінований підхід базується на розподілі об‘єктів по ступеню небезпеки, що
визначається параметром, який характеризує наслідки пожежі, на категорії і класи з
конкретним визначенням кількісних меж розмежування
Система попередження вибухів і пожеж.
ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ досягається попередженням утворювання горючого
середовища та (або) попередженням утворення в горючому середовищі (або внесення до нього)
джерел запалювання.
ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ
Контроль джерел теплової
енергії (запалювання)

Контроль взаємодії джерел
запалювання з горючими
речовинами та матеріалами

Контроль горючого
середовища, речовин та
матеріалів

Рис. 2 . Схематичне зображення системи запобігання пожежі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ УТВОРЮВАННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
Попередження утворення горючого середовища всередині технологічного устаткування при
його нормальній роботі, а також у випадках виникнення позаштатних ситуацій забезпечується
спеціальними технічними рішеннями.
Найбільш поширеним способом попередження утворювання (обмеження) горючого
середовища є його МІНІМІЗАЦІЯ, найбільш радикальним способом — ЗАМІНА горючих
речовин і матеріалів, що використовуються, на негорючі.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УТВОРЕННЯ

ГОРЮЧОГО

СЕРЕДОВИЩА

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ АБО ЇХ КОМБІНАЦІЇ
Максималь
но
можливе
використа
ння
негорючих
та
важкогорю
чих
матеріалів
замість
горючих

Максималь
но
можливе за
умови
технології
та
будівництв
а
обмеження
маси та
об‘єму
горючих
речовин,
матеріалів
та
найбільш
безпечні
способи їх
розміщенн
я

Мінімізація

Ізоляція
горючого
середовищ
а
(використа
ння
ізольовани
х відсіків,
камер,
кабін
тощо)

Ізоляція

Підтриман
ня
безпечної
концентрац
ії
середовищ
а
відповідно
до норм і
правил
безпеки

Достатня
концентрац
ія
флегматиза
тора в
повітрі
захищуван
ого
середовищ
а

Концентрація

Підтриман
ня
відповідни
х значень
температур
та тиску
середовищ
а, за яких
поширення
полум‘я
виключаєт
ься

Параметри

Максималь
на
механізація
та
автоматиза
ція
технологіч
них
процесів,
пов‘язаних
з
обертанням
та
використан
ням
горючих
речовин

Автоматизація

Рис. 3 . Схема забезпечення попередження утворення горючого середовища
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Установка
та
розміщенн
я
пожежонеб
езпечного
устаткуван
ня в
ізольовани
х
приміщенн
ях або на
відкритих
площадках

Застосува
ння
пристроїв
захисту
устаткува
ння з
горючими
речовинам
и від
пошкодже
нь та
аварій,
встановле
ння
пристроїв,
що
відключа
ють,
відсікають
тощо

Розміщення

Захист

Обмеження маси, об‘єму горючих речо вин та матеріалів; безпечні способи їх розміщення
Шляхи досягнення
Зменшення маси,
об‘єму горючих
речовин та матеріалів,
що знаходяться
одночасно в
приміщенні або на
відкритих
майданчиках

Улаштування
аварійного зливання
пожежонебезпечних
рідин та аварійного
викиду горючих газів з
апаратів

Систематичне
очищення території, на
якій розташований
об‘єкт, приміщень,
комунікацій, апаратури
від горючих відходів,
відкладення пилу, пуху
тощо

Видалення
пожежонебезпечних
відходів виробництва

Рис. 4 . Способи о б м е ж е н н я м а с и , о б ‘ є м у г о р ю ч и х р е ч о в и н т а м а т е р і а л і в
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Заміна
легкозаймистих та
горючих рідин на
пожежобезпечні
технічні миючі
засоби

Усунення
контакту з
повітрям
пірофорних
речовин

Виконання вимог
чинних стандартів,
норм та правил
пожежної безпеки

Використання
машин, механізмів,
устаткування,
пристроїв, при
експлуатації яких
не утворюються
джерела
запалювання

Використання
електроустаткування
, що відповідає за
своїм виконанням
пожежонебезпечним
та
вибухонебезпечним
зонам, групам та
категоріям
вибухонебезпечних
сумішей

Використання
швидкодійних
засобів захисного
відключення
можливих джерел
запалювання

Улаштування
блискавкозахисту
і захисного
заземлення
будівель, споруд
та устаткування

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ

Попередження утворення в горючому середовищі джерел запалювання
Зменшення
розміру горючого
середовища, яке є
визначальним,
нижче гранично
допустимого із
горючості

Ліквідація умов
для теплового,
хімічного,
мікробіологічного
самозаймання
речовин та
матеріалів, що
обертаються,
виробів і
конструкцій,
виключення їх
контакту з
відкритим
полум‘ям

Використання
інструменту, при
роботі якого з
легкозаймистими
речовинами та
горючими газами
не виникає іскор

Виключення
можливості
появлення іскрового
розряду в горючому
середовищі з
енергією, яка
дорівнює або вище
мінімальної енергії
запалювання

Підтримання
температури
нагріву поверхні
машин,
устаткування,
пристроїв, речовин
і матеріалів, які
можуть увійти в
контакт з горючим
середовищем,
нижче гранично
допустимої, що
складає 80%,
найменшої
температури
самозаймання
пального

Рис. 5 . Схема забезпечення попередження утворювання в горючому середовищі джерел запалювання
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Використання
технологічних
процесів і
устаткування, що
задовольняє
вимогам
статичної
іскробезпеки

Система протипожежного та противибухового захисту
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
Оскільки повністю виключити імовірність виникнення пожежі неможливо, то необхідно використовувати стратегію
обмеження її наслідків, яка досягається такими заходами:
 забезпеченням потрібної вогнестійкості будівель та споруд;
 забезпеченням своєчасної евакуації людей та відповідності чинним нормам шляхів евакуації;
 створенням умов для ефективного гасіння пожежі;
 обмеженням поширення пожежі;
 своєчасною ліквідацією горіння.

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ

ЗАХИСТ

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ
Використан
ня засобів
пожежогасі
ння та
відповідних
видів
пожежної
техніки

Використан
ня
автоматични
х установок
пожежної
сигналізації
та
пожежогасін
ня

Використання
основних
будівельних
конструкцій
та матеріалів
з
нормованими
показниками
пожежної
небезпеки

Просочуван
ня горючих
конструкцій
об‘єктів
антипіренам
и та
нанесення
на їх
поверхні
вогнезахисн
их
матеріалів

Використання
пристроїв, які
забезпечують
обмеження
розповсюдже
ння пожежі

Організація за
допомогою
технічних
засобів,
включаючи
автоматичні,
своєчасного
оповіщення та
евакуації
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Рис. 6 . Схема забезпечення протипожежного захисту
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Система організаційно-технічних заходів
Координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та
контролю за проведенням і виконанням протипожежних заходів здійснюється
службою пожежної безпеки (СПБ), яка створюється в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, в об'єднаннях підприємств різної форми
власності. Діяльність СПБ регламентується Законом України про пожежну
безпеку та Типовим положенням про службу пожежної безпеки, затвердженим
наказом №220 МВС України 12 квітня 1995 р.
Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей
елементарних знань та недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі
вивчення правил пожежної безпеки слід надавати першоступеневе значення.
Воно повинно здійснюватись безперервно, на всіх етапах навчання та трудової
діяльності з самого раннього віку.
Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота,
спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання
у дітей бережливого ставлення до національного багатства.
Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загальноосвітніх і
професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах,
навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, на
виробництві та в побуті.
Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та
регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за
місцем проживання організовувати навчання населення правилам пожежної
безпеки в побуті та громадських місцях.
Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про
спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки
на підприємствах в установах та організаціях України.
Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи
повинні проходити інструктаж з пожежної безпеки.
Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керівників
різних рівнів) визначаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи
осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної
безпеки, забороняється. Програми навчання з питань пожежної безпеки мають
погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.
Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками
є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання
вимог пожежної безпеки і попередження пожеж, викриваючи, в першу чергу,
такі причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення
правил експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів
під час проведення пожежонебезпечних робіт.
Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених
пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до
чинного законодавства державною пожежною охороною.
Контроль за виконанням правил пожежної регулюється чинним
законодавством.

Лекція 8
8.1. Основні поняття про виробничий травматизм.
Виробничі травми та професійні захворювання (отруєння) є небажаним
наслідком взаємодії людини з виробничим середовищем.
До травм ведуть нещасні випадки, які являють собою раптові
(несподівані) події, що викликаються зовнішніми чинниками і наносять шкоду
людині. Інколи ці два поняття – нещасний випадок та травма – ототожнюються.
До травм відносять забиті місця на тілі, порізи, поранення, переломи
кісток, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом,
блискавкою та іонізуючим випромінюванням, наслідки контакту з
представниками флори та фауни.
Нещасні випадки поділяють:
 за кількістю потерпілих на такі, що сталися з одним працівником, і
групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше
працівниками;
 за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я – без втрати
працездатності, з втратою працездатності на 1 робочий день і
більше, зі стійкою втратою працездатності (каліцтво) і смертельні
(летальні);
 за зв‗язком з виробництвом – на такі, що пов‗язані чи не пов‘язані з
виробництвом.
Обставинами, за яких нещасний випадок визнається таким, що пов'язаний
з виробництвом, і складається акт за формою Н-1, є:
1) виконання потерпілим трудових (посадових) обов'язків за режимом роботи
підприємства, у тому числі у відрядженні;
2) перебування на робочому місці, на території підприємства* або в іншому
місці для виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків чи завдань
роботодавця з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття,
що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку
підприємства, в тому числі протягом робочого та надурочного часу;
3) підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи
знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також здійснення заходів щодо
особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком
роботи і після її закінчення;
4) виконання завдань відповідно до розпорядження роботодавця в неробочий
час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;
5) проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить
підприємству, або іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем
відповідно до укладеного договору;
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6) використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з
дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи безпосереднього
керівника робіт;
7) виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто
дій, які не належать до його трудових (посадових) обов'язків, зокрема із
запобігання виникненню аварій або рятування людей та майна підприємства,
будь-які дії за дорученням роботодавця; участь у спортивних змаганнях, інших
масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за
рішенням органів управління за наявності відповідного розпорядження
роботодавця;
8) ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або
природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що
використовуються підприємством;
9) надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим
підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення
роботодавця;
10) перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на
території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо
настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових
(посадових) обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих
виробничих факторів чи середовища;
11) прямування потерпілого до об'єкта (між об'єктами) обслуговування
за
затвердженим маршрутом або до будь-якого об'єкта за дорученням
роботодавця;
12) прямування потерпілого до місця чи з місця відрядження згідно з
установленим завданням, у тому числі на транспортному засобі будь-якого
виду та форми власності;
13) раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної
недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування
корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і
капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних
каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних
робіт під землею) або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою,
що підтверджено медичним висновком;
14) скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського,
річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого
колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час
перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів;
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15) оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов'язаного з
нещасним випадком під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків;
16) заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого
під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових)
обов'язків або дій в інтересах підприємства незалежно від порушення
кримінальної справи, крім випадків з'ясування потерпілим та іншою особою
особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком
компетентних органів;
17) одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення
стану його здоров'я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого
фактора чи середовища у процесі виконання ним трудових (посадових)
обов'язків, що підтверджено медичним висновком;
18) раптове погіршення стану здоров'я потерпілого або його смерті під час
виконання трудових (посадових) обов'язків внаслідок впливу небезпечних чи
шкідливих виробничих факторів та/або факторів важкості чи напруженості
трудового процесу, що підтверджено медичним висновком**, або якщо
потерпілий не пройшов обов'язкового медичного огляду відповідно до
законодавства, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому
відповідно до медичного висновку;
19) перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці
роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється
згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства,
технологічної перерви, а також під час перебування на території підприємства у
зв'язку з проведенням виробничої наради, одержанням заробітної плати,
проходженням обов'язкового медичного огляду тощо або проведенням з
дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних
конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених
колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов'язано з
впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено
медичним висновком.
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Обставинами, за яких нещасні випадки не визнаються такими, що
пов'язані з виробництвом, є:
 перебування за місцем постійного проживання на території польових і
вахтових селищ;
 використання в особистих цілях без відома роботодавця транспортних
засобів, устаткування, інструментів, матеріалів тощо, які належать або
використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх
несправності, що підтверджено відповідними висновками);
 погіршення стану здоров'я внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними
засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також їх дії (асфіксія,
інсульт, зупинка серця тощо), що підтверджено відповідним медичним
висновком, якщо це не пов'язано із застосуванням таких речовин у
виробничому процесі чи порушенням вимог щодо їх зберігання і
транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані
алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до настання
нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог
правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або
колективного договору;
 алкогольне, токсичне чи наркотичне сп'яніння, не зумовлене виробничим
процесом, що стало основною причиною нещасного випадку за
відсутності технічних та організаційних причин його настання, що
підтверджено відповідним медичним висновком;
 скоєння злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду або
відповідною постановою слідчих органів;
 природна смерть, смерть від загального захворювання або самогубство,
що підтверджено висновками судово-медичної експертизи та/або слідчих
органів.
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Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві Затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011р. N 1232
Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме
обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного
виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним
трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від
одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень,
гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших
отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а
також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та
іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії,
пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з
представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати
працівником працездатності на один робочий день чи більше або до
необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один
робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час
виконання ним трудових (посадових) обов'язків.
Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його
виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити
керівника робіт, який безпосереднього здійснює контроль за станом охорони
праці на робочому місці, чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити
заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.
У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт
зобов'язаний:
 терміново організувати надання першої невідкладної допомоги
потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувальнопрофілактичного закладу;
 негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального
розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та
машини, механізми, обладнання, устаткування (далі - устаткування) у
такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку
(якщо це не загрожує життю чи здоров'ю інших працівників і не призведе
до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також
вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.
5

Лікувально-профілактичний заклад повинен передати протягом доби з
використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення
про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві:
 підприємству, де працює потерпілий;
 робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі
- Фонд) за місцезнаходженням підприємства, де працює потерпілий, або
за місцем настання нещасного випадку з фізичною особою - підприємцем
або особою, що забезпечує себе роботою самостійно;
 територіальному органові Держгірпромнагляду за місцем настання
нещасного випадку
Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок зобов'язаний:
1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом
доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:
 Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
 керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства
потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох
профспілок - керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі
відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з
питань охорони праці);
 керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є
працівником іншого підприємства;
 органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням
підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
 закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення
гострого професійного захворювання (отруєння);
2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та
організувати проведення розслідування.
Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:
 обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові
пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб - свідків
нещасного випадку та причетних до нього осіб;
 визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства
про охорону праці;
 з'ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
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 вивчити первинну медичну документацію (журнал реєстрації
травматологічного пункту лікувально-профілактичного закладу,
звернення потерпілого до медичного пункту або медико-санітарної
частини підприємства, амбулаторну картку та історію хвороби
потерпілого, документацію відділу кадрів, відділу (служби) охорони
праці тощо);
 визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з
виробництвом;
 установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про
охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання
подібним нещасним випадкам;
 скласти у п'яти примірниках акт проведення розслідування нещасного
випадку за формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов'язаний з
виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано
таким, що пов'язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для
затвердження;
Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби
надсилаються роботодавцем:
 керівникові (спеціалістові) служби охорони праці або посадовій особі
(спеціалістові), на яку роботодавцем покладено виконання функцій з
охорони праці підприємства, працівником якого є потерпілий;
 потерпілому або уповноваженій ним особі, яка представляє його інтереси;
 Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний
випадок;
 територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням
підприємства, на якому стався нещасний випадок;
 первинній організації профспілки, представник якої брав участь у роботі
комісії, або уповноваженій найманими працівниками особі з питань
охорони праці, якщо профспілка на підприємстві відсутня.
Спеціальному розслідуванню підлягають:
 нещасні випадки із смертельними наслідками;
 групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше
працівниками, незалежно від ступеня тяжкості отриманих ними травм;
 випадки смерті працівників на підприємстві;
 випадки зникнення працівників під час виконання трудових (посадових)
обов'язків;
 нещасні випадки, що спричинили тяжкі наслідки, у тому числі з
можливою інвалідністю потерпілого.
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Спеціальне розслідування нещасних випадків, що спричинили тяжкі
наслідки, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, проводиться за
рішенням Держгірпромнагляду або його територіальних органів залежно від
характеру і ступеня тяжкості травми.
Якщо територіальним органом Держгірпромнагляду протягом доби не
прийнято рішення про проведення спеціального розслідування такого
нещасного випадку, розслідування проводиться роботодавцем.
Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним
наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті
або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов'язків
роботодавець зобов'язаний протягом однієї години повідомити з використанням
засобів зв'язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії
повідомлення:
 територіальному органові Держгірпромнагляду за місцезнаходженням
підприємства;
 органові прокуратури за місцем настання нещасного випадку;
 Фондові за місцезнаходженням підприємства;
 органові управління підприємства (у разі його відсутності - місцевій
держадміністрації);
 закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює
санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення
гострих професійних захворювань (отруєнь);
 первинній організації профспілки незалежно від членства потерпілого в
профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок профспілці, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
 органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності територіальному профоб'єднанню за місцем настання нещасного випадку;
 органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій за місцем настання нещасного випадку (у разі необхідності).
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Лекція 9
9.1.Основні положення державного соціального страхування
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

від

Соціальне страхування являє 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.
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.
Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечення прав у
страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання.
Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі
статуту, який затверджується її правлінням. Управління Фондом здійснюється
на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і
роботодавців.
Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
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- паритетність держави, представників застрахованих
роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

осіб

та

- своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
- обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на
умовах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність
такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
- надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами
своїх прав;
- обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
- формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
- диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану
безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на
кожному підприємстві;
- економічна зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і
безпеки праці;
- цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.
Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані
громадяни (в окремих випадках - члени їх сімей), страхувальники та страховик.
Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування
(далі - працівник).
Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - застраховані
особи.
Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд).
Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого,
його здоров'я та працездатність.
Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібні згода
або заява працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі
особи, які підлягають згідно Закону обов‗язковому страхуванню, вважаються
застрахованими незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх
зобов'язань щодо сплати страхових внесків. Усі застраховані є членами Фонду.
Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді
соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:
1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у
релігійних організаціях на виборних посадах;
2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
3) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.
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Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне
захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну
чи психічну травму за обставин, з настанням яких виникає право застрахованої
особи на отримання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг.
Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного
соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, затверджено Постановою Кабінету Міністрів
України від 30 листопада 2011р. N 1232. Перелік професійних захворювань
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства
охорони здоров‗я.
Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу,
проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхових
виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування
професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.
Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило
нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страховика від
виконання зобов'язань перед потерпілим, а такого роду нещасний випадок або
професійне захворювання також є страховим випадком.
У разі настання страхового випадку Фонд зобов'язаний у встановленому
законодавством порядку:
1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну
працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті,
виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні:
2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з
цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої
першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку,
швидкої допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики
професійного захворювання;
4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у
власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній
основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого
відновлення здоров'я застрахованого;
5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони
здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально
організованої медичної допомоги;
6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та
відновлення працездатності потерпілого;
7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за
потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати
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йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в
гуртожитку, ізольованого житла;
8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК)
або медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання та
перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній
основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження
здоров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати
попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю;
9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими
зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при
цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої
продукції, за рахунок Фонду;
10) у разі невідкладної потреби, надавати інвалідам разову грошову
допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань їхнім коштом або
за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за
рахунок Фонду;
11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне
страхування;
12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті.
Усі види соціальних послуг та виплат надаються застрахованому та
особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстровано
підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального
страхування від нещасних випадків чи ні.
З метою профілактики нещасних випадків та професійних захворювань на
виробництві, Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним
випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці.
Фонд провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну,
незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.
Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:
- внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати
виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених
на їх утримання та забезпечення;
- капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації
страхувальників;
- прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на
депозитних рахунках;
- коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і
пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог
нормативних актів з охорони праці;
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- добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не
суперечить законодавству.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного
випадку.
Сума страхових
забезпечувати:

внесків

страхувальників

до

Фонду

повинна

- фінансування заходів, спрямованих на вирішення завдань Фонду,
передбачених Законом;
- створення резерву коштів Фонду для забезпечення його стабільного
функціонування;
- покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням соціального
страхування від нещасного випадку.
Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:
- для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці
найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у
тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону
України "Про оплату праці", які підлягають обкладенню прибутковим податком
з громадян;
- для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до мінімальної
заробітної плати.
Розмір страхового внеску, який сплачує страхувальник до Фонду
визначається страховим тарифом, який диференціюється по групах галузей
економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва,
знижкою до нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та
належний стан охорони праці) чи надбавкою (за високі рівні травматизму,
професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці).
Законом ―Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності‖, встановлені 67 класів
професійного ризику виробництва, для яких страхові тарифи (у відсотках на
суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають
основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до
Закону України "Про оплату праці") коливаються від 36,76 (для 1-го класу)
до 49,7 (для 67-го класу). Віднесення до класу професійного ризику
виробництва здійснюється за основним видом економічної діяльності, що
визначається за найбільшою питомою вагою обсягу реалізованої продукції
та/або чисельністю зайнятих осіб за минулий календарний рік.
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Клас професійного ризику виробництва залежить від значення
інтегрального показника. Чим вище значення інтегрального показника, тим
вищий клас професійного ризику виробництва. Інтегральний показник
визначається без урахування даних щодо платників єдиного внеску, для яких
Законом України ―Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове
державне соціальне страхування‖ встановлено розмір єдиного внеску без
віднесення їх до класу професійного ризику виробництва, за такою формулою:
Ісгс =

(ВФсгс/ ВОПсгс) х 100,

де Ісгс - інтегральний показник, відсотків;
ВФсгс - загальна сума видатків відповідної страхової галузевої
сукупності видів економічної діяльності, пов‘язаних із забезпеченням
страхування, за попередні три роки;
ВОПсгс - розмір фонду оплати праці, на який нараховується єдиний
внесок, відповідної страхової галузевої сукупності видів економічної діяльності
за попередні три роки.
9.2. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників
або в разі їх смерті
Каліцтво або ж інше ушкодження здоров'я (травма, хвороба) працівника
веде до втрати ним професійної працездатності, а відтак – до втрати заробітної
плати та інших доходів. Тим самим він позбавляється можливості для
нормального існування як самого себе, так і своїх утриманців. Тому Закон
―Про охорону праці‖ передбачає, що в разі ушкодження здоров‗я працівника,
йому повинно бути надане відповідне відшкодування, а в разі смерті
працівника -відшкодування надається членам сім‗ї померлого. Відшкодування
здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних
випадків
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання,
які
спричинили втрату працездатності". Цим законом
передбачається, що у разі настання страхового випадку застрахованому чи
особам, які мають на це право, Фонд виплачує страхові виплати, які
складаються із:
1) страхової виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини)
залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (щомісячна
страхова виплата);
2) страхової виплати одноразової допомоги потерпілому (членам його
сім'ї та особам, які перебували на утриманні померлого);
3) страхової виплати пенсії по інвалідності потерпілому;
4) страхової виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника;
5) страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок
травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час
вагітності;
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6) страхових витрат на медичну та соціальну допомогу.
За наявності факту заподіяння моральної шкоди потерпілому провадиться
страхова виплата за моральну шкоду.
Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється медикосоціальною експертною комісією (МСЕК) за участю Фонду і визначається у
відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження
здоров'я.
Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до
ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що
потерпілий мав до ушкодження здоров'я, і не може перевищувати його.
У разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілому
сплачується одноразова страхова виплата, сума якої визначається із розрахунку
середньомісячного заробітку його за кожний відсоток втрати ним професійної
працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної
плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що
ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок
порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір
одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не
більш як на 50 відсотків.
Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробництва, яка не
спричинила втрати потерпілим професійної працездатності, відшкодовується у
вигляді одноразової страхової виплати незалежно від інших видів страхових
виплат. Сума страхової виплати за моральну шкоду визначається в судовому
порядку і не може перевищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої на день виплати.
Фонд фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, в тому числі
на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний, постійний
сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, санаторно-курортне
лікування, придбання спеціальних засобів пересування тощо, якщо потребу в
них визначено висновками МСЕК. Якщо внаслідок нещасного випадку або
професійного захворювання потерпілий тимчасово втратив працездатність,
Фонд фінансує всі витрати на його лікування.
Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується в
розмірі 100 відсотків середнього заробітку (оподатковуваного доходу). При
цьому перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються власником
або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи,
організації.
Додаткове харчування призначається на конкретно визначений строк за
раціоном, який складає дієтолог чи лікар, який лікує, та затверджує МСЕК.
Витрати на ліки, лікування, протезування (крім протезів з дорогоцінних
металів), придбання санаторно-курортних путівок, предметів догляду за
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потерпілим визначаються на підставі виданих лікарями рецептів, санаторнокурортних карток, довідок або рахунків про їх вартість.
Згідно з висновком МСЕК Фонд може відшкодовувати й інші витрати.
У разі смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного
захворювання витрати на його поховання несе Фонд, а сім'ї померлого
сплачується одноразова допомога, розмір якої повинен бути не меншим за
п'ятирічну заробітну плату потерпілого і, крім того, не меншим за однорічний
заробіток потерпілого на кожну особу, яка перебувала на його утриманні, а
також на його дитину, яка народилася протягом не більш як десятимісячного
строку після смерті потерпілого.
У разі смерті потерпілого суми страхових виплат особам, які мають на це
право, визначаються із середньомісячного заробітку потерпілого за
вирахуванням частки, яка припадала на потерпілого та працездатних осіб, що
перебували на його утриманні, але не мали права на ці виплати.
Виплата пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання провадиться потерпілому
відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення. При цьому
неповнолітнім особам, які народилися інвалідами внаслідок травмування на
виробництві або професійного захворювання матері під час її вагітності, а
також учням, студентам, аспірантам тощо, які стали інвалідами під час
відповідних занять або робіт, Фонд провадить щомісячні страхові виплати як
інвалідам дитинства, а після досягнення ними 16 років - у розмірі
середньомісячного заробітку, що склався на території області (міста)
проживання цих осіб, але не менше середньомісячного заробітку в країні на
день виплати.
У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових
виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або
мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також
дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного
строку після його смерті.
Такими непрацездатними особами є:
1) діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або
старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не
спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами,
стажистами) денної форми навчання - до закінчення навчання, але не більш як
до досягнення ними 23 років;
2) жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони
не працюють;
3) інваліди - члени сім'ї потерпілого на час інвалідності;
4) неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був
зобов'язаний виплачувати аліменти;
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5) непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але
мають на це право.
Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають
також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім'ї,
якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які
не досягли 8-річного віку.
Роботодавець може власним коштом здійснювати потерпілим та членам
їх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового
договору.
За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються
місце
роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до
відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної
працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої
роботи проводяться його навчання і
перекваліфікація,
а також
працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.
Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на
виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи
для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими
умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в
пільгових розмірах.
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