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1.1. Сучасний стан, завдання і структура охорони праці і 

промислової безпеки в Україні 
 

1.1.1. Сучасний стан охорони праці в Україні 

Умови та безпека праці, їх стан та поліпшення – самостійне і важливе завдання 

соціальної політики будь-якої сучасної промислово розвиненої держави. Щоб краще 

усвідомити, на якому рівні перебуває стан охорони праці в сучасній Україні, необхідно 

зважити на те, що 1991 року розпочалася не лише розбудова нової держави, а й те, що країна, 

опинившись у стані економічної кризи, водночас вирішувала (та ще й зараз продовжує 

вирішувати) завдання зміни соціального, економічного та державного устрою. 

Рівень безпеки будь-яких робіт у суспільному виробництві великою мірою залежить 

від рівня правового забезпечення цих питань, тобто від якості та повноти викладення 

відповідних вимог у законах та інших нормативно-правових актах. 1992 року вперше не 

лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР було ухвалено Закон України «Про 

охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного права 

громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності та принципи 

державної політики у цій сфері, регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації 

охорони праці в країні.  

Заявивши про свій намір приєднатися до Європейського Союзу, Україна взяла на 

себе зобов’язання щодо приведення національного законодавства у відповідність до 

законодавства ЄС. Для цього прийнято нову редакцію Закону «Про охорону праці» та 

розроблено проект Закону «Про безпечність промислової продукції», розробляються  нові 

нормативно-правові акти, триває робота щодо внесення змін до чинних нормативних актів за 

такими напрямами: загальні вимоги безпеки праці та захисту здоров’я працівників на 

робочих місцях, безпека машин, безпека електрообладнання, засоби індивідуального захисту, 

використання вибухових речовин, гірничі роботи, захист від шуму тощо. 

Починаючи з 1994 року в Україні розроблюються національні, галузеві, регіональні 

та виробничі програми поліпшення стану умов і безпеки праці на виробництві, у перебігу 



реалізації яких було закладено основи для вдосконалення державної системи управління 

охороною праці, впровадження економічних методів управління, вирішення питань 

організаційного, наукового і нормативно-правового забезпечення робіт у сфері охорони 

праці. Розроблено засоби захисту працівників, які раніше не випускалися в Україні; створено 

низку засобів, що контролюють стан охорони та умови праці, небезпечні та аварійні ситуації; 

створено єдину автоматизовану інформаційну систему охорони праці тощо. 

З часів набуття Україною незалежності спостерігається стійка тенденція зниження 

виробничого травматизму – і загального, і зі смертельними наслідками, що видно з табл. 1.1.  

 

Таблиця 1.1  

Виробничий травматизм в Україні за період 1975 – 2012 рр. 

 

      

Рік 

Чисельність 

Працівників 

Травматизм,  

кількість 

травмованих/загиблих 

Непрацездатність, 

людино-днів 

загальний смертельний 

1975 22 537 727 178 841 2 797 3 644 099 

1990 22 614 835 139 600 2 640 2 847 840 

1995 17 951 806 80 450 2 195 2 122 203 

1999 14 300 370 39 844 1 388 1 250 563 

2001 12 651 907 30 992 1 399 1 028 583
 

2004 11 954 094 22 691 1 164 839 475 

2006 11 723 420 19 741 972 745 897 

2011 11 516 089 16 206 1 005 653 000 

2013  8 568 538  

2014  6 318 548  

 

Якщо в перші роки незалежності зменшення кількості нещасних випадків було 

зумовлене передусім такими обставинами, як падіння обсягів виробництва, зменшення 

чисельності працівників, можливе приховування нещасних випадків від реєстрації, особливо 

на малих підприємствах, то аналіз стану виробничої безпеки за 2001 – 2008 роки засвідчує, 

що в Україні набула тенденція зниження виробничого травматизму за стабілізації кількості 

працівників і зростання виробництва в народному господарстві, що не в останню чергу 

зумовлено реалізацією принципів, закладених до Закону України «Про охорону праці».  

Основними причинами нещасних випадків у нашій країні є порушення 

технологічного процесу, трудової та виробничої дисципліни, вимог безпеки під час 

експлуатації транспортних засобів, незадовільне утримання і непродумана організація 

робочих місць, незадовільна організація виконання робіт, невикористання засобів 

індивідуального захисту. Водночас варто зазначити, що у зв’язку з погіршенням економічної 

ситуації і матеріально-технічної бази підприємств, що спостерігалася впродовж минулих 

майже двох десятиліть, умови праці на більшості з них також погіршилися. У промисловості, 

сільському господарстві, будівництві, на транспорті зросла кількість робочих місць, що не 

відповідають санітарно-гігієнічним нормам і правилам. У середньому 20–25% працівників 

постійно перебувають під впливом шкідливих умов праці. 

Спостерігається суттєва (в кілька десятків разів) різниця за кількістю травмованих і 

загиблих як у окремих галузях виробництва так і в окремих регіонах країни. Найбільший 

виробничий травматизм існує в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій 

областях – це області з розвиненою металургійною промисловістю, машинобудуванням, 

авіа- та приладобудуванням, а найменший – у Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській 

областях, саме в тих, у яких обмаль підприємств зазначених галузей. 



Отже, найбільш травмонебезпечними залишаються гірничодобувна та металургійна 

промисловість, за якими йде важке машинобудування, тобто саме ті галузі виробництва, для 

яких готують спеціалістів та магістрів на інженерно-фізіичному факультеті. Високий рівень 

травматизму на підприємствах цих галузей виробництва зумовлений наявністю складних 

технологічних процесів, небезпечних умов праці, великою кількістю машин, механізмів, 

обладнання підвищеної небезпеки. 

Такий стан справ спонукає до пошуку нових організаційних підходів і методів щодо 

попередження виробничого травматизму та профзахворюванності, чіткої узгодженості дій та 

ухвалення виважених рішень представниками державних органів нагляду за станом 

промислової безпеки та охорони праці, об’єднань промисловців, Фонду, профспілок, органів 

місцевої 
влади, причетних до формування та реалізації політики в галузі охорони праці в 

нашій країні. Реалізація відповідних державних програм, спрямованих на поліпшення умов і 

охорони праці, дасть змогу розробити і впровадити науково обґрунтовану державну систему 

наглядової, навчально-методичної та контрольної діяльності у сфері охорони праці; 

адаптувати нормативно-правову базу з питань охорони праці до вимог директив 

Європейського Союзу і багато іншого.  

Для вирішення цих завдань в Україні існує достатній науково-технічний потенціал. 

Передусім це Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони 

праці. Крім того, більш як 500 організацій і підприємств займаються питаннями охорони 

праці. З-поміж них відомі своїми розробками інститути НАН України, такі як Інститут 

економіки промисловості, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Інститут медицини праці; галузеві організації: 

МакНДІ (м. Макіївка), НВО «Респіратор» (м. Донецьк), ДержНДІТБХП (м. 

Сіверськодонецьк), ДержНДІБПГ (м. Кривий Ріг); вищі навчальні заклади: НТУУ 

«Київський політехнічний інститут», Державний університет «Львівська політехніка», 

Криворізький державний університет та інші заклади. 

 

 

1.1.2.  Промислова безпека  як галузь виробничих і суспільних взаємовідносин 

Науково-технічна революція, яка відбулася після Другої світової війни, сприяла 

розвитку таких виробництв, які використовують, виготовляють чи переробляють у великій 

кількості небезпечні речовини або застосовують технологічні процеси, що загрожують 

виникненням надзвичайної ситуації. Такі виробництва розглядають як об’єкти підвищеної 

небезпеки не лише для працівників, безпосередньо зайнятих на них, а й для працівників 

суміжних виробництв і для населення, що мешкає на прилеглій до цих об’єктів території. 

У 2001 році було прийнято Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», 

який регулює роботу підприємств, де не виключені великі аварії з викидом шкідливих 

речовин, яким зокрема створено систему нагляду за промисловою безпекою. Чинний ДСТУ 

2293 – 99 дає визначення промислової безпеки як безпеки від нещасних випадків та аварій на 

виробничих об’єктах і від їх наслідків. На відміну від охорони праці, яка є системою заходів і 

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

(тобто тоді, коли вони перебувають у трудових відносинах з роботодавцем), промислову 

безпеку розглядають як систему, що забезпечує збереження життя і здоров’я людей 

незалежно від того, перебувають вони у трудових відносинах з власником об’єкту, який 

наніс їм шкоду, чи ні. Якщо зважити на те, що в рамках охорони праці досить ґрунтовно і 

чітко закріплено правові, соціальні, технічні та інші аспекти взаємовідносини держави, 

роботодавця і працівника, то промислова безпека як окрема галузь повинна так само чітко і 

ґрунтовно визначати взаємовідносини держави, власників об’єктів підвищеної небезпеки та 

громадян. Поки що такої чіткості не існує, але на усунення цього упущення спрямовано 

зусилля державних органів, науковців і промисловців. Про це свідчать проекти нових 

документів, передусім такі, як проект Закону України «Про промислову безпеку», проект 

Закону України «Про аудит з промислової безпеки і охорони праці», нова редакція ДСТУ 

2293, наукові публікації тощо. 

Проект нового ДСТУ 2293 визначає промислову безпеку як стан захищеності 

інтересів людей і/або майна від негативного впливу аварій і їх наслідків. В проекті Закону 



України «Про промислову безпеку» встановлено, що промислова безпека – це створення 

умов захищеності життя та здоров’я людей від небезпечних виробничих факторів за умов 

використання небезпечних виробничих об’єктів, що забезпечується системою правових, 

соціально-економічних та організаційно-технічних заходів. 

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

здійснюється технологічний процес, функціонально пов’язаний з використанням машин, 

механізмів, обладнання, що характеризуються підвищеним ступенем ризику завдання шкоди 

життю та здоров’ю людей. Термін небезпечний виробничий об’єкт, що пропонується у 

проекті Закону України «Про промислову безпеку», має ширше значення, аніж термін об’єкт 

підвищеної небезпеки, визначення якого наведено в чинному Законі України «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки».  

 

1.1.3. Нормативно-правові акти з охорони праці 

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання, 

устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працівників, порядку їх навчання тощо 

регламентуються відповідними нормативно-правовими актами, які розробляються 

відповідно до законодавства про охорону праці і становлять нормативно-технічну базу 

охорони праці. Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу 

державної влади, яким встановлюються загальнообов’язкові правила (норми). 

Питання, що пов’язані із структурою і складовими нормативної бази охорони праці у 

державі розглядалися в ООП. Законом України «Про охорону праці» визначено, що 

нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) – це правила,  норми, регламенти,  

положення,   інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. НПАОП переглядають 

по мірі впровадження  досягнень  науки  і техніки,  що сприяють поліпшенню безпеки, 

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

Загальнодержавні нормативно-правові акти з охорони праці у разі потреби  

доповнюються  відомчими документами, які можуть розробляти на їх основі і 

затверджуватися відповідними міністерствами, відомствами України або асоціаціями, 

корпораціями та іншими  об’єднаннями підприємств для конкретизації вимог нормативно-

правових актів залежно від  специфіки галузі. 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи 

розробляють на основі нормативно-правових актів і затверджують власні нормативні акти з 

охорони праці, що діють у межах цього підприємства, установи, організації. Нормативні акти 

підприємства конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не можуть містити вимоги 

з охорони праці менші або слабкіші, аніж ті, що містяться в державних нормах.  

Обов’язком роботодавців є неухильне дотримання вимог нормативно-правових 

актів, що діють у сфері охорони праці. У разі неможливості повного усунення небезпечних і 

шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це 

відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до цього 

органу з клопотанням  про встановлення необхідного терміну для виконання заходів щодо 

відповідності умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних 

вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання 

роботодавця, здійснює в разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх 

достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення 

іншого терміну застосування вимог нормативних актів  з охорони праці.  Роботодавець 

зобов’язаний невідкладно повідомити заінтересованих  працівників  про  рішення  цього   

органу державного нагляду за охороною праці. 

Більш ґрунтовно ці питання розглядаються у п. 2.6., а детальне вивчення складу 

нормативної бази підприємств відбудеться під час дипломної практики, коли студенти 

повинні будуть ознайомитися з відповідними документами підприємств з метою 

використання їх у своїх дипломних роботах та проектах. 

 

 

 



1.2.  Законодавча база охорони праці 
1.2.1.  Законодавство України в галузі охорони праці та промислової безпеки 

Правові та організаційні основи охорони праці є тією базою, яка забезпечує 

соціальний захист працівників і на якій будуються санітарно-гігієнічна та інженерно-

технічна складові охорони праці.  Правова база охорони праці у галузі ґрунтується на 

національному законодавстві та міжнародних нормах. Законодавство України про охорону 

праці – це система  взаємопов’язаних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у 

сфері соціального захисту громадян у процесі трудової діяльності. Воно складається з Закону 

України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. Базується законодавство України про охорону 

праці на конституційному праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові умови 

праці, гарантовані статтею 43 Конституції України. Ця ж стаття встановлює також заборону 

використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах. Ст. 

45 Конституції гарантує право всіх працівників на щотижневий відпочинок та щорічну 

оплачувану відпустку, а також встановлення скороченого робочого дня щодо окремих 

професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. 

Основоположним документом у галузі охорони праці є Закон України «Про охорону 

праці», який визначає основні положення щодо реалізації права на охорону життя і здоров’я 

у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює відносини 

між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Закон України «Про 

охорону праці», ухвалений 1992 року, вперше не лише в Україні, а й на теренах колишнього 

СРСР став таким правовим актом, який орієнтує законодавство на захист інтересів 

громадянина, віддаючи перевагу в цій сфері правовому регулюванню на відміну від 

адміністративного, що існувало раніше. У листопаді 2002 року Верховна Рада України 

прийняла нову редакцію цього закону. Закон «Про охорону праці» відповідає чинним 

конвенціям і рекомендаціям Міжнародної організації праці, іншим міжнародним правовим 

нормам у цій галузі. Саме у ньому викладено ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В 

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Їх перелік і зміст наведено у додатку в кінці параграфу 1.2.1 - 

Л.1). До речі, Принципи державної політики в галузі охорони праці безсумнівно можуть 

розглядатися і як принципи державної політики у сфері промислової безпеки. Суттєво 

новим, що може бути впроваджено до Закону України «Про промислову безпеку», в разі 

його прийняття, – принцип обов’язкового страхування суб’єктами господарювання цивільної 

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

діяльності у сфері промислової безпеки. 

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом  Української РСР 

від 10 грудня 1971 р. і запроваджено з 1 червня 1972 року. До  нього не раз вносили зміни і 

доповнення. Правове регулювання охорони праці в ньому не обмежується главою ХІ 

«Охорона праці». Норми щодо охорони  праці містяться в багатьох статтях інших глав КЗпП 

України: «Трудовий  договір», «Робочий час», «Час відпочинку», «Праця жінок», «Праця 

молоді», «Професійні спілки», «Нагляд і контроль за додержанням законодавства про 

працю». 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону праці» та Основ 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 1999 року 

ухвалено Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності». Цей закон визначає правову основу, економічний механізм та організаційну 

структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати 

працездатності або загибелі людини на виробництві.  

До основних законодавчих актів, що мають безпосереднє відношення до охорони 

праці, належить також низка інших законів - «Основи законодавства України про охорону 



здоров’я», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Закон України «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та 

радіаційну безпеку». 

Раніше було зазначено, що законодавство у сфері промислової безпеки наразі лише 

формується. 20 серпня 2007 року на засіданні Урядового комітету з питань розвитку галузей 

економіки було прийнято протокольне рішення № 25, яким доручено Держгірпромнагляду 

розробити проект Закону України «Про промислову безпеку». Ухвалення нового закону 

зумовлено необхідністю законодавчого визначення принципів державної політики у сфері 

промислової безпеки, правових, економічних, соціальних та організаційних засад 

забезпечення безаварійного функціонування небезпечних виробничих об’єктів у процесі 

їхньої діяльності.  

Ухвалений 2001 року Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» визначає 

правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов’язаної з об’єктами 

підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров’я людей та довкілля від 

шкідливого впливу аварій на цих об’єктах через запобігання їх виникненню, обмеження 

(локалізацію) розвитку і ліквідацію наслідків. Уперше в правовій практиці нашої країни цим 

законом закріплено вимогу до суб’єктів господарської діяльності проводити ідентифікацію 

об’єктів підвищеної небезпеки, розробляти декларацію безпеки та плани локалізації і 

ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки та страхувати відповідальність за 

можливу шкоду, завдану аварією на цьому об’єкті третім особам. Під ідентифікацією 

об’єктів підвищеної небезпеки розуміють обов’язковий облік таких об’єктів, де 

використовують, виготовляють, переробляють чи транспортують небезпечні речовини у 

кількості, що становить суттєву загрозу мешканцям прилеглих територій і навколишньому 

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

викладено стратегію запобігання великим аваріям на такому об’єкті. Страхування 

відповідальності водночас захищає здоров’я людей, інтереси власника і держави. Воно є, по-

перше, гарантом прав осіб, які потерпіли під час промислової аварії, на відшкодування 

збитку, завданого їхньому життю, здоров’ю та майну. По-друге, засобом захисту 

економічних інтересів власників небезпечних промислових об’єктів за пред’явлення їм 

претензій потерпілими внаслідок аварії. По-третє, засобом запобігання банкрутству 

підприємств. І – найголовніше – страхування відповідальності сприяє запобіганню аварій і 

підвищенню безпеки небезпечних підприємств. 

Окремі питання правового регулювання охорони праці  містяться в багатьох інших 

законодавчих актах України. Так глава 40 Цивільного кодексу України «Зобов’язання, що 

виникають  внаслідок заподіяння шкоди» регулює загальні підстави відшкодування шкоди і 

у т.ч. відповідальність за ушкодження здоров’я і смерть працівника у зв’язку з виконанням 

ним трудових обов’язків. Кримінальний кодекс України містить розділ Х «Злочини проти 

виробництва», статті 271–275 якого встановлюють кримінальну відповідальність за 

порушення вимог охорони праці, які призвели до ушкодження здоров’я чи смерті працівника 

або створили ситуацію, що загрожує життю людей. Ст. 7 Закону України «Про колективні 

договори і угоди» передбачає, що у колективному договорі встановлюються взаємні 

зобов’язання сторін щодо охорони праці, а ст. 8 визначає, що в угодах на державному, 

галузевому та регіональному рівнях регулюються основні принципи і норми реалізації 

соціально-економічної політики, зокрема щодо умов охорони праці. 

Крім зазначених законів, правові відносини у сфері охорони  праці у галузі 

регулюють інші національні законодавчі акти, підзаконні нормативні акти: Укази і 

розпорядження Президента, рішення уряду, нормативні акти міністерств та інших 

центральних органів державної влади.  

 

1.2.2. Міжнародні норми в галузі охорони праці та промислової безпеки 

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:  



- Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці. 

- Директиви Європейського Союзу.  

- Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних Держав. 

- Двосторонні договори та угоди. 

Особливо велике значення серед міжнародних договорів, якими регулюються 

трудові відносини, мають конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці, 

Міжнародні норми соціальної відповідальності (Стандарт SA 8000 «Соціальна 

відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній 

відповідальності»),  Директива 89/391/ЄС від 12 червня 1989 р. щодо введення заходів, які 

сприяють покращенню безпеки и гігієни праці робітників.  

До речі, 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 нормативно-правових актів директивам ЄС. 

Активну роботу щодо розвитку та вдосконалення правової бази охорони праці 

провадять країни – члени СНД. Важливу роль тут відіграють модельні закони, прийняті на 

міждержавному рівні. Мета цих законів – сприяти зближенню національного законодавства в 

галузі охорони праці на міждержавному рівні, створення єдиної правової бази, спрямованої 

на максимальне забезпечення соціальної захищеності працівників. 

Крім зазначених організацій, у справу охорони праці роблять свій внесок також 

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ), Міжнародна організація зі стандартизації (ІСО), Міжнародна організація авіації 

(ІКАО) та низка інших. 

Для регулювання окремих питань охорони праці діють понад 2000 підзаконних 

нормативних актів. Усі ці документи створюють єдине правове поле охорони праці в нашій 

країні узагалі і у конкретної галузі зокрема. 
 

Стандарт SA 8000 (Social Accountability – Соціальна відповідальність 

8000) розроблений для оцінки соціальних аспектів систем менеджменту. Стандарт був 

опублікований у 1997 році, переглянутий – у 2001 році. В основу цього універсального 

стандарту покладено кілька конвенцій Міжнародної організації праці, Конвенцію Організації 

Об’єднаних Націй з прав дитини та Всесвітню декларацію прав людини. Мета стандарту – 

сприяти постійному поліпшенню умов наймання і здійснення трудової діяльності, виконання 

етичних норм цивілізованого суспільства. Він може застосовуватися як в індустріально 

розвинутих країнах, так і в країнах, що розвиваються, як для малих, так і для крупних 

підприємств, а також для громадських организацій. 
Стандарт SA 8000 був створений для того, щоб компанії могли підтвердити 

використання соціально-відповідальних підходів у своїй діяльності. Система менеджменту, 

заснована на вимогах SA 8000, має загальні вимоги з ISO 9001. Так, наприклад: визначена 

керуванням політика компанії в сфері соціальної відповідальності, аналіз і перевірки з боку 

керівництва, планування, оцінка і вибір постачальників, прийняття коригувальних дій. 

Крім перерахованих вище розділів, стандарт містить специфічні вимоги в сфері соціальної 

відповідальності, що стосуються використання дитячої праці, тривалості робочого часу, 

питань оплати праці, застосування дисциплінарних заходів, а також неприйнятність будь-

якого виду дискримінації. 

У світі вже давно прийнято, що підприємства, на яких приділяється значна увага 

персоналу, створенню необхідних і комфортних умов для роботи, є надійними партнерами у 

взаємовідносинах. Використання етичних підходів до суспільства в цілому і до своїх 

співробітників, зокрема створення сприятливої атмосфери в колективі, є критерієм високого 

рівня менеджменту. І навпаки, співробітництво з компаніями, які не виконують ці вимоги, 

вважається неетичним і пов'язаним з додатковими ризиками. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Стандарт SA 8000 спрямований на забезпечення привабливості умов наймання для 

співробітників, поліпшення умов їхньої праці і життєвого рівня. Компанії, у яких 

менеджмент здійснюється відповідно до вимог стандарту SA 8000, мають конкурентну 

перевагу, яка полягає у високій мотивації персоналу, що у свою чергу дозволяє ефективніше 

застосовувати сучасні системи менеджменту для досягнення намічених цілей, забезпечуючи 

при цьому постійну рентабельність. А наявність на підприємстві інших стандартів, таких як 

ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 і т.д., доповнює стандарт SA 8000, забезпечуючи основу 

для інтеграції в рамках загальної системи менеджменту, що веде до скорочення ризиків і 

підвищення прибутковості компанії. 

З метою створення сприятливих і привабливих умов роботи для персоналу слід 

виконувати вимоги соціального стандарту SA 8000, в якому встановлені критерії для оцінки 

таких аспектів: 

1. Дитяча праця 

2. Примусова праця 

3. Здоров'я і техніка безпеки 

4. Свобода професійних об'єднань і право на переговори між роботодавцем і профспілками 

про укладення колективного договору. 

5. Дискримінація 

6. Дисциплінарні стягнення 

7. Робочий час 

8. Компенсація 

9. Системи керування. 

 По кожному з вищенаведених аспектів у стандарті містяться певні вимоги, у тому 

числі: 

1. Дитяча праця. Щодо застосування дитячої праці визначений мінімальний робочий 

вік (15 років); встановлюються рекомендації з надання допомоги працюючим дітям, які не 

досягли мінімального віку; визначаються заходи для забезпечення безпеки їхньої роботи. 

2. Примусова праця. Можлива ситуація, коли працівник змушений працювати проти 

свого бажання (з винагородою чи компенсацією або без них) і якщо він не може звільнитися 

за власним бажанням. Примусова праця включає: рабство або умови, схожі на рабські; 

кріпосна праця; страхування працівником виконання своїх зобов'язань; обов'язкова тюремна 

праця. 

3. Здоров'я і безпека. Роботодавці повинні створити для працівників безпечні і 

здорові умови для роботи; забезпечити процедурами, що стосуються здоров'я, безпеки і 

контролю ризиків; здійснити відповідне навчання. 

4. Свобода об'єднання і право на переговори про укладення колективного договору. 

Вільний вступ в асоціації дозволить трудящим захищати свої інтереси і права, а укладання 

колективного договору дозволить більш ефективно вести переговори з роботодавцями. 

5. Дискримінація. Не повинна проявлятися дискримінація при прийомі на роботу, 

виплаті компенсацій, доступі до навчання, просуванні, звільненні, виході на пенсію. Не 

допускається дискримінація, заснована на расовій чи кастовій приналежності, 

національності, релігії, інвалідності, статі, сексуальній орієнтації, членстві в профспілках, 

політичних поглядах. 

6. Дисциплінарні стягнення. Компанія не повинна застосовувати або сприяти 

застосуванню тілесних покарань, ментального або фізичного примусу, словесних образ. 

7. Робочий час. Умови праці повинні відповідати застосовуваним в галузі законам і 

стандартам, що стосуються робочого часу. Загальна тривалість робочого тижня не повинна 

перевищувати 48 годин на регулярній основі. Персонал повинен мати як мінімум один 

вихідний день кожні сім днів. Понаднормові роботи не повинні перевищувати 12 годин на 

тиждень і застосовуватися тільки у виняткових випадках. Мають виплачуватися преміальні. 

8.Оплата праці. Зарплата працівника не повинна бути нижчою за рівень мінімальних 

галузевих стандартів, що відповідають основним потребам, плюс дохід. Крім того, вона не 

повинна зменшуватися внаслідок дисциплінарних покарань. Зарплата мае бути чітко 



визначена документально і виплачуватися відповідно до законодавства готівкою або будь-

яким іншим способом, зручним для працівника. 

Використання стандарту SA 8000 приводить до таких результатів: 

1. З'являється чітке визначення порядку та умов приймання на роботу і здійснення 

трудової діяльності. 

2. У результаті застосування підходу з точки зору систем менеджменту 

встановлюється соціальна відповідальність як закон при веденні бізнесу. 

3. Відбувається постійне удосконалення умов праці. 

4. З'являється можливість за допомогою сертифікації провести незалежну перевірку 

соціальної орієнтованості підприємства. 

5. Сприяє появі офіційної схеми для залучення акціонерів та інших зацікавлених 

сторін. 

6. Приводить до появи чітких і доступних для користування рекомендацій. 

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво з соціальної відповідальності» 

розроблено виходячи з того, що організації з усього світу все більше усвідомлюють потребу 

в соціально відповідальній поведінці та її переваги, а дії організації відносно суспільства, у 

якому вона функціонує, та відносно її впливу на навколишнє середовище стали важливою 

частиною оцінки її діяльності в цілому та її здатності до продовження ефективного 

функціонування. Частково це відображає зростаюче визнання потреби у підтримці здорових 

екосистем, соціальної рівності та належного управління організаціями. У довготерміновій 

перспективі, вся діяльність організації залежить від стану екосистем світу. 

Метою соціальної відповідальності є сприяння сталому розвитку.  

Стандарт ISO 26000 – це добровільна настанова з соціальної відповідальності і не є 

документом, що передбачає сертифікацію, як, наприклад, ISO 9001 та ISO 14001. Згідно ISO 

26000 компанія включає такі компоненти, як захист прав людини, навколишнього 

природного середовища, безпеку праці, права споживачів та розвиток місцевих общин, а 

також організаційне управління та етику бізнесу. Тобто у настанові враховані всі принципи, 

які зазначені у Глобальній ініціативі ООН (документі, до якого приєдналося 6 тисяч 

компаній та організацій, серед яких 130 українських). 

Цей міжнародний стандарт надає інструкції щодо основних принципів соціальної 

відповідальності, ключових тем та питань, що мають відношення до соціальної 

відповідальності, а також щодо шляхів впровадження соціально відповідальної поведінки до 

існуючих стратегій, систем, практик та процесів організації. Він наголошує на важливості 

результатів та діяльності у сфері соціальної відповідальності та її удосконалення. Стандарт 

замислений як такий, що буде корисним для всіх типів організацій у приватному, 

державному та неприбутковому секторах, для компаній великих і малих, діючих у 

розвинутих країнах або країнах, що розвиваються. Хоча не всі розділи цього міжнародного 

стандарту будуть однаково корисними для всіх типів організацій, всі основні аспекти є 

придатними для кожного типу організацій. Кожна організація самостійно визначає, що є 

придатним та важливим для неї шляхом власних оцінок та діалогу з зацікавленими 

сторонами.  

Використання цього міжнародного стандарту підтримує кожну організацію у 

прагненні стати більш соціально відповідальною, брати до уваги інтереси її членів, 

відповідати чинному законодавству та поважати міжнародні норми поведінки.  

Визнаючи, що організації знаходяться на різних щаблях розуміння та впровадження 

соціальної відповідальності, цей міжнародний стандарт запланований для використання 

тими, хто тільки розпочинає розглядати питання соціальної відповідальності, а також і для 

тих, хто має досвід її впровадження. Початківці можуть вирішити за корисне прочитати і 

застосувати цей міжнародний стандарт від початку до кінця, використавши його у якості 

підручника, у той же час досвідчені користувачі можуть вирішити використати його для 

покращення існуючих практик та для подальшого впровадження соціальної відповідальності 

в організації. Посилання на будь-який стандарт, кодекс або інший документ в рамках цього 

міжнародного стандарту не означає, що ISO схвалює або надає особливого статусу тому чи 

іншому стандарту, кодексу або документу.  



Міжнародна ініціатива ООН – Глобальний Договір ООН (Global Compact) стала 

однією із значущих світових орієнтирів в розвитку питань корпоративної соціальної 

відповідальності. Ідею Глобального Договору запропонував Генеральний секретар ООН 

Кофі Аннан на Всесвітньому економічному форумі 1999 року. Дію Договору спрямовано на 

залучення корпорацій до розв’язання глобальних проблем цивілізації. Глобальний договір 

ООН є добровільною ініціативою, яка об’єднує приватні компанії, агенції ООН, бізнес 

асоціації, неурядові організації та профспілки у єдиний форум задля сталого розвитку через 

відповідальне та інноваційне корпоративне лідерство. Десять універсальних принципів 

Глобального Договору орієнтовані на втілення практик відповідального бізнесу у сферах 

прав людини, стандартів праці, екологічної відповідальності та боротьби із корупцією. 

Глобальний Договір не передбачає якогось «нагляду» чи суворої оцінки діяльності 

компанії. Він базується виключно на добровільних ініціативах бізнесу щодо підтримки 

принципів сталого розвитку, прозорої діяльності, публічної звітності, втілення принципів 

Глобального Договору в ділову стратегію, корпоративну культуру та повсякденну ділову 

практику. 10 Принципів Глобального Договору охоплюють права людини (1, 2 принципи), 

принципи праці (3 - 6 принципи), екологічні принципи (7 - 9 принципи) та антикорупційний 

10-тий принцип. 

 Принцип 1: Комерційні компанії повинні забезпечувати та поважати захист прав 

людини, проголошених на міжнародному рівні. 

Принцип 2: Комерційні компанії повинні забезпечувати, щоб їхня власна діяльність 

не сприяла порушенню прав людини. 

Принцип 3: Комерційні компанії повинні підтримувати свободу зібрань і дієве 

визнання права на колективні угоди. 

Принцип 4: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню примусової праці. 

Принцип 5: Комерційні компанії повинні сприяти ефективному викоріненню дитячої 

праці. 

Принцип 6: Комерційні компанії повинні сприяти викоріненню дискримінації у сфері 

зайнятості та працевлаштування. 

Принцип 7: Комерційні компанії повинні дотримуватися превентивних підходів до 

екологічних проблем. 

Принцип 8: Комерційні компанії повинні ініціювати поширення екологічної 

відповідальності. 

Принцип 9: Комерційні компанії повинні стимулювати розвиток і розповсюдження 

екологічно чистих технологій. 

Принцип 10: Комерційні компанії повинні протидіяти будь-яким формам корупції, 

включаючи здирництво. 

 

Упродовж перших двох років підписання Глобального договору компанія має 

активізувати свою діяльність у соціально відповідальному бізнесі. Після цього вона повинна 

оприлюднити свій перший «Соціальний звіт».  

В Україні Глобальний Договір був започаткований у квітні 2006 року. Зараз 

кількість учасників Глобального Договору в Україні перевищує 130, які заснували 

національну мережу з метою поширювати ініціативи корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні, обміну досвідом, освіти та спільних дій. 

Відповідно до сформульованих та затверджених принципів корпоративної 

соціальної відповідальності кожна компанія обирає основні напрями соціальних програм. 

Соціальні програми компанії – добровільна та послідовна діяльність в соціальній, 

економічній та екологічній сферах. Соціальні програми носять системний характер, пов’язані 

з місією та стратегією розвитку бізнесу та спрямовані на задоволення запитів різних 

заінтересованих сторін. 

Соціальні програми компанії можуть бути внутрішніми та зовнішніми.   

Внутрішня соціально відповідальна діяльність полягає у  розвитку персоналу з 

метою залучення та затримання талановитих працівників; турботі про соціальну захищеність 

працівників; професійному розвитку та навчанні працівників; безпеці та гігієні праці; 



мотиваційних схемах оплати; створенні умов відпочинку та дозвілля; підтримці внутрішніх 

комунікацій; в участі працівників в прийнятті управлінських рішень; допомозі працівникам у 

кризових ситуаціях, підтримці ветеранів праці. 

Зовнішня соціально відповідальна діяльність включає в себе: добросовісну ділову 

практику; інформаційну відкритість; сприяння малому та середньому бізнесу; посилену 

відповідальність перед клієнтами за надані продукти та послуги шляхом їх приведення до 

найвищих стандартів якості; запровадження соціально значимих продуктів та послуг; 

просвітницьку діяльність, розвиток громадянського суспільства, взаємодію з місцевою 

громадою та владою в розвитку територій; охорону довкілля; економне споживання 

природних та енергоресурсів; повторне використання та утилізацію відходів; організацію 

екологічно безпечних транспортних перевезень; акції по озелененню та прибиранню 

територій; відповідальність у рекламно-маркетинговому просуванні своїх продуктів та 

послуг; благодійність та довгострокові соціальні інвестиції. 

Витрати, які пов’язані з проведенням соціальних програм в контексті корпоративної 

соціальної відповідальності, вважаються інвестиціями в майбутнє компанії. Корпоративна 

соціальна відповідальність – це ознака успішності компанії в тому сенсі, що соціально 

відповідальним може бути тільки успішний прибутковий бізнес. А метою впровадження 

системи корпоративної соціальної відповідальності є використання сучасних підходів та 

тенденцій управління бізнесом.  

Це приносить суттєві переваги компанії, а саме: зростання вартості бізнесу; 

підвищення інвестиційної привабливості та доступу до нових ринків; формування репутації 

компанії; підвищення лояльності клієнтів, налагодження партнерських відносин; розвиток 

людських ресурсів; ефективне управління нефінансовими ризиками компанії; удосконалення 

екологічних процесів; підвищення довіри суспільства до компанії. 

 

Політика ЄС з охорони праці розвивалась впродовж десятиріч. З 1980-х рр. 

забезпечення здорових та безпечних умов праці стає одним із пріоритетів політики ЄС. 

Сьогодні це один із найбільш концентрованих та важливих секторів соціальної політики 

Євросоюзу. Забезпечення охорони праці є одним із найважливіших напрямів соціальної 

політики ЄС. Право кожного працівника на роботу в умовах, які забезпечують охорону його 

здоров'я, безпеку та гідність, закріплено у ст. 31 Хартії ЄС про основні права. Правові основи 

охорони праці розвинено у ґрунтовній законодавчій базі ЄС та підкріплено великою 

кількістю інструментів не законодавчого характеру. 

Загалом законодавство ЄС у сфері охорони праці грунтується на чотирьох основних 

принципах: 

1) більш досконалі стандарти охорони праці покликані сприяти зміцненню 

конкуренції; 

2) законодавство про охорону праці може принести очікувані результати лише за 

умови його належного виконання; 

3) поява нових ризиків вимагатиме розробки нових правових норм; 

4) соціальний діалог залишається основним засобом при розробці політики з 

охорони праці, успіх якої залежатиме від спільних зусиль соціальних партнерів. 

У 1989 р. було прийнято основний документ у сфері охорони праці – Рамкову 

Директиву 89/391/ЄЕС "Про впровадження заходів для поліпшення безпеки та охорони 

здоров'я працівників під час роботи". Директива містить загальні принципи попередження 

виробничих ризиків, забезпечення безпеки, охорони здоров'я, уникнення факторів ризику та 

нещасних випадків, інформування, консультацій, збалансованої участі відповідно до 

національного законодавства, практики, освіти працівників. Рамкова Директива передбачила 

право працівників не виконувати роботу у разі серйозної небезпеки, можливості нещасного 

випадку або захворювання. 

Рамкова Директива встановила основні принципи охорони праці та здоров'я 

працівників, яким мають відповідати всі документи, що приймаються в рамках ЄС або 

державами-членами на національному рівні: 



- обов'язок роботодавця гарантувати здоров'я та безпеку в процесі здійснення 

трудової діяльності, зокрема, шляхом належного та своєчасного інформування працівників 

за допомогою інструкцій, спеціальних курсів правильного використання обладнання тощо; 

- обов'язок кожного працівника сприяти охороні власного здоров'я та безпеки, 

безпеки інших працівників через дотримання інструкцій безпеки, правильного використання 

технічних засобів; 

- відсутність та/або обмеження відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну 

здоров'ю працівника внаслідок непереборної сили. 

Рамковий характер Директиви 89/391/ЄЕС полягає у тому, що її положення 

сформульовано у загальній формі, для їх реалізації було прийнято декілька десятків інших 

нормативних актів. Проте все законодавство ЄС з охорони праці, яке прийнято на підставі 

Директиви 89/391/ЄЕС, можна поділити на такі групи за предметом врегулювання: 

1. Загальні принципи профілактики та основи охорони праці (Директива Ради 

89/391/ЄЕС); 

2. Вимоги охорони праці для робочого місця (Директива 89/654/ ЄЕС щодо вимог до 

робочого місця, Директива 92/57/ЄЕС щодо тимчасових чи пересувних будівельних 

майданчиків, Директива 92/91/ЄЕС щодо охорони праці на підприємствах, де здійснюється 

видобування мінеральної сировини через свердловини, Директива 92/104/ЄЕС щодо охорони 

праці на підземних та відкритих гірничодобувних підприємствах, Директива 93/103/ЄС щодо 

охорони праці на борту риболовецьких суден, Директива 1999/92/ЄС щодо захисту 

працівників, які піддаються потенційній небезпеці у вибухонебезпечних середовищах); 

3. Вимоги охорони праці під час використання обладнання (Директива 89/655/ЄЕС 

щодо використання працівниками засобів захисту, Директива 89/656/ЄЕС щодо 

використання засобів індивідуального захисту на робочому місці, Директива 90/269/ЄЕС 

щодо ручного переміщення вантажів, коли є ризик пошкодження спини у працівника, 

Директива 90/270/ЄЕС щодо роботи з екранами, Директива 92/58/ЄЕС про мінімальні 

вимоги до знаків на підприємстві, що стосуються загрози безпеки та здоров'я працівників); 

4. Вимоги охорони праці при роботі з хімічними, фізичними та біологічними 

речовинами (Директива 2004/37/ЄС про захист працівників від ризиків, пов'язаних з 

використанням канцерогенів та мутагенів на підприємстві, Директива 2000/54/ЄС про 

мінімальні вимоги безпеки та охорони здоров'я працівників від ризиків, пов'язаних з 

використанням біологічних агентів на виробництві, Директива 98/24/ЄС щодо захисту 

здоров'я та безпеки працівників від шкідливого впливу хімічних реагентів на виробництві, 

Директива 2002/44/ЄС щодо захисту працівників від ризиків, пов'язаних з фізичними 

агентами (вібрацією), Директива 2003/10/ЄС про захист працівників від небезпеки, пов'язаної 

з дією фізичних агентів (шуму), Директива 2004/40/ЄС про мінімальні вимоги безпеки та 

охорони здоров'я працівників від ризиків, пов'язаних з фізичними агентами (в 

електромагнітній сфері), Директива 2006/25/ЄС про мінімальні вимоги охорони здоров'я та 

безпеки працівників від ризиків, пов'язаних з фізичними агентами (штучної оптичної 

радіації); 

5. Захист певних груп працівників на робочому місці (Директива 92/85/ЄЕС про 

сприяння безпеці та захисту здоров'я вагітних працівниць та таких, що нещодавно народили, 

матерів-годувальниць на робочому місці, Директива 94/33/ЄС щодо захисту молоді на 

роботі, Директива 91/383/ЄЕС щодо працівників, які перебувають у тимчасових трудових 

відносинах); 

6. Вимоги стосовно робочого часу (Директива 2003/88/ЄС про деякі аспекти 

організації робочого часу). 

Першою директивою, прийнятою на підставі Рамкової директиви, була Директива 

89/654/ЄЕС про встановлення мінімальних вимог до безпеки та гігієни робочих місць. Під 

робочим місцем розумілося місце, яке надано для установки робочого обладнання, що 

знаходиться на території підприємства та/або закладу та до якого працівник має доступ у 

процесі своєї роботи. 

Окрема директива присвячена праці неповнолітніх. Директива 94/33/ЄС про захист 

прав молодих працівників на робочому місці зобов'язує держави-члени впроваджувати 



спеціальні правила для регулювання робочого часу та часу відпочинку, встановити 

підвищені стандарти безпеки праці для працівників молодше 18 років. Директива розкриває 

термін "молода особа" (будь-яка особа віком до 18 років), термін "дитина" (будь-яка молода 

особа, яка не досягла 15 років і яка підлягає загальнообов'язковому шкільному навчанню, 

згідно з національним законодавством); "підліток" (будь-яка молода особу віком від 15 до 18 

років, яка вже не підлягає загальнообов'язковому шкільному навчанню згідно з національним 

законодавством). 

Директива встановила також мінімальний вік допуску до роботи - не менше 15 років 

та після закінчення загальної освіти. Хоча можуть бути певні виключення, пов'язані зі 

специфікою роботи, зокрема, рекламна сфера, кіноіндустрія, спорт. У таких випадках діти 

можуть бути допущені до роботи тільки після отримання згоди відповідних органів влади. В 

додатку до Директиви визначені види робіт, які взагалі заборонені для неповнолітніх. 

Важливі гарантії для працівників-жінок були передбачені Директивою 92/85/ЄЕС 

про сприяння покращенню безпеки та здоров'я вагітних жінок, жінок, які нещодавно 

народили, та матерів-годувальниць. Директивою закріплюється 14-тижнева мінімальна 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами та мінімальний розмір відповідної допомоги на 

рівні, не меншому, ніж допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Забороняється 

звільнення вагітних жінок до закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, 

використання нічної праці визначених категорій жінок. 

Окрім директив, регламентів ЄС у сфері охорони праці, активно розробляються та 

приймаються програми і стратегії. У 2000 р. було прийнято Європейський соціальний план, 

який закріпив стратегічні напрями забезпечення здорових та безпечних умов праці на 

європейському рівні та встановив основні цілі політики ЄС у сфері охорони праці, зокрема: 

консолідація, сприяння та розвиток законодавства для малих та середніх підприємств, 

спрощення (там, де можливо) існуючих стандартів, обмін досвідом та розвиток 

співробітництва між інспекціями праці. Сучасна стратегія ЄС на 2007-2012 рр. фокусується 

на превентивних заходах та попередженні різноманітних ризиків на роботі. А головною 

метою стратегії визначено досягнення постійного, сталого скорочення випадків травматизму 

на виробництві та професійних захворювань. Програма має бути реалізована за допомогою 

імплементації національних стратегій держав-членів через покращення та спрощення 

чинного законодавства водночас з приверненням особливої уваги до проблем його 

виконання на практиці. Також використовуються юридично незобов'язувальні інструменти 

(обмін позитивним досвідом, підвищення рівня усвідомлення важливості охорони праці 

працівниками та роботодавцями, покращення інформованості). До 2012 р. кількість 

нещасних випадків має скоротитися на 25%. 

 

 

1.3.  Умови праці в металургії 
Розглянемо умови праці на робочих місцях об’єктів, до роботи в яких готуються 

студенти інженерно-фізичного факультету, а саме в ливарних і термічних цехах, 

підприємствах порошкової та спецелектро металургії та в разі  проведення досліджень у 

сфері металургії. Враховуючи таку різноплановість підготовки фахівців на ІФФ, в цьому 

конспекті ми головну увагу приділимо умовам праці на робочих місцях підприємств чорної 

металургії та при проведенні роботи з використанням комп’ютерів. Що стосується 

специфічних умов праці, небезпечних та шкідливих чинників в окремих вище названих 

галузях, до роботи в яких готуються студенти ІФФ, ми покажемо головні небезпечні та 

шкідливі чинники в цих галузях.  

Завданням для самостійної роботи студентів  є навести більш детальний перелік 

умов праці, небезпечних та шкідливих чинників безпосередньо в тій галузі, до роботи в якій 

вони готуються, на підставі знань, отриманих впродовж попереднього навчання в 

університеті, вивчення цієї лекції, самостійної роботи студента впродовж виробничих 

практик, виконання різноманітних завдань  тощо. 

Нагадаємо, що Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 



засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі 

трудової діяльності. Таке визначення встановлено чинним Законом України «Про охорону 

праці». Воно свідчить, по-перше, про те, що охорона праці становить сукупність законів, 

норм, правил, стандартів тощо, а також комплекс різноманітних заходів і засобів, які 

забезпечують збереження життя, здоров’я та працездатність людей у процесі виконання 

ними трудових обов’язків, а, по-друге, про те, що турбота про стан здоров’я працівника є 

однією з пріоритетних функцій держави. 

Охорона праці водночас вирішує два завдання. Одне з них – інженерно-технічне – 

передбачає запобігання небезпечним подіям під час трудового процесу через: 

- заміну небезпечних матеріалів менш небезпечними; 

- перехід на нові технології, які зменшують ризик травмування і захворювання; 

- проектування і конструювання устаткування з урахуванням вимог безпеки праці; 

- розробку засобів індивідуального та колективного захисту. 

Друге – соціальне – пов’язане з відшкодуванням матеріальної, моральної чи 

соціальної шкоди, завданої внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, 

тобто це захист працівника та його прав. 

Сучасна концепція охорони праці в економічно розвинених країнах базується на 

тому, що до нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань справа не 

повинна доходити. До найважливіших функцій сучасної держави належить створення умов, 

головною метою яких є робота, спрямована на запобігання травматизму та професійним 

захворюванням, відновлення здоров’я потерпілих на виробництві, виплата компенсацій 

потерпілим. 

Виходячи з поставлених перед нею завдань, охорона праці, ґрунтуючись на правових 

та організаційних основах, вирішує питання виробничої санітарії, виробничої та пожежної 

безпеки. 

 

1.3.1. Чорна металургія 

Умови праці на робочих місцях в чорній металургії  визначаються шкідливими  і  

небезпечними  виробничими  чинниками, які залежать від матеріалів, що вживаються, 

технологічних процесів, устаткування.   

Агломераційне виробництво характеризується підвищеною запиленістю у зв'язку з 

переробкою сипких матеріалів. Так, при вивантаженні вихідних матеріалів запиленість 

повітря в робочій зоні становить 12 – 46 мг /м
3
 (ГДК становить 4 мг/м

3
), у відділенні 

розподілу матеріалів – 65 – 180  мг/м
3
,  у відділенні подрібнення і дроблення – 60 – 600  

мг/м
3
, у відділенні змішування – 16 – 100 мг/м

3
. При скиданні пирога в хвостовій частині 

стрічки на колосниковий грохот виділяється пил,  і його концентрація в робочій зоні 

змінюється від 160  до 1300 мг/м
3
.  Рясне пиловиділення спостерігається в процесі 

сортування агломерату на грохотах (до 5000  мг/м
3
)  і при завантаженні його у вагони.  

Концентрація пилу над вагонами становить 2,5 – 4,9  г/м
3
. Валова кількість пилу при 

завантаженні становить в середньому 3360  кг/год. На ділянці спікання в робочу зону окрім 

пилу можуть потрапляти продукти горіння (окисел вуглецю і сірчистий ангідрид).  

Інтенсивність теплового опромінення на робочих місцях аглофабрики змінюється від 0,35  до 

2 кВт/м
2
,  що значно перевищує допустимий рівень (0,14  кВт/м

2
).  Найбільш 

шумонебезпечним і вібронебезпечним устаткуванням на аглофабриках є грохоти, дробарки,  

ексгаустери, живильники і змішувачі,  рівні звукової потужності  яких змінюються від 98  до 

115  дБА.  Параметри мікроклімату також не відповідають нормативним значенням за 

температурою, вологістю  і швидкостю руху повітря. Так, наприклад ,  на ділянці спікання 

температура вища за допустимі норми, а на ділянках дроблення і змішування – нижча за 

норми .  

 

Доменне виробництво характеризується наявністю таких шкідливих чинників на 

робочих місцях,  як запиленість,  загазованість,  теплова дія і шум. Запилення на основних 

робочих місцях може досягати таких значень: на ділянці шихтоподачі від 2  до 586  мг/м
3
;  на 

ливарному дворі при випуску чавуну і шлаку –  від 2  до 256  мг/м
3
,  при ремонті головного 



жолоба –  від 3  до 540  мг/м
3
.  Забруднення  повітря токсичними газоподібними речовинами 

(окислом вуглецю і  сірчистим газом)  можливо на робочому майданчику при обслуговуванні 

доменної печі,  на ливарному дворі і на колошникових майданчиках.  Концентрація 

сірчистого газу складає в середньому 19 мг/м
3
,  а окислу вуглецю –  до 40  мг/м

3
. Саме на 

колошникових майданчиках може бути значний вміст окислу вуглецю,  тому там можливо 

лише короткочасне перебування  людей без захисної апаратури.  Розплавлений чавун і шлак,  

нагріті поверхні устаткування створюють відповідний нагріваючий мікроклімат на робочих 

місцях. Так, інтенсивність теплових випромінювань на робочих місцях ливарних дворів 

складає 0,7 – 3  кВт/м
2
,  а на робочому майданчику доменної печі –  0,35 – 2,6  кВт/м

2
.  

Температура повітря в теплий період року на робочих місцях поблизу доменної печі може 

досягати 35 – 46 
о
С при відносній вологості 20 – 50%. Рівень шуму на робочих місцях 

перевищує допустимі значення і залежить від устаткування, що застосовується.  Найбільш 

шумо- і вібронебезпечним устаткуванням в доменному цеху є інерційні грохоти,  клапани 

«Снорт»,  газові пальники повітрянагрівачів, віброживильники,  фурми доменних печей .  

Рівні звукової потужності даного устаткування змінюються від 101  до 121  дБА.  

 

Сталеплавильне виробництво характеризується наявністю таких шкідливих 

чинників на робочих місцях, як запиленість, загазованість, теплові випромінювання і шум.  У 

зв'язку з тим,  що на підприємствах чорної металургії можливе вживання мартенівського,  

конвертерного і електроплавильного способів виробництва сталі,  проаналізуємо всі ці 

способи.  Основні забруднення повітря робочої зони в мартенівському виробництві –  це пил 

і окисел вуглецю. Запилення на основних робочих місцях може складати:  на шихтовому 

дворі при розвантаженні вихідних матеріалів від 15  до 450 мг/м
3
  ( ГДК - 4 мг/м

3
), в 

розливному прольоті –  від 18  до 80  мг/м
3
,  в пічному прольоті –  від 4,5  до 8,5  мг/м

3
.  Слід 

зазначити, що наведені дані для пічного прольоту характеризують стан атмосфери цеху, коли 

кисень для продування ванни печі не вживається.  Вживання кисню для інтенсифікації 

плавки (продування ванни)  в цехах,  де немає резервів для збільшення пропускної 

спроможності димових трактів,  обумовлює різке збільшення неорганізованих викидів в 

робочу зону пічного прольоту.  При вживанні двох ванних печей запилення в пічному 

прольоті цеху збільшується приблизно в 4  рази.  Концентрація окислу вуглецю в робочій 

зоні може складати:  у пічному прольоті 0,02 – 0,03  міліграм/л (ГДК оксиду вуглецю 

становить 0,02  міліграм/л),  у відділенні змащування виливниць – 0,2 – 0,7  міліграм/л, на 

дворі виливниць – 0,01 – 0,02  міліграм/л.  Теплові випромінювання в мартенівському цеху 

зумовлені наявністю розплавленого металу і нагрітих поверхонь технологічного обладнання.  

Інтенсивність теплових випромінювань на робочих місцях в пічному прольоті складає 0,18 – 

3,7 кВт/м
2
,  на машині завалення при завантаженні печі – 0,7 – 2,3 кВт/м

2
, на задньому 

майданчику в сталевипускному отворі – 1,4 – 2,4 кВт/м
2
. Температура повітря в теплий 

період року на робочих місцях поблизу мартенівської печі може досягати 35 – 37 
о
С, а з боку 

задньої стінки при випуску сталі – і 45 
о
С. Основними джерелами шуму в мартенівському 

виробництві є мартенівська піч і устаткування,  що забезпечує її працездатність.  Рівні 

звукової потужності даного устаткування коливаються від 102  до 111 дБА.  

 

Основні забруднювачі повітря в робочій зоні в конвертерному виробництві –  це 

пил, окисел  вуглецю і сірчистий газ.  Середні питомі величини шкідливих викидів в 

приміщення конвертерного цеху становлять (у грамах на тонну сталі): пил –  до 200,  оксид 

вуглецю –  від 100  до 360,  сірчистий газ –  від 30  до 220.  У міксерному відділенні 

виділяється оксид вуглецю і пил в середньому відповідно в кількостях 50  і 366  г/т чавуну. У 

відділенні змащування виливниць виділяються також пари важких вуглеводнів 

(нафтопродуктів)  в кількості 60 – 70  кг/год.  Таким чином,  всі виконувані в конвертерному 

цеху технологічні,  ремонтні і допоміжні операції супроводжуються виділенням пилу.  У 

шихтовому відділенні і  в галереях шихтоподачі повітря забруднене вапняковим і  рудним 

пилом,  в міксерному відділенні –  графітовим і залізорудним пилом,  що виділяється з 

міксерів і ковшів з чавуном.  У конвертерному відділенні пил і дим виділяється при заливці 

чавуну і завантаженні шлакоутворювачів у конвертер.  Інтенсивність теплових 



випромінювань на робочих місцях в конвертерному відділенні становить 0,35 – 3,8  кВт/м
2
.  

Найбільша інтенсивність теплових випромінювань (до 4,2  кВт/м
2
)  фіксується при вимірі 

температури, взятті проби сталі, спостереженні за випуском сталі і обробленні 

сталевипускного отвору.  У киснево-конвертерних цехах основними джерелами шуму є 

циркуляційні насоси, ексгаустери, повітродувки. Випуск пари з котла-утилізатора також 

супроводжується  

утворенням шуму.  Рівні звукової потужності даного устаткування коливаються від 

96  до 125  дБА.  

 

Основні забруднювачі повітря в робочій зоні в електросталеплавильному 

виробництві –  це пил, оксиди вуглецю,  азоту і сірки, а також ціаніди і фториди.  Середні 

питомі величини шкідливих викидів з дугових електросталеплавильних печей в приміщення 

цеху становлять (у грамах на тонну сталі):  пил  –  до 2600,  оксид вуглецю –  до 540,  оксиди 

азоту –  до 108,  оксиди сірки –  до 0,6,  ціаніди –  до 11,4  і фториди – 0,25.  Пил містить 

оксиди заліза (від 53 до 80%), марганцю (до 11%), кальцію (до 6%) і магнію (до 3 %). Пил 

становить небезпеку для тих, хто працює, оскільки за фракційним складом він містить 

близько 80%  порошинок розміром менше 7 мкм. Інтенсивність теплових випромінювань на 

робочих місцях електросталеплавильних печей складає 0,35 – 3,0  кВт/м
2
.  Найбільша 

інтенсивність теплових випромінювань (до 3,4  кВт/м
2
) спостерігається при огляді подини і 

під час заправки печі перед завантаженням лому,  а також при скачуванні шлаку.  

Температура повітря в теплий період року на робочих місцях в печі може досягати 35 – 40 
о
С.  У електросталеплавильних цехах основними джерелами шуму є самі дугові печі і 

молота.  Рівні звукової потужності даного устаткування змінюються від 115  до 126  дБА.  У 

дугових електросталеплавильних печах шум дуги є основною складовою звукової 

потужності печі.  Шумоутворення при горінні дуги пов'язано з пульсацією її стовпа через 

коливання температури.  Найбільший шум з'являється в період плавки через розплав шихти. 

Рівні звукової потужності електропечей залежать від їх ємкості,  складу шихти,  що 

розплавляється,  і потужності,  що підводиться до електродів.  Для печей ємкістю 100  тонн 

рівні шуму в середньому на 5 дБА більші, ніж для печей ємкістю 40  т. Зменшення рівня 

звуку при плавленні дрібної шихти (в порівнянні з плавленням крупної шихти)  складає 10  

дБА і пояснюється збільшенням стабільності горіння дуги в результаті більш рівномірного і 

швидкого розігрівання шихти.  Зростання потужності,  що підводиться до електродів ,  в 4  

рази підвищує рівень шуму печі на 17 дБА. Так, із зростанням потужності трансформатора з 

25  до 32 МВА рівень звуку 100  тонної дугової печі збільшується на 5 – 7  дБА.  Тому 

сучасна тенденція збільшення потужності пічних трансформаторів веде до підвищення шуму 

печей.   

 

Прокатне виробництво характеризується  складністю і різноманітністю 

механічного устаткування і технологічних процесів, тому кількість і рівень виробничих 

чинників залежить від типа стану і умов обробки металу (складу механічного устаткування, 

калібрування, швидкості прокату, рівня механізації і  автоматизації та ін.). Розрізняють 

процеси гарячої і холодної обробки металу тиском.  До гарячої прокатки відносяться 

обтискові (блюмінги, слябінги), сортові (крупно-, середньо і дрібносортні) і листові (товсто-  

і тонколистові)  стани. 

  

На станах гарячої прокатки можна  виділити дві основні ділянки: відділення 

нагрівальних пристроїв і становий проліт, де встановлені робочі кліті.  Відділення 

нагрівальних пристроїв характеризується наявністю таких шкідливих чинників на робочих 

місцях,  як запиленість, загазованість, теплові випромінювання і шум. Основні забруднювачі 

повітряного середовища пічних відділень –  це пил і окисел вуглецю.  Загальна питома 

кількість окислу вуглецю, що виділяється технологічним устаткуванням в робочу зону, може 

складати до 200 г/т прокату, а пил – до 16 г/т сортового прокату і до 0,27 г/м
2
 прокатуваного 

листа.  По фактичних вимірах вміст окислу вуглецю на робочих місцях нагрівальника металу 

складає в середньому, 13,4 мг/м
3
, а вміст залізорудного пилу – 11,8 мг/м

3
. Інтенсивність 



теплових випромінювань на відкритих робочих місцях в нагрівальних пристроїв складає: на 

блюмінгу 0,35 – 2,8  кВт/м
2
, в сортопрокатних цехах 0,17 – 2,4 кВт/м

2
,  в рельсобалочних 

цехах 1,05 – 1,6 кВт/м
2
, в листопрокатних цехах 1,75 – 2,7  кВт/м

2
. Температура повітря в 

робочій зоні пічних відділень досягає 40 
о
С, а вологість зазвичай буває не вище 34%.  

Основними джерелами шуму на ділянках нагріву є самі нагрівальні колодязі або печі,  пічні 

вентилятори і транспортне устаткування.  Рівні звукової потужності даного устаткування 

змінюються від 103  до 114  дБА.  На  ділянці прокатного стану основним забруднювачем 

повітряного середовища є пил.  Джерелом пилу є прокатуваний метал, робочі кліті та процес 

різання металу.  Окалина утвортюється під час робочих валянь, грохотанні і транспортуванні 

і викидається в атмосферу цеху. Частина цього пилу (10 – 20%)  видаляється з цеху через 

витяжні аераційні ліхтарі , а пил, що залишається, знаходиться в приміщенні цеху в 

зваженому стані, та осідає на будівельних конструкціях і устаткуванні.  Загальна питома 

кількість пилу, що виділяється у відділенні стану, складає: для обтискових станів (блюмінгів, 

слябінгів і рельсобалочних) – до 80  г/т прокатуваного металу; для сортових станів – до 100 

г/т; для листових станів –  до 100  г/т або до 1,8  г/м
2
 прокатуваного листа.  Інтенсивність 

теплових випромінювань на відкритих робочих місцях робочих клітей складає:  на блюмінгу 

0,18 – 3,4 кВт/м
2
, в сортопрокатних цехах 0,36 – 2,8  кВт/м

2
, в рельсобалочних цехах 0,1 – 2,9 

кВт/м
2
, в листопрокатних цехах 0,35 – 3,7 кВт/м

2
. Інтенсивність теплових випромінювань на 

робочих місцях операторів постів управління може складати 0,05 – 2,1 кВт/м
2
. Температура 

повітря в робочій зоні прокатних станів досягає 32 – 36 
о
С.  Основними джерелами шуму на 

станах гарячої прокатки є робочі кліті, машини вогневої зачистки, ножиці для різання 

прокату, рольганги і холодильники.  Рівні звукової потужності даного устаткування 

змінюються від 97  до 127  дБА.  При цьому на обтискових станах рівень шуму може 

досягати 127  дБА, на сортових – 125  дБА ,  на листових – 121  дБА. 

 

Сучасний цех холодної прокатки листової сталі складається з травильного,  

прокатного, термічного і обробного відділень.  Характерною особливістю процесу холодної 

прокатки є: рулонний спосіб виробництва; безперервність технологічних операцій 

(травлення, прокатка, дресирування, відпал, нанесення покриттів); можливість автоматизації 

технологічних процесів, що приводить до істотного підвищення безпеки. На ділянці 

підготовки металу до холодної прокатки можуть виникати наступні шкідливі чинники:  

підвищена температура повітря (через наявність нагрітих рулонів листової смуги і роботи 

безперервного травильного агрегату),  а також пари кислот, підвищений рівень шуму 

(механічного, ударного і аеродинамічного походження) і виникнення статичної електрики 

(при промаслюванні поверхні травлених смуг електростатичним методом ).  Джерелами 

шуму є все механічне устаткування ділянки підготовки (розмотувач рулонів, 

стикозварювальний агрегат,  агрегати поперечного і подовжнього різання листа,  агрегат 

безперервного травлення, сушильний пристрій, петльовий накопичувач, приймальна кишеня 

та ін.), а також повітродувки. Рівні звукової потужності даного устаткування змінюються від 

111  до 122 дБА.  

 

У становому прольоті встановлені робочі кліті ( дво-, чотири- і багатовалкові). 

Завдяки високій механізації і автоматизації стани безперервної холодної прокатки 

забезпечують безпеку праці персоналу, ручна праця практично відсутня.  Проте, можливі 

механічні порізи кінцівок гострими кромками смуги як в процесі прокатки, так і при обриві 

смуги із-за підвищення натягнення між клітями (особливо на заправній і робочих 

швидкостях)  або ж на зварних швах при поганій зачистці грат та гратознімача.  Основні 

шкідливі чинники в становому прольоті:  пари емульсії (випаровується з поверхні листа при 

прокатці і при неефективній роботі місцевих відсмоктувань можлива підвищена 

концентрація цієї пари в робочій)  і підвищений рівень шуму.  Рівні звукової потужності 

устаткування станового  прольоту змінюються від 113 до 126  дБА.  Вимірювання рівня 

шуму на постійних робочих місцях стану 2000 показали, що лише при холостому ході шум 

нижчий за допустимі значення.  На заправній, робочій і підвищеній швидкостях прокатки 

рівень шуму змінюється в межах від 90  до 103  дБА (нормативне значення – 80 дБА).  



Дослідження рівнів віброшвидкості і віброприскорення на робочих місцях стану показало,  

що виміряні значення становлять 82 – 91 дБ при нормі 92 – 107  дБ (на частотах від 2 до 63 

Гц). Тому така вібрація цілком безпечна для персоналу станів холодної прокатки. Після 

прокатки смугу змотують в рулони.  Середньомасова температура змотаної в рулон смуги 

становить, наприклад, для автолиста 350
о
С, через це виділяється значна кількість тепла, що 

вимагає вживання засобів теплозахисту. Термічну обробку смуги застосовують для додання 

металу заданих механічних і інших властивостей, потрібної структури і зняття внутрішньої 

напруги. Для цього застосовують агрегати термічної обробки (баштові і протяжні 

горизонтальні печі безперервної дії, а також ковпакові печі періодичної дії),  в яких процес 

здійснюється при температурах 720, – 850 
о
С.  На ділянці термічної обробки можуть 

виникати наступні виробничі чинники:  

• при травленні (знежиренні) застосовують (у тому числі і при електролітичному 

знежиренні) кислоти, луги, розчин тринатрійфосфата, емульгатор ОП-7, 

поліметилсилоксанову рідину та ін. при темп. 65 – 85 
о
С, тому можливі виділення пари цих 

речовин у виробниче приміщення;  

• у зв'язку з тим, що при електролітичному знежиренні до ванни підключають струм 

промислової частоти, то можливе ураження електричним струмом.  Тому необхідні заходи 

електричної безпеки;  

• оскільки в агрегатах термічної обробки застосовують захисну атмосферу, що 

містить водень, то камери витримки цих агрегатів при порушенні герметичності можуть бути 

причиною  вибуху;  

• у відділенні термічної обробки температура повітря робочої зони в теплий період 

року вища за допустиму, а в холодний період –  відповідає нормам;  

• оскільки в нагрівальних печах застосовують електричний нагрів, то можливе 

ураження електричним струмом;  

• при охолодженні смуг застосовують вентилятори, що подають охолоджуване 

середовище з великою швидкістю, тому виникає підвищений рівень шуму. Джерелами шуму 

є вентилятори і вакуумні насоси.  Рівні звукової потужності устаткування термічної ділянки 

змінюються від 93  до 116  дБА.  

 

Відділення обробки листових матеріалів і нанесення покриттів включає всіляке 

устаткування остаточної обробки готової продукції, упаковки і здачі її на склад. Операції  

обробки проводять на дресирувальник станах ,  ріжучих агрегатах, правильних і 

промаслюючих машинах, чистильно-миючих машинах,  агрегатах нанесення покриття і 

травлення, агрегатах контрольних перемотувань, установках для упаковки металу і його 

зважування.  Основними виробничими чинниками, що діють на персонал відділень обробки, 

можуть бути:  

• підвищена температура повітря в  робочій зоні (до 35 
о
С) на ділянках нагріву смуг 

при проведенні гарячого цинкування або лудіння смуг;  

• пари кислот і лугів в агрегатах обробки в гарячому лужному розчині і травлення в 

розчинах соляної і сірчаної кислот;  

• пари олова і цинку, які виділяються через нещільності в агрегатах покриття;  

• пари полімерних фарб, які виділяються при розпилюванні цих фарб або при 

наклеюванні плівок;  

• при електролітичному покритті можливе ураження електричним струмом;  

• велика кількість пари розчинника полімерних фарб в сушарці, який також утворює 

вибухонебезпечну суміш з повітрям і може бути причиною вибуху;  

• при змотуванні готових смуг можливе утворення статичної електрики.  

Напруженість цього поля не перевищує 500  кВ/м, проте при цьому з підвищенням 

швидкості змотування можлива поява іскрових розрядів;  

• підвищений рівень шуму (до 107 – 109  дБА) на робочих місцях. 

На ділянках кування і штампування основними виробничими чинниками є:  

• підвищена температура повітря в робочій зоні і знижена вологість;  

• висока інтенсивність теплових випромінювань;  



• загазованість і запиленість повітря (залізорудний пил, окисел вуглецю, дим та ін. 

речовини);  

• високе фізичне навантаження, особливо при ручному куванні;  

• шум і вібрація. 

Умови праці на цих ділянках відносяться до умов гарячих цехів. Відмітною 

особливістю кування і штампування є високий рівень шуму і вібрації, оскільки 

технологічний процес заснований на ударній дії. При цьому вібрація в основному діє на руки 

людини, викликає локальну дію, що є основною причиною можливого виникнення 

вібраційної хвороби. Рівні звукової потужності даного устаткування змінюються від 117  до 

140 дБА. Основними джерелами шуму, що випромінюється пресами і молотами, є вібрація 

їхніх станин і маховиків. Причина цих вібрацій –  удари у всіх рухливих зчленуваннях преса 

або молота, що виникають у момент включення і на початку руху кривошипно-шатунового 

(або ексцентрикового)  механізму.  Процес взаємодії штампу або молота з металом 

(заготівкою) також носить ударний характер, що підсилює шум. При штампуванні або 

куванні рівні шуму пресів або молотів на середніх і високих частотах зростають в 

середньому на 8  дБА в порівнянні з рівнем шуму на холостому ходу.  

 

Таким чином, приведений аналіз умов праці показав,  що на робочих місцях в 

основних переділах чорної металургії виникають наступні шкідливі чинники: пил (вугільний, 

залізовмісний, силікатний, графітовий);  газоподібні речовини (оксид вуглецю, сірководень, 

оксид азоту і ін.); пароподібні речовини (пари кислот, лугів, нафтопродуктів, їдкого натру та 

ін.); підвищена температура повітря і знижена вологість; висока інтенсивність теплових 

випромінювань; шум і вібрація; висока інтенсивність фізичного навантаження; напружена 

поза і монотонність праці. По сумі цих показників (за результатами атестації робочих місць 

за умовами праці відповідно  до ДНАОП 0.05-8.04-92)  умови праці на основних  робочих 

місцях (агломератчиків, горнових, сталеварів, ковалів, вальцівників, нагрівальників та ін.) 

відносять до робіт з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Тому даній 

категорії працівників надаються наступні пільги і компенсації: пільгове пенсійне 

забезпечення по списках № 1 і 2 за рахунок засобів держбюджету; доплати за шкідливі 

умови праці від 12  до 24 %  від тарифу на оплату праці; додаткові дні до відпустки від 7 до 

14  днів відповідно до ДНАОП 0.05-5.02-77  і ДНАОП 0.05-8.03-74;  а також молоко  або 

речовини (соки), що містять пектин. Окрім цього відмічаються випадки дострокового виходу 

на пенсію в результаті отриманого професійного захворювання у зв'язку із забрудненням 

легенів пилом, шумовою хворобою, дією вібрації і тепла. Всі ці додаткові витрати 

збільшують собівартість продукції і негативно впливають на економічні показники роботи 

підприємств чорної металургії.  

 

1.3.2. Комп’ютерні технології 

Робота з відео дисплейними терміналами (ВДТ) персональних комп’ютерів 

радикально змінює умови праці і не завжди в кращу сторону. Негативний вплив на здоров'я 

людини під час тривалої роботи з комп’ютерною технікою це об'єктивна реальність. Вже 

виявлено прямий зв'язок між застосуванням комп’ютерних технологій і багатьма 

захворюваннями (погіршення зору, болі у спині та шиї, болі у кистьових, ліктьових і 

плечових суглобах, порушення сну, хронічний головний біль, нудота, слабкість, стресовий 

стан, захворювання шкіри, природжені аномалії, провокація епілептичних приступів, 

інсульти та інші захворювання). З'явилися і нові хвороби: так звані «синдром комп'ютерного 

зору» і «синдром Інтернету». 

Основними симптомами «синдрому комп'ютерного зору» є стомленість очей, 

двоїння в очах (диплопія), порушення сприймання кольорів, сльозоточивість очей. «Синдром 

Інтернету» це сильна залежність та втрата контролю над своїми діями у разі тривалої роботи 

за комп'ютерами. Проведені дослідження показали, що у професійних операторів 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) та службовців, які у своїй діяльності 

використовують комп’ютерні технології, частіше зустрічаються порушення органів зору, 



опорно-рухового апарату, центральної нервової, серцево-судинної, імунної та статевої 

систем, інші захворювання.  

Робота з ВДТ, яка належить до розумової праці, в значній мірі характеризується: 

високою напруженістю зорових функцій; одноманітною позою; великою кількістю 

стереотипних високоточних координованих рухів, що виконуються лише м'язами кистей рук 

на фоні малої загальної рухової активності; великим нервово-емоційним напруженням, 

особливо в умовах дефіциту часу; роботою з великими масивами інформації, що потребує 

значної активізації уваги та інтенсивної роботи інших вищих психічних функцій організму 

людини. Крім того, при роботі з моніторами на електронно-променевих трубках має місце 

вплив на користувачів комп'ютерних технологій цілої низки факторів фізичної природи, це, в 

першу чергу, електростатичні поля, радіочастотне та рентгенівське випромінювання і т.д. 

Встановлено, що стан організму користувача комп'ютерної техніки значно залежить 

від виду роботи з ВДТ та умов її виконання. Діяльність користувачів комп’ютерної техніки 

за її складністю можна поділити на три груп.  

Група. Діяльність, яка пов'язана з виконанням нескладних багаторазово 

повторюваних операцій, що не вимагають великого розумового напруження. Наприклад, це 

робота операторів комп'ютерного набору, працівників довідкових служб. 

Група. Діяльність, яка пов'язана із здійсненням логічних операцій, що постійно 

повторюються. Наприклад, це робота інженера-проектувальника, оператора 

автоматизованого виробництва і т.д.  

Група. Діяльність, коли в процесі роботи необхідно приймати рішення за відсутності 

заздалегідь відомого алгоритму. Наприклад, це робота інженер-програміста, диспетчерів 

руху залізничного транспорту, аеропортів, тощо. 

Робота інженерів-дослідників у галузі металургії та інша робота випускників ІФФ з 

використанням ЕОМ відноситься до першої або другої з вищезазначених груп, тому саме 

умови праці цих двох груп ми розглянемо більш детально. Для покращення умов праці 

користувачів необхідно організовувати їх професійну діяльність таким чином, щоб якомога 

частіше поєднувалися стандартні операції і творчі компоненти. Тільки в цьому разі, можна 

оптимізувати рівень нервово-емоційного напруження, зумовлений професійною діяльністю 

користувачів комп'ютерної техніки. 

В Інституті медицини праці Академії медичних наук України проводились 

дослідження інтенсивності захворюваності осіб, що використовують у своїй роботі 

комп'ютерну техніку. Була вивчена захворюваність працівників з різною тривалістю 

використання комп'ютерів та характером діяльності самих користувачів. Серед обстежених 

користувачів ВДТ здорових виявилось у кілька разів менше, ніж у контрольній групі, а 

фізіологічні порушення частіше спостерігалися у користувачів, які довше та інтенсивніше 

використовують ВДТ. 

Крім того, за даними ряду авторів у користувачів, які інтенсивно використовують 

комп'ютер в умовах значних розумових напружень, досить часто (40…70%) виникають 

психологічні та поведінкові порушення (нервозність, роздратування, тривога, нерішучість, 

замкнутість та інші порушення). 

Специфіка використання комп’ютерних технологій також полягає в тому, що у 

процесі діалогу людини та ЕОМ більшість користувачів сприймають ЕОМ як рівноправного 

співрозмовника, що призводить до виникнення багатьох абсолютно нових психологічних та 

психофізіологічних проблем, які також слід враховувати у виробничому процесі. Одна з 

основних складових функціонування організму людини при застосуванні комп’ютерних 

технологій це значний рівень інформаційного навантаження. Це значне навантаження на 

центральну нервову та зорову системи, підвищення нервово-емоційного напруження і, як 

наслідок, негативний вплив на серцево-судинну систему. Дія інформаційного фактора може 

виявитися вирішальною у забезпеченні працездатності людини та в значній мірі 

обумовлювати стан її здоров'я. 

Важливою складовою функціонування організму людини при застосуванні 

комп’ютерних технологій є також вплив на нього цілого комплексу факторів виробничого 



середовища, що включає у себе дію електромагнітних хвиль різних частотних діапазонів, 

статичної електрики, шуму, мікроклімату робочої зони та ін.  

Процес праці користувачів комп’ютерних технологій пов'язаний з використанням не 

тільки комп'ютера, але і багатьох інших допоміжних пристроїв, що, в свою чергу, потребує 

вирішення цілого комплексу проблем з ергономіки з метою зниження навантажень, що діють 

на людину під час її роботи. Слід підкреслити, що в даному контексті, проблеми ергономіки 

не повинні обмежуватися лише тільки раціональним конструюванням робочого місця 

користувача ЕОМ, але і охоплювати цілий ряд факторів, які стосуються оптимізації 

параметрів інтерфейсу спілкування людини з ЕОМ, наприклад, вибору кольорів та 

формування раціонально побудованих символів на екрані монітору та ін.  

Робота користувачів комп’ютерних технологій частіше за все проходить при 

активній взаємодії з іншими людьми, що, в свою чергу, потребує також вирішення цілого 

комплексу питань, що порушують як психологічні, так і соціально-психологічні аспекти 

трудових взаємовідносин. Останні безумовно є фактором, який відчутно впливає на 

працездатність та здоров'я людини і це необхідно враховувати для забезпечення 

оптимальних умов праці користувачів комп’ютерних технологій.  

Розглянемо основні види негативного впливу на організм людини, які мають місце 

при використанні комп’ютерної техніки. 

Негативний вплив на органи зору. При роботі з ВДТ основне навантаження припадає 

саме на органи зору. Масові скарги на погіршення зору (під зором розуміють здатність 

сприймати величину, форму та колір предметів, їх взаємне розміщення та відстань між ними) 

з'явились вже в перші роки експлуатації комп'ютерів з ВДТ. В опублікованому в 1985 році 

звіті Національної ради з науки (США) зроблено висновки про те, що такі захворювання 

операторів комп'ютерів, як глаукома, катаракта, запалення райдужної оболонки ока не 

пов'язані з роботою за ВДТ. В той же час, за іншими даними електромагнітне 

випромінювання від ВДТ може викликати катаракту, тобто помутніння кришталика ока. 

Медичні обстеження користувачів комп'ютерів, проведені у Німеччині та Італії 

показали, що квота порушень зору в них на 15…20% більша ніж серед працівників, які в 

своїй діяльності не використовують ВДТ. Наукова група Національної ради наукових 

досліджень США ввела термін «астенопія», який визначається «як будь-які суб'єктивні 

зорові симптоми чи емоційний дискомфорт в результаті зорової діяльності». Симптоми 

астенопії були поділені на «очні» (біль, печія та різь в очах, почервоніння повік та очних 

яблук, ломоти у надбрівній частині та ін.) та «зорові» (пелена перед очима, подвоєння 

предметів, мерехтіння, швидка втома під час зорової роботи та ін.). 

Більшість досліджень показує, що у операторів ВДТ «очні» симптоми зустрічаються 

частіше, ніж «зорові», причому частота проявів астенопії вища у жінок, ніж у чоловіків. 

Також відмічено, що порушення функцій зору корелюють з віком операторів ВДТ і астенопія 

більш виражена у операторів старшого та середнього віку. Також виявлено, що «астенопічні» 

симптоми частіше зустрічаються в операторів, які в силу специфіки своєї роботи, більше 

часу працюють у діалоговому режимі, виконують введення та налагоджування програм, 

здійснюють редагування тексту. Заслуговує уваги і той факт, що чим триваліша та 

інтенсивніша праця за ВДТ протягом робочого дня, тим швидше з'являються та стають більш 

вираженими функціональні порушення органів зору. 

 Як не дивно, але саме застосування сучасних дисплеїв, у яких діагональ складає 19, 

21 та більше дюймів, призводить до зростання негативного впливу ВДТ на органи зору 

людину, оскільки замість того, щоб використовувати на великому екрані символи більшого 

розміру, користувачі ВДТ прагнучи лише максимального заповнення екрану інформацією 

використовують ті ж самі, а іноді ще й менші розміри символів, та одночасно велику 

кількість контрастних кольорів, що створює лише додаткове навантаження на зоровий 

аналізатор. 

На ймовірність порушення функції зору найбільше впливає нечітке зображення та 

мерехтіння на екрані дисплею. Користувач може навіть звикнути до незначного мерехтіння 

тексту чи картинки, однак очі автоматично реагують на це, при цьому напружуються зорові 

нерви та відповідні зорові центри кори головного мозку, а гострота зору неминуче 



знижується. За суб'єктивними оцінками операторів, критична частота світлових мерехтінь, 

тобто найбільша частота, при якій людина помічає мерехтіння, залежно від типу 

люмінофора, роздільної здатності екрану, яскравості зображення, становить на сучасних 

дисплеях близько 70 Гц.  

Напружена зорова робота, якою є робота за ВДТ, по даним досліджень провідних 

офтальмологів, викликає помітні зміни у гостроті зору та проблеми з фокусуванням зору. 

Наприклад, у більшості користувачів ВДТ гострота зору після 4 годин роботи за ВДТ 

погіршується приблизно у 2 рази. Крім того, постійний напружений погляд на екран ВДТ 

зменшує частоту моргання. При цьому погіршується зволоження поверхні очного яблука 

сльозовою рідиною, яка захищає роговиці ока від висихання, та очищує її від забруднення. 

Це може призвести до висихання та помутніння роговиці, аж до появи сліпоти. 

Що стосується користувачів ВДТ, які носять окуляри, то вони більше схильні до 

розладів функції зору. Це пояснюється тим, що для нормальної роботи з ВДТ, як правило, 

необхідні інші окуляри, ніж ті, які користувачі використовують для читання.  

Наслідком напруженої зорової роботи за комп'ютером може бути не лише 

порушення функції зору, але й виникнення головного болю, посилення нервово-психічного 

напруження, зниження працездатності. Умови зорової роботи при використанні ВДТ 

набагато жорсткіші, ніж в природних умовах, оскільки в цьому випадку у користувачів ВДТ 

працює лише ближній зір, і елементи ока, що його забезпечують, знаходяться у постійному 

напруженні. В природних же умовах людина розглядає предмети, які знаходяться на різних 

відстанях та напрямках, що дає змогу різноманітним м'язам ока і різноманітним ділянкам 

поля сітківки ока працювати поперемінно, отримуючи можливість відновлювати свій 

функціональний потенціал. 

Негативний вплив на органи зору у користувачів комп’ютерної техніки пов'язаний 

також з можливим одночасним використанням в їх роботі таких об'єктів, як дисплей, 

клавіатура та документація. Як правило, ці об'єкти розташовані у різних зонах 

спостереження, що вимагає багаторазового переведення лінії зору від одного об’єкту до 

іншого. Робоча документація розміщена частіше за все на столі у горизонтальній площині, на 

відстані оптимальної зони видимості (250…300 мм), а об'єкти розрізнення у цьому випадку 

темні на світлому фоні. Об'єкти розрізнення на клавіатурі відзначаються більшим розміром і 

розташовані у похилій площині теж на відстані оптимальної зони видимості, при цьому вони 

можуть бути як темними на світлому фоні, так і світлими на темному фоні. Об'єкти 

розрізнення на екрані дисплея, це яскраві знаки на темному фоні майже вертикально 

орієнтованого екрану, що вимагає горизонтальної орієнтації лінії зору, і розташовані вони на 

відстані вже 500… 600 мм,. Таким чином, умови роботи з ВДТ ускладнюються необхідністю 

постійної перебудови апаратів акомодації та конвергенції, не кажучи вже про постійну 

необхідність переадаптації від яскравих об'єктів з позитивним контрастом на темні з 

негативним.  

До цього слід додати, що органи зору людини сприймають навколишній світ у 

відбитому світлі, а засоби відображення інформації самі випромінюють світловий потік, 

інтенсивність якого набагато вища тієї, до якої звикли наші очі, і все це при малих кутових 

розмірах символів, нерівномірні яскравості, наявності відблисків, миготінні та дрижанні зоб-

раження, геометричних та нелінійних спотвореннях на екрані дисплея. Безумовно, що це 

призводить до швидкої стомлюваності, зміні артеріального тиску та головного болю. 

Також слід зауважити, що значний негативний вплив на роботу користувачів 

комп’ютерної техніки може мати засліплююча дія освітлювальних приладів, яка вносить 

суттєвий дискомфорт в їх зорову роботу, що потребує забезпечення відповідних проектно-

планувальних рішень в виробничих приміщеннях, де розташована така техніка. 

Для забезпечення комфортних умов зорової роботи користувачів комп’ютерної 

техніки необхідно звертати особливу увагу на забезпечення раціонального освітлення їх 

робочих місць, використовувати лише сучасні монітори, які мають покращенні 

характеристики, а також дотримуватися режимів праці та відпочинку, які рекомендовані 

санітарними нормами. 



Значне навантаження на опорно-рухову систему. Праця будь-якого користувача 

комп'ютерної техніки характеризується тривалою, багатогодинною напруженою роботою в 

одноманітному положенні сидячи. Як результат, незначна рухова активність при значних 

локальних динамічних навантаженнях, які припадають в основному лише на кисті рук. Такий 

характер роботи може призвести до появи цілої низки хворобливих симптомів. Це загальна 

втома, біль та оніміння у різних частинах тіла (шиї, спині, руках, ногах та інших частинах 

тіла). Робоче положення сидячи потребує постійної статичної роботи значної кількості м'язів, 

що призводить до швидкої втоми організму людини. При такому положенні тіла м'язи ніг, 

плечей, шиї та рук довгий час перебувають у скороченому стані, м'язи не розслабляються, 

що значно погіршує кровообіг і в м'язових тканинах концентруються продукти розпаду, в 

тому числі і молочна кислота, що може викликати відчуття болю. 

Основні функціональні порушення в організмі людини, які пов'язані з 

використанням комп’ютерної техніки, це захворювання сухожиль, м'язів та нервових 

закінчень. Під час роботи з комп’ютерною технікою користувачі з великою швидкістю 

повторюють одні й ті самі циклічні рухи швидке натискання клавіш клавіатури, переміщення 

миші, нахили та повороти голови. Кожне натискання на клавішу пов'язане зі скороченням 

численної кількості м'язів, переміщенням сухожиль уздовж кісток і стисканням нервових 

закінчень з внутрішніми тканинами. Таке тривале динамічне навантаження з одночасним 

стисканням нервових закінчень призводить до появи тунельного синдрому зап'ястного 

каналу. Його симптомами є: втрата чутливості та біль у зап'ястях, який поширюється вгору 

по передпліччю до плеча і вище до шиї і спини. Окрім цього, можливі оніміння і кольки та 

м'язові судоми. За перших ознак тунельного синдрому слід негайно звернутися до лікаря, бо 

хвороба, що розвинулася, вимагає тривалого лікування. 

Тривала робота за комп'ютером при неправильному, з фізіологічної точки зору, 

положенні тіла може викликати в організмі людини такі види захворювань, як сколіоз 

дугоподібне викривлення хребта, чи остеохондроз дистрофічний процес у кістковій та 

хрящовій тканині. Частіше всього користувачі комп’ютерної техніки скаржаться на біль у 

руках, плечових суглобах, шиї, у верхній частині ніг та у спині. Основні симптоми 

захворювань, що пов’язані з постійним інтенсивним використанням клавіатури, це больові 

відчуття у суглобах та м'язах кистей рук, оніміння та дуже повільна рухливість пальців, 

судоми м'язів кистей рук, поява ниючого болю в ділянках зап'ястка.  

Наприклад, в США швидкими темпами розвивається такий вид комп'ютерного 

захворювання, як «Repetitive Strain Injury» хронічне розтягнення м'язів травматичного 

характеру, скорочено RSІ. За даними Національного інституту охорони праці і профілактики 

професійних захворювань (NIOSH) RSІ належить до професійних захворювань, що найбільш 

часто зустрічаються в США. Ця тенденція до зростання кількості користувачів комп'ютерів, 

які потерпають від цього захворювання, має місце не тільки в США, а і в інших розвинених 

країнах світу.  

Саме праця за клавіатурою потребує найбільш інтенсивної динамічної роботи 

кістково-м’язового апарату кистей рук і одночасно статичного напруження м'язів 

передпліччя і плеча. Виконання однотипних, фізично неважких рухів кистей, що здаються 

зовсім необтяжливими для людини, можуть призвести навіть до функціональних змін в її 

організмі, при цьому розвиватися вони можуть непомітно протягом кількох років.  

Виникненню захворювань кістково-м'язового апарату кистей рук сприяє 

неправильне положення тіла щодо клавіатури, значне відхилення ліктів від тулуба 

нераціональне взаємне спрямування передпліччя та кистей рук. Слід зауважити, що не тільки 

робота за клавіатурою призводить до виникнення порушень у кістково-м'язовому апараті 

рук. Неправильне використання в роботі такого пристрою як «миша», коли розташування 

руки на ній нераціональне і обтяжливе, також несприятливо впливає на організм користувача 

комп'ютерної техніки. Маніпулюючи «мишею» людина здійснює велику кількість дрібних 

однотипних рухів, що призводить до постійного навантаження на кисть руки, передпліччя та 

плече. Все це обумовлює появу неприємних, а згодом і болісних відчуттів у ділянці 

зап'ястка, у ліктьовому і особливо плечовому суглобах.  



Таким чином, можна констатувати, що основне перенапруження опорно-рухової 

системи людини при роботі з комп’ютерною технікою спричиняється, в першу чергу, 

багатогодинною напруженою роботою в одноманітному положенні сидячи, а значить і 

обмеженою загальною руховою активністю (гіподинамією), а також однотипними 

інтенсивними циклічними навантаженнями, які мають місце при роботі з клавіатурою та з 

пристроєм типу "миша". 

Інформаційно-інтелектуальне перевантаження та нервово-емоційне напруження 

мають найбільший негативний вплив на здоров’я користувачів комп’ютерної техніки і, в 

першу чергу, на роботу їх серцево-судинної та центральної нервової систем. Основна умова, 

за якої інтенсивна інтелектуальна робота людини починає викликати істотні та стійкі 

порушення в роботі його серцево-судинної системи, це одночасне зниження її рухової 

активності, що має місце при роботі користувачів комп’ютерів. 

Інтенсивна інтелектуальна робота з використанням комп’ютера призводить також до 

інформаційного перевантаження мозку і до значного нервово-емоційного напруження 

людини. Це робота з масивами даних, очікування нової інформації, необхідність прийняття 

відповідальних рішень, відповідальність за кінцевий результат, тривала ізоляції у 

спілкуванні і т. ін.  

Під впливом цих факторів виникають зміни у співвідношенні процесів збудження та 

гальмування в корі головного мозку. При цьому функціональна активність ЦНС знижується, 

а порушення рівноваги основних нервових процесів все більше спрямовано в бік 

гальмування. В організмі розвивається втома, яка згідно з ДСТУ 3038-85 «Гігієна. Терміни 

та визначення основних понять» визначається як сукупність тимчасових змін у 

фізіологічному, психічному стані людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої 

діяльності і призводять до погіршення як кількісних, так і якісних показників цієї діяльності. 

Серед користувачів комп’ютерної техніки найбільш поширений такий вид 

захворювання, як психічна втома, яка супроводжується наступними ознаками: зниженням 

можливості сприйняття інформації та здатності концентрувати увагу; сповільненням 

мислення; зниженням здатності до запам'ятовування; різкими змінами в емоційному стані; 

депресією, роздратуванням, або втратою емоційної рівноваги; сповільненням сенсомоторних 

функцій.  

Дійсно, в окремих випадках, зовнішні стимулюючі обставини можуть дозволити на 

деякий час подолати втому і підняти рівень функціональної активності центральної нервової 

системи людини, але при цьому буде збільшуватися прихована втома, яка рано чи пізно все 

одно проявиться.  

Якщо людина не цікавиться роботою і не отримує від неї задоволення, то вона не 

здатна психологічно правильно налаштуватись і зосередити свою увагу на точному 

виконанні прийомів та рухів. Всі ці обставини підвищують ймовірність розладів в роботі 

центральної нервової системи. Поведінка людини у цьому випадку стає невпевненою, а увага 

розсіяною. 

Основна причина розвитку емоційного напруження у користувачів комп’ютерної 

техніки це необхідність обробки великого обсягу інформації в умовах дефіциту часу та 

високої мотивації праці. У цьому випадку емоційне напруження, як правило, 

супроводжується активізацією нервової системи й появою в крові біологічно активних 

речовин, які змінюють діяльність органів кровообігу, дихання, травлення тощо. Це своєрідна 

захисна реакція, яка виникає в організмі людини у відповідь на дію несприятливих зовнішніх 

факторів, і називається вона стресом.  

По узагальненим даним, у працюючих з ВДТ від 2 до 6 годин на добу функціональні 

порушення центральної нервової системи відбуваються в середньому в 4,6 раз частіше, ніж у 

контрольних групах, хвороби серцево-судинної системи у 2 рази частіше.  

 

1.3.3. Ливарне виробництво та спецелектрометалургія 

Ливарне виробництво характеризуюється можливою проявою таких небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів: 

 1  Пил конденсації. 



 2  Виділення пари і газів. 

 3  Надмірне виділення теплоти. 

 4  Надмірні теплові випромінювання. 

 5  Підвищений рівень шуму і вібрації. 

 6  Наявність електромагнітних випромінювань. 
 7  Підвищене значення напруги в електричних мережах. 

 8 Наявність машин і механізмів, що рухаються, та рухомі частини виробничого 

устаткування. 

 9. Небезпечні та шкідливі фактори, що виникають в разі пожежі або вибуху. 

Пил ливарних цехів за дисперсним складом належить до дрібних і найдрібніших 

фракцій, який тривалий час знаходиться у  повітрі робочої зони.  Особливо небезпечний цей 

пил з точки зору сприяння виникненню професійного захворювання – силікозу, тому що він 

містить до 99%  двоокису кремнію. Такий пил   утворюється  при вибиванні відливок, у 

процесі приготування формувальних сумішей та виготовленні стрижнів і форм. 

При плавці легованих сталей і кольорових металів у повітря робочої зони можуть 

виділятися токсичні аерозолі конденсації, серед яких найбільш токсичними є аерозолі 

оксидів марганцю, цинку, ванадію, нікелю і багатьох інших металів та їх з'єднань. 

  До газів і пари, якими забруднюється повітря робочої зони ливарних цехів, 

відносять акролеїн, ацетон, ацетилен, бензол, окисел азоту, окисел вуглецю,  двоокис сірки,  

вуглекислий газ, фенол, формальдегід, хлор, етиловий спирт та низка інших. 

Окисел вуглецю є основним шкідливим виробничим чинником у чавуноливарних і 

сталеливарних цехах. Джерела виділення - вагранки й інші плавильні агрегати, залиті форми 

в процесі їх охолодження, сушильні печі, агрегати поверхневої підсушки форм та інші. 

Наприклад, концентрація окислу вуглецю в колошникових газах вагранок досягає 15%. 

Кількість окислу вуглецю, що виділяється при заливці чавуну і сталі, залежить від часу 

перебування відливки в цеху і маси відливок. (При заливці чавуну у форми для отримання 

відливок масою 10-2000 кг виділяється 40 - 500 г СО на 1 т залитого металу). 

Вуглекислий газ. Його використовують для прискореної хімічної сушки (твердіння) 

піщано-глиняних форм. Він не токсичний, проте при високій концентрації його в повітрі 

робочої зони  зменшується вміст кисню, що може викликати обтяжливе відчуття і навіть 

явище задухи (асфіксію). 

Надмірне виділення теплоти спостерігається у відділеннях плавки металу, заливки, 

сушки форм і стрижнів, вибивки відливок, термічної обробки, а також при виконанні ряду 

допоміжних операцій. На робочому майданчику мартенівських печей,  на колошниковому 

майданчику вагранок і у місцях випуску розплавленої сталі і чавуну, температура повітря 

може перевищувати +30
о
С при температурі зовнішнього повітря нижче +20

о
С. 

Втрати теплоти основним технологічним устаткуванням - плавильними агрегатами 

становлять 14-62% загальної потреби в теплоті, яка йде  на розплавлення металу, а виділення 

теплоти при розливанні металу - близько 3000 МДж/т металу. 

Інтенсивність теплового випромінювання  на деяких робочих місцях досягає високих 

значень (0,5-2,1 кВт/м
2
).  Відомо, що інтенсивність менше 0,7 кВт/м

2
 не викликає  

неприємного  відчуття,  якщо діє протягом декількох хвилин, а понад 3,5 кВт/м
2
 вже через 2 

с  викликає опік. 

Крім того, дія теплового потоку на організм залежить від спектральної 

характеристики випромінювання. Найбільшу проникаючу здатність в організмі має 

інфрачервоне проміння з довжиною хвилі до 1,5 мкм (не поглинаються шкірним покривом), 

а найбільш негативно діють на шкіру хвилі з довжиною понад 1,5 до 3 мкм. 

Вібрація.  У ливарних цехах джерелами загальної вібрації є струси підлоги та інших 

конструктивних елементів будівлі внаслідок ударної дії вибивних решіток, пневматичних, 

формувальних, відцентрових та інших машин, а джерелами локальної вібрації - пневматичні 

обрубні молотки, трамбівки та інше обладнання. Параметри загальної і локальної вібрації 

регламентуються ДСН 3.3.6-039-99. 



Шум. Найбільші рівні шуму характерні для ділянок формування,  вибивання 

відливок, зачистки,  обрубування і деяких інших. Вони можуть досягати значень до 118 Дб 

на частоті 500 Гц (при роботі завантажених інерційних решіток). 

     Ультразвук у ливарних цехах застосовують для обробки рідких розплавів, 

очищення відливок, в установках і системах очищення газів та  ін.  Для цього 

використовують генератори з діапазоном частот 18-22 кГц. 

Електромагнітні поля у ливарних цехах генеруються електротермічними 

установками для плавлення і нагрівання металу, сушіння форм і стрижнів та ін. 

Джерела іонізуючих випромінювань у ливарному виробництві застосовують для 

плавлення, виявлення дефектів у відливках, контролю і автоматизації технологічних 

процесів та ін. 

Основними джерелами небезпеки ураження електричним струмом у ливарних 

цехах є: електропечі, машини і механізми з електроприводом (конвеєри, підйомно-

транспортні пристрої, помольне та інше устаткування для приготування формувальних і 

стрижневих сумішей і т.ін.).  

Ливарні цехи оснащені транспортними і вантажопідйомними механізмами, 

машинами для приготування формувальних і стрижневих сумішей, пристроями для 

вибивання відливок. Виконання будь-якої операції на зазначеному устаткуванні пов'язано з 

небезпекою травмування обслуговуючого персоналу через наявність небезпечних зон. 

Окрім загальноприйнятих засобів колективного захисту, в ливарних цехах 

застосовуються ЗІЗ: 

- для ремонтних і аварійних робіт - ізолюючі костюми; 

- для виконання технологічних операцій в робочому режимі - інші ЗІЗ, передбачені 

ГОСТ 12.4.011-75, у тому числі: 

- засоби захисту органів дихання -  респіратор ШБ-1; 

- спеціальний одяг для захисту від підвищеної температури; 

- спеціальне взуття для захисту від підвищених температур, віброзахисне взуття; 

- засоби захисту рук - спеціальні рукавиці; 

- засоби захисту голови - наголовний щиток, захищає від ультра- й інфрачервоного 

випромінювання, бризок розплавленого металу й іскор; 

- засоби захисту органів слуху - навушники; 

- захисні дерматологічні засоби - очищувачі шкіри. 

До роботи в ливарних цехах допускаються особи, не молодше 18 років. До робіт,  

пов'язаних з обслуговуванням плавильних агрегатів, установок електротермічного 

нагрівання (при використанні генераторів УВЧ і СВЧ), а також при розливанні металу, 

вибиванні і обрубуванню відливок не допускаються жінки. 

Під час прийому на роботу в ливарні цехи  робітники повинні проходити попередній 

медичний огляд, а потім періодичні огляди згідно з порядком, встановленим Міністерством 

охорони здоров'я. 

Не рідше одного разу на квартал адміністрація зобов'язана проводити повторний 

інструктаж робітників з техніки безпеки. 

До робіт з обслуговування парових котлів, ємностей, що працюють під тиском, і 

підйомно-транспортного устаткування допускаються особи, які мають необхідну теоретичну 

і практичну підготовку і відповідне посвідчення на право обслуговування зазначених 

об'єктів. 

 

Основними джерелами забруднень атмосфери навколишнього середовища (пилом, 

окисом вуглецю, сірчаним ангідридом) і водойм механічними суспензіями в ливарних цехах 

є чавуноплавильні та сталеплавильні агрегати й устаткування сумішоприготувального 

відділення та ін. Ливарний цех з річним випуском 100 тис. т литва, обладнаний 

пиловловлювачами з ефективністю очищення 0,7-0,8 викидає в навколишній повітряний 

басейн до 1000 т пилу в рік, тобто 1 тонну пилу на 100 тонн литва. 

Основними видами забруднень стічних вод є пісок, окалина, пил, флюси та ін. 

Масова концентрація суспензій в стічних водах може досягати 3000 мг/л. 



 

1.3.4. Порошкова металургія 

Для порошкової металургії характерно забруднення робочих місць пилоподібними 

металами та різними з’єднаннями, в тому числі шкідливими. Забруднення мають місце під 

час розмелу, просіювання і змішування порошків, дозування шихт, транспортування 

порошкових матеріалів, пресування, розвантаження і обробки спечених матеріалів 

шліфуванням. Пил, що забруднює атмосферу має розмір часток менше 4 мкм, тобто 

відноситься до середньо- та дрібнодисперсного. 

Вміст пилу на робочих місцях під час вироблення запечених виробів становить 

(мг/м
3
) для виробів на основі залізу при просіюванні порошків залізу – 10,2, графіту – 15,8; 

просіюванні залізографітових виробів на півавтоматичних пресах – 0,32, а на гідравлічних 

пресах – 2,7; ручному дозуванні залізографітової суміші – 19,5; для виробів на основі міді – 

при завантаженні вібросита вручну і просіюванні матеріалу вручну – 166,6; просіюванні 

бронзографітової суміші в укритті – 11,3; завантаженні бункера півавтоматичного преса – 

58,9; пресуванні виробів на півавтоматах – 69,5, а вручну – 86,3; вологому шліфуванні 

виробів – 16,6, а при сухому – 584,6. 

Систематичне вдихання металевих і неметалевих порошків і газів може призвести до 

професійних захворювань. Пил мідного порошку викликає захворювання органів дихання, 

серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту,  призводить до отруєнь з 

ураженням органів дихання, печінки та ін. Ще більш шкідливий влив людському організму 

спричиняє пил оксиду міді, який окрім токсичної викликає також фіброгенну дію. 

Особливу увагу слід приділяти питанням охорони праці під час виробництва мідного 

порошку методом електролізу. На основних операціях виробництва – електролізі, 

промиванні, стабілізації, сушці, розмелюванні, просіюванні, змішуванні і пакуванні часто 

допускається велика кількість ручних трудомістких операцій. Всі операції обробки мідного 

порошку супроводжуються значним пилоутворенням. Шкідливий вплив порошку міді на 

організм людини є причиною підвищеної захворюваності робітників грипом, гострим 

гастритом і бронхітом. 

Порошки та пил чистого залізного порошку малотоксичні, але при систематичному 

їх вдиханні вони можуть бути причиною пневмоконіотичних змін і сприяти розвитку 

бронхітів. З’єднання заліза, такі як Fe2O3, Fe(CO)5 та інші, характеризуються значною 

токсичністю. 

Токсичні порошки свинцю. Стабілізований синець знаходиться у вигляді тонко 

дисперсного порошку і легко переходить в пил при стряхуванні і перемішуванні. Гранично 

допустима концентрація свинцю в повітрі робочої зони становить 10 мг/м
3
. Свинець може 

бути причиною  гострих і хронічних отруєнь, які супроводжуються ураженням багатьох 

органів і систем людини.  

Аналогічну токсичну дію мають порошки марганцю і феромарганцю, які при 

потраплянні в організм можуть бути причино причиною  гострих і хронічних отруєнь. 

Пил нікелю та Ni2O3 має виражену загальнотоксичну дію і може викликати гострі та 

хронічні отруєння з переважним ураженням легень. Можливо також проявлення алергічного 

сипу. Допустимий вміст цих речовин в повітрі робочої зони 0,5 мг/м
3
. 

Забруднення повітря порошками WC, Co, Ni та інших речовин може викликати 

захворювання працівників пневмоконіозом. З усіх порошків, що використовуються для 

виробництва твердих сплавів найбільшою токсичністю характеризується кобальт. Суміші 

пиловидних часток W, Ti, Co діють аналогічно кобальту, але в присутності вольфраму 

активність кобальту зростає.  

Випаровування цинку, що утворюються при нанесенні цинкових покриттів методом 

напилення та при термообробці виробів з цинковими покриттями, викликають в людському 

організмі гарячковий стан. 

Порошки хрому можуть бути причиною алергічного сипу і появи виразок на шкірі та 

в носовій порожнині. Фіброз легень може бути наслідком тривалого контакту з порошками 

алюмінію.  



Титан та його діоксид мають слабо виражену токсичність. Гідрид титану проявляє 

помірно виражену пневмоконіотичну та загальнотоксичну дію більшу ніж у титану та його 

оксиду. ГДК гідриду титану становить 6 мг/м
3
. 

У виробництві торірованого вольфраму використовується азотнокислий торій та 

діоксид торію, які є джерелами радіоактивного випромінювання. Радіаційний фактор менше 

у випадку азотнокислого торію, аніж діоксиду торію 

Пил діоксиду кремнію, особливо з дисперсністю менше 5 мкм, сприяє 

захворюванню силікозом, пил азбесту призводить до легеневих захворювань, пил олова та 

оксиду олова  сприяє захворюванню сухотами. Шкідливий вплив на організм людини 

спричиняє також пил порошку нітриду бора (слабо виражена фіброгенна дія), карбідів 

кремнію та бору (ураження органів дихання, слизової оболонки, органів нюху). 

Робітники, зайняті на виробництві феритів, піддаються впливу несприятливих 

факторів (пил, шум, інфрачервоне випромінювання, токсичні гази). Найбільш негативно 

позначається пил феритів. Його вплив на організм характеризується слабовираженою та 

загально токсичною дією. У працюючих на виробництві феритів без достатніх захисних 

заходів відмічається підвищений рівень захворювання органів дихання. Ступінь небезпеки 

для здоров’я людини порошків та промислового пилу визначається багатьма факторами: 

хімічним складом, розміром часток, концентрацією, тривалістю впливу, шляхами 

проникнення в організм людини.  

Робота розмелювально-змішувального та пресового обладнання супроводжується 

інтенсивним шумом, що досягає 80 – 100 дБА. Для забезпечення нормальних умов праці 

рівень шуму не повинен перевищувати 80 дБА. 

Пожежо- та вибухонебезпечність процесів порошкової металургії зумовлена 

використанням дрібнодисперсних порошків, а також легкозаймистих та таких, що добре 

горять основних та допоміжних матеріалів (водень, дисоційований аміак, конвертований 

природний газ). 

Пірофорність порошків (здатність за певних умов займатись під впливом внутрішніх 

екзотермічних процесів) та їх вибухонебезпечність залежать від природи порошку, його 

дисперсності, форми часток та інших факторів. 

Займистість та здатність вибухати металевих порошків залежить від багатьох 

факторів. Вибухова активність суміші порошків збільшується при зростанні вмісту найбільш 

активного домішку, зниженні ступеню окиснення, зменшенні розміру часток, збільшенні 

їхньої питомої поверхні. Більшість порошків вибухонебезпечні при розмірі часток менше 200 

мкм і концентрації від десяти до десятків тисяч г/м
3
. Найбільший тиск вибуху 

спостерігається при концентрації 500 – 2000 г/м
3
 і розмірі часток менше 50 мкм. 

Пірофорність порошків залежить від їх дисперсності та хімічного складу. Вибуховим 

процесам притаманні високі швидкості розповсюдження. Над шаром порошкових активних 

металів, що осіли, можливо розповсюдження вибухової хвилі з надзвуковою швидкістю. 

Займання пилу, що складається з різноманітних вибухонебезпечних матеріалів, 

включаючи метали, може призвести до вибуху. Вибух відбувається при строго визначених 

концентраціях вогненебезпечних матеріалів, що знаходяться у зваженому стані в повітрі, та 

визначеній силі джерела запалення.  Істотний вплив на температуру займання порошків 

чинить його гранулометричний склад. Добавки дрібних часток впливають на температуру 

займання крупних. Причому для різних металів цей вплив не однаковий. В порошках титану 

і цирконію в першу чергу займаються більш крупні частки, в порошках молібдену – 

найдрібніші, що пов’язано з різним ступенем окиснення порошків. Температура займання 

бору не залежить від розміру часток. Зі збільшенням температури нагріву температура 

займання всіх часток зменшується. Температура займання йодидних порошків цирконію і 

титану вище, ніж електролітичного цирконію та магнієтермічного титану відповідно. 

Порошки деяких металів можуть горіти не тільки в повітрі, але й в інертних газах. 

Так, титан, цирконій і гафній самозаймаються в азоті при температурі 450 – 500 
о
С. Суміші 

порошків титану і цирконію з бором самозаймаються при температурі 1000 – 1200 
о
С.  

Порошки титану, магнію, циркону, торію та урану здатні горіти в азоті та вуглекислому газі. 



На самозаймання та вибуховість порошків істотний вплив чинить вологість 

атмосфери. У випадку порошку алюмо-магнієвих сплавів наявність 2 % вологи в повітрі вже 

знижує температуру займання, а при вологості 15 % температура займання зростає. У 

випадку порошків титану і цирконію максимальна швидкість горіння спостерігається при 

вологості повітря 5 – 7 %. 

Порошки сплавів магній–алюміній з вмістом 50 % магнію вибухонебезпечні в 

повітря–азотній суміші з низьким вмістом кисню (від 2 до 5,5 %). Вибухонебезпечні також 

суспензії в повітрі порошків магній–цинкових сплавів. Температура їх займання у водяній 

парі на 150 – 250 
о
С нижче, а у вуглекислому газі на на 28 – 80 

о
С вище, ніж у повітрі. 

Залізні порошки пірофорні, якщо їхня питома поверхня перевищує 6 м
2
/г. При 

зменшенні питомої поверхні температура самозаймання зростає від кімнатної до 100 
о
С і 

більше. Вибухонебезпечні також аеросуспензії деяких сплавів заліза, наприклад, 

феросиліцію. Активізація порошку при подрібненні у вібромлинах істотно підвищує його 

вибухонебезпечність. 

Температура займання порошків нікелю залежить від їх дисперсності та активності. 

При значеннях цих параметрів вище критичних самозаймання порошків нікелю відбувається 

при температур 460 – 560 
о
С. Самозаймання часток крупніше 15 мкм не відбувається навіть 

при температурі 1000 
о
С. 

Самозаймання порошків вольфраму з розміром часток 0,02 – 0,6 мкм спостерігається 

для питомої поверхні порошку 0,5м
2
/г при 280 

о
С і для питомої поверхні 14 м

2
/г – при 230 

о
С. 

Пожежну небезпеку становлять спирти, бензин та інші легкозаймисті матеріали, що 

використовуються у виробництві. Вибухонебезпечними є гази, що використовуються у 

виробництві – водень, дисоційований аміак, конвертований природний газ. Найбільш 

вибухонебезпечним у суміші з повітрям або киснем є водень та конвертований природний 

газ з вмістом до 75 % водню.  

 

1.3.5.  Термічна обробка металів 

Термічна обробка металів характеризується можливою проявою таких небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів: 

1. Підвищена загазованість або запиленість повітря робочої 

2. Підвищена температура матеріалів або поверхонь 

3. Підвищене значення напруги в електричних мережах 

4 Підвищена напруженість електромагнітних полів. 

5. Підвищений рівень шуму при роботі деяких видів печей. 

6. Машини і механізми, що рухаються. 

7. Можливість вибуху або запалювання при застосуванні в процесі термічної 

обробки масел. 

 

Підвищена загазованість або запорошеність повітря робочої зони токсичними 

газами, які можуть належати до   складу контрольованих атмосфер і початкових газів. Це 

окисел вуглецю СО, аміаку NH3, діоксид сірки SO2, сірководень H2S, бензол C6H6 та ін. Поява 

різкого запаху деяких газів, наприклад, аміаку, сірчистих газів, пропану, є попередженням 

про неполадки. 

У процесах термічної обробки можуть застосовуватися ціаністі солі (KCN, NaCN та 

ін.), які є найсильнішими отрутами. У наявності вологи, кислот, а також вуглекислоти, що 

містяться в повітрі, ціаністі солі виділяють ціаністий водень (синильна кислота HCN), що 

викликає швидку задуху внаслідок паралічу тканин дихальних органів. 

При роботі з розплавами солей  може відбуватися їх випаровування та  

розбризкування в результаті хімічних реакцій, що протікають як на оброблюваному 

матеріалі, так і на поверхні розділу робочих середовищ і атмосфери (реакції з киснем, 

вологою). При цьому пари лугів, дрібні краплі водяної пари в поєднанні з карбонатами, 

нітратами, гідроокисами та ін. солями можуть бути причиною респіраторних подразнень, 

неприємних  дій на слизову оболонку та очі;  



Підвищена температура матеріалів або поверхні устаткування, підвищений рівень 

теплового випромінювання. Опіки можна отримати при викидах розплавів унаслідок 

порушення технологічного процесу, при спалахуванні гартівних масел, при спалахах 

горючих газів, які використовуються як контрольовані атмосфери. При дотику до нагрітих 

виробів або частин печей, при дотику до зовнішніх частин устаткування (дверці, ручки і т.д.), 

температура яких підвищилася унаслідок виходу з ладу теплоізоляції. Можливий опік очей 

при експлуатації плазмових, електронно-променевих, оптичних та ін. печей, які працюють 

при дуже високих температурах. Перегріви і опіки працюючих можливі також через 

інтенсивне теплове випромінювання. 

Підвищене значення напруги в електричних мережах Електротермічне устаткування 

має струмоведучі частини безпосередньо в робочому просторі, часто без електричної 

ізоляції. Це  небезпечно при можливості контакту з ними в момент завантаження або 

переміщення виробів. 

4 Підвищена напруженість електромагнітних полів. 

5 Підвищений рівень шуму при роботі деяких видів печей. 

6 Машини і механізми, що рухаються. 

7 Можливість вибуху або запалювання при застосуванні в процесі термічної обробки 

масел. 

 

Дуже часто процес термічної обробки металів супроводжує гальванічна обробка та 

зварювання. При цьому при підготовці поверхні деталей перед нанесенням покриттів широко 

застосовують механічні методи очищення поверхні: шліфування, обробка струменями води з 

домішками піску та дробу, струменеві очищення з використанням металевого пилу, 

карборунду і рубаного дроту. Ці методи характеризуються наявністю підвищеної 

запорошеної металевим пилом, підвищеним рівнем шуму і вібрації, і в більшості випадків 

підвищеною температурою поверхонь виробів і обладнання. 

Процеси приготування електролітів, нанесення і обробки поверхонь вимагають 

застосування різноманітних хімічних речовин. 

Це солі нікелю, міді, цинку, кадмію та ін. металів, солі хрому, хромовий ангідрид, 

нітрат натрію, ціаністий натрій і калій. 

При зварюванні в зону дихання працюючих можуть потрапляти зварювальні 

аерозолі, які містять у своєму складі оксиди різних металів: марганцю,  хрому, нікелю, міді, 

титану, алюмінію, заліза, вольфраму та ін. 

     Кількість і склад зварювальних аерозолів, їх токсичність залежить від хімічного 

складу зварювальних матеріалів і зварюваних металів та виду технологічного процесу. 

Випромінювання електричної дуги при зварюванні, якщо не захищати очі, може 

призвести до їх ураження – електрофтальмії або катаракти. 

 Робота на висоті без відповідних запобіжних засобів і огорож може призвести до 

падіння працюючих. 
 

 

1.4. Основні наукові проблеми в галузі охорони праці 
 

1.4.1. Організація наукових досліджень  

Для наукового і науково-технічного вирішення проблем охорони праці, забезпечення 

системного й комплексного підходу до організації нормотворчої діяльності, вдосконалення 

нормативної бази з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Україні 

створено мережу базових (головних) організацій та установ — понад 600 з цієї важливої 

проблеми. Їх діяльність охоплює майже всі нині визначені напрями охорони праці, що 

потребують розвитку й удосконалення. Такі організації створено і в більшості галузей 

народного господарства згідно з рішеннями міністерств, відомств, концернів, корпорацій та 

інших об’єднань підприємств, створених за галузевим принципом. Це — провідні науково-



дослідні, проектно-конструкторські й інші організації, які спеціалізуються з питань безпеки, 

гігієни та виробничого середовища.  

Для наукового забезпечення охорони праці в Україні 1994 р. створено Національний 

науково-дослідний інститут охорони праці (наразі – "Національний науково-дослідний 

інститут промислової безпеки та охорони праці" (ННДІБПОП), який разом з інститутами 

Академії наук України та іншими науково-дослідними і проектно-конструкторськими 

установами, навчальними закладами здійснює фундаментальні і прикладні наукові 

дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної небезпечності. На 

ННДІБПОП покладено виконання функції головної організації в Україні, яка координує 

роботу в даному напрямку, надає методичну допомогу фахівцям, організує підвищення їх 

кваліфікації, а також безпосередньо опрацьовує проект міжгалузевих і окремих галузевих 

нормативних актів про охорону праці. Реалізуючи програми TACIS, експерти Європейського 

Союзу тісно співробітничають з ННДІБПОП в межах проекту «Підтримка здоров’я та 

безпеки праці». 

В своєму складі інститут має наступні науково-дослідні лабораторії: лабораторія 

аналізу виробничого травматизму та наглядової діяльності; лабораторія інформаційних 

технологій; лабораторія промислової безпеки; лабораторія стратегії та економічної політики 

управління промисловою безпекою та охороною праці; лабораторія аналізу та розробки 

системи управління охороною праці; лабораторія науково-організаційної підтримки; 

лабораторія нормативного забезпечення. 

Структурним підрозділами ННДІПБОП є два відділи. Відділ № 1 – науково-дослідний 

відділ державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці У складі відділу три 

науково-дослідні лабораторії: промислової безпеки, інформаційних технологій, аналізу 

виробничого травматизму, наглядової діяльності та розробки профілактичних заходів. 

Науково-дослідний відділ № 2 здійснює свою діяльність, основану на планах 

науково-дослідних робіт (НДР) підпорядкованих науково-дослідних лабораторій. Цей відділ 

координує наукові дослідження за такими напрямками: дослідження стану науково-технічної 

підтримки наглядової діяльності за охороною праці; наукові дослідження з ефективності 

економічного стимулювання при управлінні промисловою безпекою та охороною праці; 

удосконалення нормативно-правового забезпечення державного нагляду в сфері охорони 

праці; дослідження з питань виявлення виробничих небезпек, аналізу ризиків, аудиту, 

менеджменту безпеки виробництва та наукової підтримки експертизи в частині розроблення 

нової та перегляду існуючої нормативної документації з охорони праці та промислової 

безпеки; розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності 

заходів з профілактики виробничого травматизму, на основі удосконалення науково-

технічної підтримки державного нагляду в сфері охорони праці. 

Одночасно зі створенням ННДІБПОП в Україні з липня 1994р. видається науково-

виробничий журнал «Охорона праці», діяльність якого спрямована на наукове забезпечення 

охорони праці, поширення інформації про фундаментальні і прикладні наукові дослідження з 

проблем охорони праці, передовий виробничий досвід у цій сфері, підвищення рівня 

професійної небезпечності. 

 

1.4.2. Наукова база охорони праці в металургії 

Наукові дослідження в галузі охорони праці в металургії здійснюються низкою 

науково-дослідних інститутів НАН України таких як Інститут Чорної Металургії імені З. І. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29


Некрасова (м. Дніпропетровськ), Фізико-технологічний інститут металів та сплавів, Інститут 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича,  Інститут металофізики ім. Г. В. 

Курдюмова, Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка, іншими науково-дослідними 

та проектно-конструкторськими установами – Український державний науково-дослідний 

інститут металів (м. Харків), Український державний науково-дослідний інститут безпеки 

праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості (підрозділ Криворізького 

національного університету, та навчальними закладами, серед яких в першу чергу потрібно 

зазначити Національну металургійну академію України (м. Дніпропетровськ), Криворізький 

національний університет, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», Донецький національний технічний університет, Національний 

технічний університет «Харківський політехнічний університет» та інші. 

Держгірпромнагляд має повноваження здійснювати на території України державний 

нагляд за додержанням актів законодавства та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці, координувати роботу міністерств інших центральних і місцевих органів 

державної виконавчої влади, об'єднань підприємств з питань безпеки праці та виробничого 

середовища. Ухвали Держгірпромнагляду, що належать до його компетенції, є обов'язковими 

для виконання всіма міністерствами, іншими органами державної виконавчої влади, 

місцевими Радами народних депутатів та підприємствами, установами, організаціями. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97_%28%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%93._%D0%A1._%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0

