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Передмова 

 

Розглядаючи охорону праці в умовах ринкової економіки, особливу 

увагу слід звернути на економічні аспекти охорони праці.  

Здійснення заходів з поліпшення умов і охорони праці чинить 

стимулюючий вплив як на економічні, так і соціальні результати 

виробництва. 

До економічних результатів впливу умов праці на людину, які мають 

позитивне значення, слід віднести підвищення продуктивності праці, 

раціональне використання основних виробничих фондів. 

Сприятливі умови забезпечують підвищення продуктивності праці як 

за рахунок інтенсивних змін (скорочення витрат робочого часу на 

виробництво одиниці продукції), так і екстенсивного (підвищення 

ефективності використання робочого часу завдяки зниженню цілоденних 

втрат за тимчасовою непрацездатністю та виробничим травматизмом). 

Несприятливі умови призводять до зворотних результатів: різних форм 

та ступенів втомлюваності працівників, функціонального напруження 

організму. 

До негативних економічних результатів належать недоодержання 

додаткового продукту, затримка з введенням нових фондів, непродуктивне 

споживання робочої сили, зниження продуктивності праці. 

Крім того, слід звернути увагу на соціальні результати впливу умов 

праці на працівників. 

До позитивних соціальних результатів можна віднести: ступінь 

сприятливого впливу процесу праці на здоров'я людини та розвиток її 

особистості; стан здоров'я, ставлення до праці; соціальну активність; 

максимальне задоволення однією з найвагоміших потреб людини – потреби в 
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сприятливих умовах праці і безпосередньо пов'язаної з цим потреби в 

змістовній, творчій, високопродуктивній праці; зміцнення здоров'я. 

Негативний соціальний результат включає зниження творчої 

активності, зацікавленості в праці, зниження трудової дисципліни, зростання 

плинності кадрів внаслідок несприятливих умов праці. 

В навчальному посібнику, написаному відповідно до програми 

нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України, наведені основні 

відомості щодо правових та організаційних питань, основ фізіології, гігієни 

праці та виробничої санітарії, основ пожежної безпеки. 

 Мета курсу – допомогти студентам оволодіти системою знань з 

охорони праці та виробити вміння і навички в сфері формування сучасної 

моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, 

реґіональному й виробничому рівнях. 

Викладений у навчальному посібнику матеріал покликаний дати 

майбутнім фахівцям необхідні знання, реалізація яких на практиці сприятиме 

покращенню умов праці в фінансових установах, підвищенню її 

продуктивності, запобіганню професійних захворювань. 

Навчальний посібник написаний викладачами Дніпродзержинського 

державного технічного університету: передмова, вступ, розділи 1, 2, 3 – 

А.О.Толоком; розділ  4, додатки – А.О. Толоком  спільно  з Юдіною С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

 

 

Розділ 1. 

Правові та організаційні основи охорони праці 

 

Тема 1. Практика застосування основних законодавчих актів про 

охорону праці в фінансових установах 

 

1.1 Завдання, мета та зміст дисципліни «Охорона праці в галузі». 

1.2 Державна політика в галузі охорони праці. 

1.3 Міжнародне співробітництво щодо охорони праці. 

1.4 Нормативні вимоги Закону України «Про охорону праці» від 

21.11. 2002р. № 229.  

 

1.1 Завдання, мета та зміст дисципліни «Охорона праці в галузі». 

Національним законодавством України вирішення проблем охорони 

праці віднесено до першочергових завдань держави, оскільки йдеться про 

забезпечення додержання конституційних прав громадян на безпечні та 

нешкідливі умови праці, на збереження їхнього здоров’я під час роботи на 

підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.     

На виконання вимог Конституції України [1], прийнятої 28.06.1996 

року на П’ятій сесії Верховної Ради України, з цих питань створено 

відповідну нормативно-правову базу, що постійно розвивається. Суттєві 

зміни в організації безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

відбулися на початку 90-х років, після набуття Україною незалежності і 

визначення курсу на впровадження ринкової економіки. За цих умов 

проблема вдосконалення правового забезпечення охорони праці фактично 

переросла в проблему побудови нового національного законодавства, яке 

повинно  відповідати новим суспільно-економічним відносинам, враховуючи 

досвід розвинених країн світу та реалії сьогодення. 
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Процес кардинальних змін нормативно правової бази України було 

започатковано 22.10.1992 року прийняттям Верховною Радою України 

спеціального Закону України «Про охорону праці», який введено в дію з дня 

його опублікування – 24.11.1992 року. Цей Закон є основоположним 

нормативно–правовим актом і встановлює на законодавчому рівні єдиний 

порядок організації охорони праці в Україні, регулює відносини між 

власником підприємства, установи, організації і працівником з питань 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, визначає межі участі і 

повноваження відповідних державних органів виконавчої влади у вирішені 

цих питань. Закон базується на досвіді організації охорони праці, набутому в 

попередні роки як в Україні, так і за її межами, а також враховує певною 

мірою основні положення відповідних конвенцій і рекомендації Міжнародної 

Організації Праці (МОП) [2]. 

 

1.2 Державна політика в галузі охорони праці. 

За минулий з того часу період опрацьовано і затверджено понад 50 

підзаконних нормативно – правових актів до конкретних статей цього 

Закону. 21.11.2002 року Президент України затвердив  переглянуту   

редакцію цього Закону, що забезпечило більш конкретну можливість 

практичної реалізації його вимог [3]. Разом із Законом України «Про охорону 

праці» зазначені нормативно-правові акти сьогодні складають цілком 

самостійну гілку трудового права – законодавство про охорону праці, яка 

створює міцний правовий фундамент на шляху вирішення завдань щодо 

підвищення рівня безпеки і умов праці в суспільному виробництві та 

забезпечення належного захисту прав і соціальних інтересів працівників, 

визначає принципи державної політики в цій важливій сфері соціально – 

трудових відносин, механізм її реалізації за умов впровадження ринкової 

економіки та перебудови суспільства. 
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Разом з тим слід зауважити, що повний перелік нормативно-правових 

актів, які сьогодні регулюють вирішення проблем безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, є значно ширшим і включає, поряд із 

вищезгаданими цільовими нормативно–правовими актами про охорону 

праці, велику кількість законів та підзаконних документів, які теж 

безпосередньо стосуються зазначених проблем або тісно взаємопов’язані  з 

ними, мають значні сектори або суттєві точки перетину із законодавством 

про охорону праці. 

 Зокрема, до них належать: 

– Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 19.11. 1992 р. № 2801–ХII; 

– Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12. 1993 р. № 3745–ХII; 

– Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і 

сертифікацію» від 10.05. 1993 р. № 46–93; 

– Закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційну 

безпеку» від 08.02. 1995 р. № 35/95–ВР, а також підзаконні нормативно-

правові акти до перелічених та інших законів, конкретні правила (пожежної 

безпеки, дорожнього руху, санітарні норми і правила тощо), стандарти, 

гігієнічні нормативи, положення, інструкції та інші документи нормативно-

правового або організаційно-технічного характеру, що хоч і мають різне 

призначення, однак відіграють неабияку роль в організації охорони праці в 

цілому. 

 

1.3 Міжнародне співробітництво щодо охорони праці. 

У певних напрямах роль цієї частини нормативно-правової бази є 

вирішальною, тому віднесення того чи іншого акта до поняття 

«законодавство про охорону праці» має досить умовний характер, але це не 

може сприйматись як підтвердження їх другорядності. Умовність 
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відношення того чи іншого нормативно–правового акту до законодавства про 

охорону праці можна простежити на прикладі низки документів, що 

відносяться до компетенції Міністерства охорони здоров’я України. Так, 

відносно до вимог Закону «Про охорону праці» розроблено і введено в дію 

«Положення про медичний огляд працівників певних категорій», «Перелік 

важких робіт та робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці», на 

яких забороняється застосування праці жінок, «Граничні норми піднімання і 

переміщення важких речей і робіт зі шкідливими умовами праці», на яких 

забороняється застосування праці неповнолітніх тощо. Однак є всі підстави 

вважати ці нормативно-правові акти також складовою частиною 

законодавства про охорону праці і здоров’я, оскільки вони спрямовані на 

захист життя і здоров’я громадян, зайнятих на виробництві, і безпосередньо 

пов’язані з Основами законодавства України про охорону здоров’я і Законом 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

 

1.4 Нормативні вимоги Закону України «Про охорону праці» від 

21.11. 2002р. № 229.  

Частина питань охорони праці вирішується, наприклад, такими 

документами, як  «Положення  про  службу  безпеки  дорожнього  руху  

міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, 

підприємств, їх об'єднань, установ і організацій» (затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.10.1994р. № 227), «Правила обліку 

дорожньо-транспортних пригод» (затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.08.1993р. № 595), «Положення про комісію безпеки  

дорожнього  руху  підприємств, установ  та  організацій України» 

(затверджене наказом Міністерства  транспорту України  від 23.02.1994р. № 

80), тощо, які є складовою частиною законодавства про дорожній рух і 

формально не відносяться до переліку актів законодавства про охорону 

праці. 
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Навпаки, цілком природньо, що нормативні акти, які на доповнення 

вимог відповідного Закону регулюють конкретні питання пожежної безпеки 

виробництв (зокрема «Правила пожежної безпеки в Україні», затверджені 

МВС України 14.06.1995р. і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 

14.07.1995р. за № 219/ 755), та ряд інших, включених окремим розділом до 

Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці, тобто складають вагому частину нормативно-правової бази з 

питань охорони праці. 

До тих чи інших аспектів охорони праці мають відношення окремі 

норми, що містяться в законах про оподаткування, соціальне страхування, 

пенсійне забезпечення, оплату праці, відпустки, про органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування та багато інших.  

Усе це разом з наведеними прикладами свідчить про те, що проблеми 

охорони праці є багатогранними і їх вирішення не може обмежуватись лише 

організацією виконання суто цільового Закону України «Про охорону праці» 

від 21.11. 2002р. №229 [3]  та відповідних йому підзаконних нормативно-

правових актів. 

Контрольні запитання: 

1. Які основні принципи державної політики України в галузі охорони 

праці? 

2. Вкажіть основні документи, які гарантують права громадян на  

охорону праці. 

3. Сформулюйте права громадян на охорону праці. 

4. Охарактеризуйте законодавчу базу охорони праці. 

5. Вкажіть особливості нормативної бази охорони праці. 

6. Охарактеризуйте нововведення, які визначені Законом України «Про 

охорону праці».  

7. Назвіть законодавчі акти, що регулюють охорону праці в Україні. 
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Тема 2. Система управління охороною праці в фінансових установах, її 

складові та функціонування. 

 

2.1 Проблеми організації охорони праці в фінансових установах на 

сучасному етапі. 

2.2 Основні принципи організації роботи з охорони праці в 

фінансових установах. 

2.3 Функції управління охороною праці. 

2.4 Джерела фінансування заходів з поліпшення умов і охорони 

праці. 

 

2.1 Проблеми організації охорони праці в фінансових установах на 

сучасному етапі. 

В Україні функціонує багаторівнева система управління охороною 

праці  

(СУОП),  функціональними  ланками  якої є  відповідні  структури 

державної законодавчої та  виконавчої  влади  різних  рівнів, управлінські 

структури підприємств, трудові колективи, професійні спілки, добровільні 

громадські об'єднання працівників і спеціалістів з охорони праці [4].  

Ефективне функціонування цієї системи можливе за наявності прямих і 

зворотних зв’язків між окремими ланками та чіткого виконання повноважень 

щодо питань охорони праці в межах кожної окремої ланки системи. 

Кінцевою метою функціонування системи управління охороною праці є 

підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, 

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і 

засобів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров’я та 

працездатності людини в процесі праці. При цьому кожна ланка системи 

здійснює підготовку, прийняття та реалізацію цих рішень відповідно до свого 

рівня та функціональних обов’язків у системі управління охороною праці. 
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За спрямованістю комплексу вирішуваних питань усі ланки системи 

управління охороною праці можна розділити на дві групи: 

– ланки, які забезпечують вирішення законодавчо-нормативних, 

науково-технічних, соціально-економічних та інших загальних питань 

охорони праці; 

– ланки, в функціональні обов’язки яких входить забезпечення безпеки 

праці в умовах конкретних галузей і виробництв. 

Треба відмітити деяку умовність такого поділу, оскільки між ланками 

діє прямий і зворотній зв’язки, а ланки другої групи не позбавлені права 

ініціативної постановки і обґрунтування вирішення окремих питань з 

охорони праці, які входять до їх компетенції. 

До першої групи ланок системи управління охороною праці входять 

органи державної законодавчої ініціативи і органи державного управління в 

галузі охорони праці, в тому числі: 

– Верховна Рада України;  

– Кабінет Міністрів України; 

– Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду (Держгірпромнагляд); 

– міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади; 

– місцеві державні адміністрації, місцеві ради народних депутатів. 

Верховна Рада України за своєї ініціативи і у взаємодії з відповідними 

структурами державної виконавчої влади визначає державну політику у 

галузі охорони праці, вирішує питання удосконалення і розвитку 

законодавчої бази охорони праці, соціальні питання, пов’язані зі станом умов 

охорони праці. 

Кабінет Міністрів забезпечує реалізацію державної політики у галузі 

охорони праці, виходячи зі стану охорони праці в державі, організовує 
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розробку загальнодержавних програм щодо поліпшення цього стану, 

затверджує ці програми та контролює їх виконання, визначає функції органів 

державної виконавчої влади щодо вирішення питань охорони праці та 

нагляду за охороною праці. 

Для вирішення цих питань при Кабінеті Міністрів України функціонує 

Національна Рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює 

віце-прем’єр міністр України. 

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) здійснює комплексне управління 

охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику у цій 

галузі, розробляє за участю відповідних органів державні програми у галузі 

охорони праці, координує роботу державних органів та об'єднань 

підприємств з питань безпеки праці, здійснює міжнародне співробітництво з 

питань охорони праці та нагляд за охороною праці в державі тощо. 

Рішення Державного комітету України з промислової безпеки, охорони 

праці та гірничого нагляду, що належать до його компетенції, обов’язкові для 

виконання усіма міністерствами, іншими центральними органами державної 

виконавчої влади, місцевими радами народних депутатів та підприємствами. 

 

2.2 Основні принципи організації роботи з охорони праці в 

фінансових установах. 

Міністерство праці та соціальної політики України здійснює державну 

експертизу умов праці, визначає порядок і здійснює контроль за якістю 

проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним 

актам про охорону праці, бере участь у розробці нормативних актів про 

охорону праці. 

Інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади, як 

ланки системи управління охороною праці, визначають науково-технічну 

політику галузі щодо питань охорони праці, розроблюють і реалізують 
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комплексні заходи щодо поліпшення безпеки праці, здійснюють методичне 

керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці, співпрацюють з 

галузевими профспілками щодо вирішення питань безпеки праці, фінансують 

опрацювання і перегляд нормативних актів про охорону праці, організовують 

у встановленому порядку навчання та перевірку знань правил і норм охорони 

праці керівними працівниками і спеціалістами галузі, створюють, за 

необхідністю, професійні воєнізовані аварійно–рятувальні формування, 

здійснюють  внутрівідомчий  контроль  за  станом  охорони праці. 

Для забезпечення виконання викладених вище функцій в апаратах 

міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади 

створюються служби охорони праці. 

Місцеві державні адміністрації і ради народних депутатів у межах 

підвідомчої їм території забезпечують реалізацію державної політики у галузі 

охорони праці, формують за участю профспілок місцеві програми заходів 

щодо поліпшення безпеки, гігієни праці  та виробничого середовища, 

здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці. 

Для забезпечення виконання названих функцій при місцевих органах 

державної виконавчої влади створюються відповідні структурні підрозділи. 

 

2.3 Функції управління охороною праці. 

Управлінські структури підприємств забезпечують в умовах 

конкретних виробництв реалізацію вимог законодавчих і нормативних актів 

про охорону праці з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці, 

попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, 

вирішують весь комплекс питань з охорони праці, пов’язаних з даним 

виробництвом. У своїй діяльності щодо охорони праці управлінські 

структури підприємства взаємодіють з комісією з питань охорони праці 

підприємства та уповноваженими трудових колективів. 
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До основних функцій управлінських структур підприємств, як ланки в 

системі управління охороною праці, відносяться: 

– організація та координація роботи у галузі охорони праці; 

– контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП; 

– облік, аналіз та оцінка показників стану охорони праці; 

– стимулювання діяльності з охорони праці. 

Основними напрямками діяльності управлінських структур 

підприємств (СУОПП ) щодо СУОП є: 

– навчання працівників охорони праці; 

– забезпечення безпеки виробничого устаткування, виробничих 

процесів, будівель та споруд; 

– нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; 

– забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту; 

– забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників; 

– організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників; 

– санітарно-побутове обслуговування працівників; 

– професійний відбір кадрів. 

Нагляд і контроль за охороною праці  полягає в перевірці стану умов 

праці, виявленні відхилень від вимог законодавства про працю, стандартів 

безпеки праці, правил та норм охорони праці, постанов директивних органів, 

а також у перевірці виконання службами та підрозділами своїх обов’язків у 

галузі охорони праці. 

Основними формами контролю за станом охорони праці є: 

– оперативний контроль керівника робіт та інших посадових осіб; 

– адміністративно-громадський (трьохступеневий) контроль; 

– контроль, який здійснюється службою охорони праці підприємства; 
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– відомчий контроль вищих органів; 

– контроль, який здійснюється органами державного нагляду та 

технічною інспекцією праці профспілок. 

Ефективність контролю залежить від відповідного метрологічного 

забезпечення, методів та засобів (приладів) вимірювань для контролю 

параметрів небезпечних та шкідливих виробничих факторів, визначення 

показників безпеки виробничого обладнання та технологічних процесів. 

Таким чином, контроль за станом охорони праці на промисловому 

підприємстві здійснюється за трьома формами: державною, відомчою та 

громадською. 

Вищий державний нагляд за точним виконанням законів про охорону 

праці всіма міністерствами, відомствами, комітетами, підприємствами, 

закладами та організаціями і їх посадовими особами покладено на 

Генерального Прокурора України. До органів державного нагляду за станом 

охорони праці належать: 

– Державний Комітет України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду (Держгірпромнагляд); 

– Міністерство праці та соціальної політики України; 

– Держатомінспекція Міністерства охорони навколишнього 

середовища та ядерної безпеки України; 

– органи Державного пожежного нагляду МНС України; 

– органи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони 

здоров’я України. 

Внутрішньовідомчий контроль полягає у систематичній перевірці 

міністерствами і відомствами додержання стандартів, норм і правил  

законодавства про працю на підлеглих підприємствах. 

Громадський контроль за станом охорони праці на підприємствах 

здійснюють профспілкові комітети, при яких створюються комісії з охорони 
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праці. Ці комісії призначені для надання допомоги комітету профспілки у 

здійснені контролю за трудовим законодавством і станом охорони праці. На 

підприємствах, де існує цехова структура, створюються також комісії 

охорони праці. Очолює комісію член комітету профспілки (цехкому) – 

старший громадський інспектор з охорони праці підприємства (цеху). 

Головою комісії та будь-яким громадським інспектором не може бути 

представник адміністрації. 

У системі контролю за станом охорони праці важливе місце належить 

громадським інспекторам з охорони праці, які повинні вибиратися відкритим 

голосуванням у кожній профгрупі. Права та обов’язки громадського 

інспектора з охорони праці визначені спеціальним положенням. 

Громадському інспектору надані великі права: він може відвідувати у будь-

який час цехи, відділи та інші об’єкти підприємства; вимагати від 

адміністрації необхідні документи та пояснення; давати через інспекторів 

праці чи після попереднього з ними погодження обов’язкові приписи 

адміністрації та інше. Громадські інспектори, як правило, беруть участь у 

трьохступеневому контролю. Робота громадських інспекторів є однією з 

ефективних форм залучення працівників до контролю за виконанням вимог 

безпеки праці. Від якості їх праці багато в чому залежить стан охорони праці 

на підприємстві чи в установі. 

 

2.4 Джерела фінансування заходів з поліпшення умов і охорони праці. 

Моральне та матеріальне заохочення робітників за роботу по 

вдосконаленню охорони праці має велике значення для підвищення 

ефективності виробництва, зниження рівнів травматизму та захворюваності, 

поліпшення умов праці. 

Для здійснення стимулювання робіт у галузі охорони праці аналізують 

показники, оцінюючі рівень праці із забезпеченням безпеки праці у 

виробничих підрозділах та на робочих місцях: коефіцієнт відповідності 
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нормам (планам), показники частоти та тяжкості травматизму, коефіцієнт 

безпеки праці та інші. 

Для практичної оцінки стану охорони праці на підприємстві (цеху) 

використовується базовий коефіцієнт Кбаз, який залежить від трьох 

коефіцієнтів: 

 

                                Кбаз = Квб* Ктб* Квд ,                           ( 1.1 ) 

де Квб– коефіцієнт виробничої безпеки, який характеризує виконання   

    робітниками норм та правил охорони праці; він являє собою  

              відношення числа працівників, які суворо дотримуються вимог  

              правил техніки безпеки до загальної кількості працюючих у  

              відділі (дільниці);   

       Ктб– коефіцієнт технічної безпеки ( відношення кількості машин,  

             механізмів та обладнання, що повністю задовольняє вимогам  

             безпеки, до загальної кількості обладнання, яке встановлено  на  

             дільниці); 

    Квд– коефіцієнт виконавчої дисципліни, який визначається    

            відношенням кількості виконаних заходів з охорони праці за  

            визначений період часу до загальної кількості передбачених  

            заходів.  

Коефіцієнт виробничої безпеки встановлюється інженером служби 

охорони праці шляхом перевірки виконання працюючими інструкцій, правил 

і норм охорони праці. Коефіцієнт технічної безпеки визначається комісією, 

яка оглядає обладнання, встановлене на дільниці; при цьому бажано  

використовувати спеціально заготовлені на кожну машину карти. 
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Згідно динаміки зміни Кбаз та інших коефіцієнтів можна оцінити 

рівень та направленість роботи з охорони праці в цеху. 

Можна також планувати зростання цих коефіцієнтів і в залежності від 

цього здійснювати моральне та матеріальне стимулювання колективів та 

окремих робітників. 

Коефіцієнти Квб, Ктб мають у деякій мірі суб’єктивний характер, але 

практика показала доцільність їх використання. 

Головним завданням, спрямованим на забезпечення здорових та 

безпечних умов праці на підприємстві, є підготовка людини до трудової 

діяльності, виявлення її придатності до вибраної чи рекомендованої професії. 

Відомо, що травматизм серед працюючих, психологічні якості яких не 

відповідають вибраній професії на 40...60% більший, ніж серед тих, у кого 

така відповідність є. 

Профорієнтація полягає у професіографічній та медичній консультації 

з видачею рекомендацій при виборі професії; профвідбір у виборі кандидатів 

для конкретного виду діяльності. Для проведення відбору на підприємствах 

організовуються кабінети з професійного відбору та орієнтації. 

Професійному відбору, попередньому та періодичному медичних 

оглядах насамперед повинні підлягати особи, які будуть працювати на 

робочих місцях із шкідливими та небезпечними умовами праці, підвищеними 

фізичними та емоційними навантаженнями. 

Підготовка людини до трудової діяльності не обмежується медичним 

освідоцтвом та професійним відбором. Наступним етапом такої підготовки є 

навчання працюючих безпеці праці. Таке навчання проводиться на всіх 

підприємствах незалежно від характеру та ступеню небезпеки виробництва 

при: 

 – підготовці нових робітників (прийнятих, які не мають професії або 

при її зміні); 
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 – проведенні різних видів інструктажів; 

 – підвищенні кваліфікації. 

Навчання проводиться під час професійно-технічного навчання. 

Ступінь засвоєння знань з безпеки праці перевіряється при складанні іспитів 

кваліфікаційній комісії. 

Від ефективності навчання працюючих безпеці праці у великій мірі 

залежить профілактика травматизму на підприємстві. 

Невід’ємною частиною цієї роботи є пропаганда охорони праці. 

Завдання пропаганди: зосереджувати і постійно підтримувати інтерес 

працюючих до охорони праці; переконувати працюючих у необхідності того 

чи іншого заходу з охорони праці; виховувати свідоме ставлення до заходів з 

охорони праці; популяризувати нові засоби забезпечення безпеки праці.  

Правильно організована пропаганда повинна постійно нагадувати 

працюючим про потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори на 

робочих місцях та про те, як слід поводитися , щоб попередити нещасний 

випадок. 

Для здійснення пропаганди використовуються різноманітні форми, 

методи та засоби. 

Формами здійснення пропаганди є конференції, наради, семінари, 

школи передового досвіду, радіо- та телепередачі, дебати, екскурсії, 

виставки, кінодні та інше. 

Методами пропаганди (способами передачі інформації) є розповідь чи 

показ, демонстрація натурних зразків, передових прийомів праці та інше. 

Як засоби пропаганди використовуються лекції, бесіди, книги, плакати, 

магнітофільми та інші технічні засоби статичного та динамічного показу. 

Одним з найбільш популярних засобів пропаганди є кіно. Щорічно на 

екрани нашої країни виходять декілька десятків навчальних, науково – 
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популярних, агітаційно-пропагандистських та інших фільмів з тематики   

охорони праці. 

В останній час особливу увагу привертає до себе застосування 

комп’ютерних методів, прикладного та інструментального забезпечення для 

підвищення якості навчального процесу, та можливість звертатися за 

необхідною інформацією до ресурсів мережі Internet. 

В програму Windows можна ввести лекції з курсу «Охорона праці в 

галузі». Програму EXCEL можна використовувати для виконання 

практичних робіт, зробити необхідні таблиці та графіки. Використання 

пакету Microsoft Project для управління проектом (введення дати початку / 

кінця проекту, розташування задач проекту – введення нової, знищення, 

пересування, вставка задачі, визначення терміну виконання завдання, 

формування графіка виконання проекту – складання списку ресурсів, його 

коригування, форматування таблиць і графіків проекту, формування 

ієрархічного проекту – введення підсумкової задачі, перегляд інформації про 

задачу, про ресурси, сортування та пошук даних, формування звітів). 

Одним із завдань управління охороною праці є професійний відбір. Тут 

є бажаним застосування комп’ютерної техніки для прийняття рішень і  

методів обґрунтування вибору управлінських напрямків. 

 

Контрольні запитання: 

1. Мета функціонування СУОП. 

2. Структурні складові першої групи ланок СУОП. 

3. Структурні складові другої групи ланок СУОП. 

4. Законодавча база функціонування СУОП. 

5. СУОП, місце і роль в ній комісії з охорони праці. 

6. Основні напрямки діяльності СУОП. 
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7. Визначте суб’єкти та об’єкти управління охороною праці на 
підприємствах. 

8. Основні форми контролю за станом охорони праці. 

9. Органи державного нагляду за охороною праці. 

10. Громадський контроль за охороною праці. 

11. Права громадського інспектора. 

12. Відомчий контроль за станом охорони праці. 
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Тема 3. Соціальні та економічні питання охорони праці. 

 

3.1 Соціальне значення охорони праці. 

3.2 Економічне значення охорони праці. 

3.3 Витрати на покращення умов і охорону праці. 

3.4 Методика оцінки соціальної і соціально-економічної 

ефективності заходів щодо покращення охорони праці. 

3.5 Економічна оцінка заходів з охорони праці. 

 

3.1 Соціальне значення охорони праці. 

 Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту 

ефективності суспільного виробництва шляхом безперервного вдосконалення 

і поліпшення умов праці і профзахворювань. 

 Соціальне значення охорони праці проявляється в зростанні 

продуктивності праці, збереженні трудових ресурсів і збільшенні сукупного 

національного продукту. 

 Зростання продуктивності праці відбувається в результаті 

збільшення фонду робочого часу завдяки скороченню внутришньозмінних 

простоїв шляхом ліквідації мікротравм або зниження їх кількості, а також 

завдяки запобіганню передчасного стомлення шляхом раціоналізації і 

покращення умов праці та введенню оптимальних режимів праці і 

відпочинку та інших заходів, які сприяють підвищенню ефективності 

використання робочого часу. 

 Збереження трудових ресурсів і підвищення професійної активності 

працюючих відбувається завдяки покращенню стану здоров'я і подовженню 

середньої тривалості життя шляхом покращення умов праці, що 

супроводжується високою трудовою активністю і підвищенням виробничого 

стажу. Підвищується професійний рівень також завдяки зростанню 

кваліфікації і майстерності. 
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 Збільшення сукупного національного продукту відбувається завдяки 

покращенню перерахованих вище показників та їх складових компонентів. 

 

3.2. Економічне значення охорони праці 

 Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів 

з покращення умов і підвищення безпеки праці, і є економічним вираженням 

соціальної значущості охорони праці. Тобто, економічне значення охорони 

праці оцінюється за результатами, отриманими при зміні соціальних 

показників шляхом впровадження заходів з покращення умов праці: 

підвищення продуктивності праці; зниження непродуктивних витрат часу і 

праці; збільшення фонду робочого часу; зниження витрат, пов'язаних з 

плинністю кадрів через умови праці, тощо.  

 Збільшення фонду робочого часу і ефективність використання 

обладнання досягається шляхом зниження простоїв протягом зміни внаслідок 

погіршення самопочуття через умови праці та мікротравми. При комплексній 

дії на людину декількох шкідливих виробничих чинників простої на 

робочому місці можуть досягати 20...40% за зміну через виробничий 

травматизм та погане самопочуття. Зростання непродуктивних витрат часу, а 

значить і праці, обумовлюється також поганою організацією робочих місць: 

без урахування органометричних вимог виникає необхідність виконання 

зайвих рухів до докладання додаткових фізичних зусиль через незручне 

положення, невдале розташування органів управління обладнанням і невдале 

конструктивне оформлення робочих місць. В результаті поліпшення умов 

праці нормалізується психологічний клімат в трудовому колективі, 

підвищується налагодженість в роботі, зростає продуктивність праці. 

 Збільшення фонду робочого часу досягається скороченням цілодобових 

втрат на виробничий травматизм та неявки на роботу. Шкідливі умови праці 

суттєво впливають не тільки на виникнення професійних захворювань, а й на 

виникнення і тривалість загальних захворювань. 
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 Економії матеріальних втрат можна досягти шляхом відміни пільг та 

компенсацій за несприятливі умови праці через недотримання відповідних 

санітарно-гігієнічних вимог і правил безпеки до робочих місць. Дотримання 

таких вимог дає можливість повністю або частково відмінити такі пільги як: 

скорочений робочий час і додаткова відпустка; підвищення тарифної ставки 

та пільгової пенсії; лікувально-профілактичне харчування і безкоштовна 

видача молока. Всі ці пільги пов'язані зі значними трудовими втратами і 

супроводжуються виплатами додаткових грошових коштів за фактично не 

відпрацьований час. 

 На підприємствах спостерігається висока плинність кадрів серед 

працівників, робота яких пов'язана з важкою фізичною працею, 

несприятливими санітарно-гігієнічними умовами, монотонністю 

виробничого  процесу. Із загальної кількості працівників, які звільняються за 

власним бажанням, від 10 до 25% складають особи, яких не влаштовують 

несприятливі умови праці. 

 

3.3 Витрати на покращення умов і охорону праці 

Витрати на заходи щодо поліпшення умов і охорону праці можна 

поділити на: 

– витрати, пов'язані з відшкодування потерпілим втрат внаслідок травм 

і професійних захворювань; 

– витрат на компенсацію за роботу в несприятливих умовах, що не 

відповідають санітарним нормам (пільги за важкі і шкідливі умови); 

– витрати на попередження та профілактику травматизму і 

професійних захворювань; 

– витрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків; 

– витрати на штрафи та інші відшкодування. 

 

Складові витрат подані в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1.– Основні витрати, що призначені на поліпшення умов і охорони 

праці. 

 

№ 

групи 

витрат 

 

Назва витрат 

 

Складові витрат 

1 2 3 

І Відшкодування 

потерпілим 

внаслідок 

травм і 

професійних 

захворювань 

Тимчасова непрацездатність; одноразова допомога 

(враховуючи членів сімей і утриманців загиблих); 

моральна шкода; відшкодування витрат 

лікувальним закладам; санаторно-курортне 

обслуговування; протезування, придбання 

транспортних засобів, витрати на соціальну 

допомогу інвалідам; доплати до попереднього 

заробітку в разі переведення на легшу роботу; 

пенсії інвалідам і утриманцям загиблих. 

ІІ Пільги та 

компенсації за 

працю у 

важких і 

шкідливих 

умовах 

Додаткові відпустки; скорочений робочий день; 

лікувально-профілактичне харчування; 

безкоштовна видача молока чи інших рівноцінних 

продуктів; підвищені тарифні ставки; доплати за 

умови та інтенсивність праці; пільгові пенсії. 

ІІІ Витрати на 

профілактику 

травматизму та 

професійних 

захворювань 

Витрати на заходи з охорони праці за розрахунок 

джерел фінансування, регламентованих 

нормативними актами держави; витрати на заходи з 

охорони праці за рахунок підприємства 
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Продовження таблиці 3.1 
 

1 2 3 

ІV Витрати на 

ліквідацію 

наслідків 

аварій та 

нещасних 

випадків на 

виробництві 

Відшкодування вартості зіпсованого устаткування, 

інструментів, зруйнованих будівель, споруд; 

рятування потерпілих; розслідування нещасних 

випадків; виплати заробітної плати і доплати за час 

простою; вартість ремонту зіпсованого обладнання, 

машин і механізмів, будівель і споруд; вартість 

підготовки та перепідготовки працівників замість 

вибулих внаслідок загибелі чи інвалідності. 

V Штрафи та 

інші відш-

кодування 

Штрафи за наявність нещасних випадків та 

приховування від обліку потерпілих; штрафи за 

недотримання нормативних вимог щодо безпеки 

праці; штрафи на працівника за порушення вимог 

законодавства та нормативних актів з охорони 

праці; компенсації за час вимушеного простою 

через небезпеку виконання робіт та через 

припинення робіт органами державного нагляду за 

охороною праці; штрафи, пені, виплати за 

недотримання договірних зобов?язань перед 

іншими підприємствами, установами і 

організаціями; компенсаційні виплати населенню за 

пошкодження житлового фонду, приватного майна, 

забруднення довкілля, тощо. 

 

 Доцільні витрати забезпечують поліпшення умов праці і зростання її 

продуктивності, частково доцільні і недоцільні витрати призводять до 

збитків підприємства та зниження ефективності виробництва. 

 Дослідження свідчать, що на підприємствах значно більше витрат 

припадає на пільги та компенсації, які пов?язані з небезпечними і 
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шкідливими умовами праці, ніж на техніку безпеку, заходи щодо запобігання 

виробничому травматизму і захворюваності та нормалізацію умов праці. 

Співвідношення між витратами на поліпшення умов і охорону праці і 

витратами на доплати за несприятливі умови праці, пільгові пенсії та 

додаткові відпустки становить 1:10, а іноді й більше. 

 В умовах недосконалості ринкових механізмів усі ці витрати відносять 

на собівартість продукції, і, в результаті, за недбале ставлення до охорони 

праці на підприємствах розплачуються не їх керівники, а суспільство. Діюча 

система пільг і компенсацій не спонукає керівників поліпшувати умови 

праці, тому що ці витрати розкладаються на всіх споживачів і не впливають 

на економічні результати роботи підприємства. 

 З іншого боку, штрафні санкції, що сплачуються підприємством у разі 

незадовільної роботи з охорони праці  та при наявності фактів травмування і 

профзахворювань працівників, нині досить значні, а тому змушують будь-

якого роботодавця (уповноважений ним орган) серйозно замислитися, що 

краще – зазнавати збитків (які часом можуть призвести навіть до 

банкрутства), не займаючись охороною праці, чи, не конфліктуючи із 

законом, своєчасно вкладати кошти у профілактичні заходи, що зберігають 

життя і здоров?я людей. 

 Звичайно, доцільно обрати другий варіант. Адже перелік штрафних 

санкцій та інших економічних витрат на підприємства передбачає: штрафи, 

що накладаються на підприємство органами державного нагляду за 

охороною праці; штрафи за кожен нещасний випадок на виробництві або 

професійне захворювання; відшкодування шкоди, одноразову допомогу та 

всі інші виплати потерпілим на виробництві або членам їх сімей та 

утриманцям загиблих; виплати тим підприємствам, установам, організаціям, 

яким завдано шкоди (наприклад, внаслідок випуску неякісної техніки, 

неякісного проектування виробничого об?єкта, несвоєчасного виконання 

обов?язків, передбачених угодою з партнером тощо); компенсацію лікарням, 

іншим медичним та оздоровчим закладам, витрат на лікування та 
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реабілітацію потерпілих, надання їм санаторно-курортних послуг тощо; 

компенсацію витрат органів соціального забезпечення на виплату пенсій 

інвалідам праці; витрати на виконання рятувальних робіт під час аварій та 

нещасних випадків, проведення розслідування та експертизи їх причин, 

поховання загиблих, на складання санітарно-гігієнічної характеристики 

робочого місця працівника, який одержав професійне захворювання тощо. 

 Значними можуть бути витрати на пільги й компенсації, передбачені 

чинним законодавством і колективними договорами: за важкі та шкідливі 

умови праці (додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування, 

молоко чи рівноцінні йому харчові продукти); оплата регламентованих 

перерв санаторно-оздоровчого призначення, що надаються під час виконання 

вібронебезпечних та інших шкідливих робіт, тощо. Отже, ці витрати також 

повинні враховуватися роботодавцем у загальній сумі матеріальних втрат, 

що можуть мати місце на підприємстві через недостатню увагу до 

розв?язання проблем охорони праці. 

 Одним із головних завдань економічного обґрунтування заходів щодо 

покращення умов і охорони праці є визначення витрат на реалізацію заходів, 

що включають капітальні вкладення і експлуатаційні витрати. 

 До капітальних відносять одноразові та поетапні витрати на: 

– створення чи оновлення основних фондів працеохоронного 

призначення; 

– вдосконалення техніки і технології виробництва з метою поліпшення 

умов і охорони праці. 

 Поточні (експлуатаційні) витрати на утримання і обслуговування, що 

має працеохоронне призначення, забезпечують його функціонування у 

необхідному режимі. 

 Фінансування заходів щодо поліпшення умов праці може 

здійснюватися на багатоцільовій і одноцільовій основі. При багатоцільовому 

фінансуванні, заходи щодо поліпшення безпеки виробничих процесів, 

технологій, обладнання, машин і механізмів є складовою частиною 
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реконструкції, модернізації, впровадження нових засобів виробництва і 

кошти на охорону праці окремо не виділяються, а належать до 

капіталовкладень для оновлення виробництва. Одноцільове фінансування 

передбачає фінансування лише працеохоронних заходів. 

 Витрати на проведення працеохоронних заходів (одноцільове 

фінансування) визначаються як сума капітальних вкладень і поточних 

щорічних витрат з урахуванням фактора часу. Здійснюється це з а допомогою 

методу дисконтування. 

 Короткотермінові (до одного року) витрати на охорону праці 

розраховуються за формулою: 

В=С+К, 
де В – загальні витрати (вкладення ) підприємства на охорону праці; 

    С – поточні (експлуатаційні) витрати на охорону праці; 

    К – капітальні вкладення на охорону праці. 

Показник ефективності витрат підприємства на заходи з охорони праці 

розраховується за виразом: 

Е=Ер/В, 
де Ер – річна економія від поліпшення умов і охорони праці на 

підприємстві (прибуток або зменшення збитків). 

 

3.4 Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності 

заходів щодо покращення охорони праці 

 Ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці 

оцінюється, в першу чергу, за показниками соціальної ефективності, які 

передбачають  створення умов праці, що відповідають санітарним нормам і 

вимогам правил безпеки. Покращення умов і охорони праці призводять до 

зменшення кількості виробничих травм, загальної і професійної 

захворюваності; до скорочення чисельності працівників, що працюють в 

умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам; зменшення 
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кількості випадків виходу на пенсію за інвалідністю внаслідок травматизму 

чи професійної захворюваності; скорочення плинності кадрів через 

незадовільні умови праці тощо. 

 Соціально-економічна ефективність розраховується з метою: 

– економічного обґрунтування планових заходів, необхідних для 

вибору оптимальних варіантів технологічних, ергономічних та 

організаційних рішень; 

– визначення фактичної ефективності заходів щодо поліпшення умов і 

охорони праці; 

– оцінки результатів управління виробництва на різних рівнях; 

– розрахунку необхідних витрат для приведення умов праці на робочих 

місцях у відповідність до нормативних вимог; 

– визначення раціональних розмірів матеріального стимулювання 

працівників підприємства, науково-дослідних, конструкторських і проектних 

організацій за розробку і запровадження працеохоронних заходів. 

Оцінка соціально-економічної ефективності працеохоронних заходів 

здійснюється на підприємствах усіх форм власності, у тому числі на 

робочому місці, дільниці, в цеху. Вона може визначатися також по галузі та в 

державі в цілому. 

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності 

розраховуються як відношення величин соціальних або соціально-

економічних результатів до витрат, необхідних для їх здійснення. Такі 

показники характеризують кількість умовних одиниць сукупного об?єму 

соціального чи соціально-економічного результату в розрахунку на одиницю 

витрат. 

Показники соціальної і соціально-економічної ефективності 

використовуються для визначення фактичного рівня питомих витрат, 

необхідних для зменшення кількості працюючих у незадовільних умовах, 

зниження рівня травматизму, захворюваності, плинності кадрів на різних 

підприємствах та в економіці в цілому. 
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Оцінювати економічні аспекти охорони праці слід за допомогою 

методів оцінки соціальної й економічної ефективності заходів по створенню 

умов праці, що відповідають чинним нормативним актам з охорони праці. 

Для оцінки соціальної ефективності заходів з удосконалення умов та 

охорони праці  використаються такі показники: 

1. Скорочення кількості робочих місць (ΔК), що не відповідають 

вимогам нормативних актів щодо безпеки праці, розраховується за 

формулою: 

ΔК= 
зК
КК 21  *100, % 

де К1,К2 – кількість робочих місць, що не відповідають санітарним 

нормам до і після проведення заходів; 

     К3 – загальна кількість робочих місць. 

2. Скорочення чисельності працівників (ΔЧ), які працюють в умовах, 

що не відповідають санітарним нормам, визначається за формулою: 

ΔЧ= ,10021 


зЧ
ЧЧ % 

де Ч1,Ч2 – чисельність працівників, які працюють в умовах, що не 

відповідають санітарним нормам до і після здійснення заходу, осіб; 

               Ч3 – рідна середньооблікова чисельність працівників, осіб. 

3. Збільшення кількості машин, механізмів (ΔМ) та виробничих 

приміщень (ΔБ), приведених до вимог норм охорони праці, визначається за 

формулами: 

ΔМ= ,%10021 


зМ
ММ  

ΔБ= ,%10021 


зБ
ББ

 

де М1, М2 – кількість машин, механізмів, що не відповідають 

нормативним вимогам до і після проведення заходу, шт.; 
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М3 – загальна кількість машин і механізмів, шт.; 

Б1, Б2 – кількість виробничих приміщень, які не відповідають 

нормативним вимогам до і після здійснення заходу, шт.; збільшення кількості 

машин, механізмів і виробничих приміщень, приведених у відповідність до 

вимог нормативних актів; 

Б3 – загальна кількість виробничих приміщень, шт. 

4. Збільшення коефіцієнта частоти травматизму (ΔКч) визначається за 

формулою: 

ΔКч=
зЧ
NN 21  *100, % 

де N1, N2 – кількість випадків травматизму відповідно до і після 

проведення заходу; 

Ч3 – річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.  

5. Змнешення коефіцієнта тяжкості травматизму (ΔКт) розраховується 

за формулою: 

ΔКт=
1

1

N
Д -

2

2

N
Д , 

де Д1, Д2 – кількість днів непрацездатності через травматизм 

відповідно до і після здійснення заходу. 

6. Зменшення коефіцієнта частоти професійних захворювань через 

несприятливі умови праці: 

ΔKз =
зЧ
ЗЗ 21  *100,  

де З1, З2 – кількість випадків професійних захворювань відповідно до і 

після проведення заходу. 

7. Зменшення коефіцієнта тяжкості захворювання: 

ΔКт=
1

1

з

з

N
Д -

2

2

Nз
Д з , 
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де Дз1, Дз2 – кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби 

відповідно до проведення заходу і після проведення; 

    Nз1, Nз2 – кількість випадків захворювання відповідно до і після 

проведення заходу. 

8. Зменшення кількості випадків виходу на пенсію зі інвалідністю 

внаслідок травматизму чи професійного захворювання: 

ΔЧі= 10021 


з

ыы

Ч
ЧЧ , 

де Чі1, Чі2 – чисельність працівників, що стали інвалідами до і після 

проведення заходу, осіб. 

9. Скорочення плинності кадрів через несприятливі умови праці: 

ΔЧп= 
3

21

Ч
ЧЧ пп  *100, 

де Чп1, Чп2 – кількість працівників, що звільнилися за власним 

бажанням через несприятливі умови праці відповідно до і після проведення 

заходу, осіб. 

 

3.5 Економічна оцінка заходів з охорони праці 

 Річна економія підприємства від поліпшення безпеки праці (таблиця 

3.2) складається з: 

– економії від зменшення професійної захворюваності; 

– економії від зменшення випадків травматизму; 

– економії від зменшення плинності кадрів; 

– економії від скорочення пільг і компенсацій за роботу в 

несприятливих умовах. 
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Таблиця 3.2. Структура річної економії підприємства від поліпшення безпеки 

праці 

Найменування груп 

показників економії 

 

Складові річної економії 

1 2 

Економія від 

зменшення 

професійної 

захворюваності 

– заробітної плати; 

– за рахунок собівартості продукції; 

– коштів за рахунок зменшення виплат по 

тимчасовій непрацездатності 

Економія від 

зменшення випадків 

травматизму 

– заробітної плати; 

– за рахунок собівартості продукції; 

– коштів за рахунок зменшення виплат по 

тимчасовій непрацездатності 

Економія від зниження 

плинності кадрів 

– за рахунок собівартості продукції; 

– збільшення прибутку; 

     –   у витратах на підготовку кадрів 

Економії від 

скорочення пільг і 

компенсацій за роботу 

в несприятливих 

умовах 

– заробітної плати; 

– витрат на лікувально-профілактичне 

харчування; 

– витрат на безкоштовне одержання молока або 

    інших рівноцінних харчових продуктів 

  

Розрахунок економії від зменшення захворюваності чи травматизму 

здійснюється в такій послідовності: 

1. Скорочення витрат робочого часу за розрахунок зменшення рівня 

захворюваності (аналогічно до травматизму) за певний час (ΔД) 

визначається за формулою: 

ΔД= ЧДД



100

21 з, 
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де Д1, Д2 – кількість днів непрацездатності через хвороби чи травми, 

що припадають на 100 працюючих відповідно до і після проведення заходів; 

       Ч3 – річна середньооблікова чисельність працівників, осіб. 

2. Зростання продуктивності праці (ΔW): 

ΔW=
п

в

Р
ЗД  , 

де Зв – вартість продукції, виробленої за зміну одним працівником; 

  Рп – вартість річної товарної продукції підприємства. 

3. Річна економія зарплати за рахунок зростання продуктивності праці 

при зменшенні рівня захворюваності і травматизму (Е3): 

Ез= ср
р Ч

ЗW




100
, 

де Чср – середньорічна чисельність промислово-виробничого 

персоналу; 

        Зр – середньорічна заробітна плата одного працівника з 

відрахуваннями на соцстрахування. 

4. Річна економія на собівартості продукції за розрахунок зменшення 

умовно-постійних витрат (Ес): 

Ес=
п

в

Р
ЗДУ  , 

де У – умовно-постійні витрати у виробничій собівартості річного 

обсягу товарної продукції. 

5. Економія за розрахунок зменшення коштів на виплату допомоги по 

тимчасовій непрацездатності (Есс): 

Есс=ΔД*Пд, 
де Пд – середньоденна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

6. Річна економія за рахунок зменшення рівня захворюваності (Ерз): 

Ерз=Ез+ЕС+Есс, 
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де Ез,ЕС,Есс – відповідно складові економії за рівнем захворюваності. 

7. Річна економія за розрахунок зменшення травматизму (Ерт): 

Ерт= Ез+ЕС+Есс, 
де Ез,ЕС,Есс – відповідно складові економії за рівнем травматизму, що 

розраховані за наведеними вище залежностями. 

8. За необхідності розрахунку, економія від зменшення плинності 

кадрів (Епк) розраховується за формулою: 

Епк=(Чз1-Чз2)*Дп*Зв, 
де Чз1, Чз2 – кількість працівників, що звільнилися за власним 

бажанням через несприятливі умови праці відповідно до і після 

запровадження комплексу працеохоронних заходів; 

Дп – середня тривалість перерви в роботі звільненого при 

переході з одного підприємства на інше; 

Зв – середньоденна вартість виробленої продукції на одного 

працівника промислово-виробничого персоналу. 

Розрахунок економії від зменшення пільг і компенсацій за роботу в 

несприятливих умовах у зв'язку зі скороченням або повною відміною оплати 

за підвищеними тарифними ставками, надання додаткової відпустки та 

скороченого робочого дня визначається по кожному з перерахованих видів 

пільг шляхом зіставлення відповідних даних (кількість працівників, які 

користуються пільгами, розмір середньорічної або середнього динної 

заробітної плати тощо) у базовому та плановому періодах. 

10. Економія фонду заробітної плати в зв'язку з відміною скороченого 

робочого дня (Есд) розраховується за формулою: 

Есд=Зг*Фд*(Чі
сдd1 – Чі

спd2), 
де Зг – середня оплата однієї години працівника; 

    Фд1 – кількість робочих днів (змін) на одного працівника за рік; 
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   Чі
сд, Ч1

сп – чисельність працівників, які мають право на скорочений 

робочий день, відповідно до і після запровадження заходів щодо поліпшення 

умов праці; 

    d1,d2 – кількість годин, на які скорочено робочий день через 

несприятливі умови праці, відповідно до і після запровадження заходів. 

11. Економія фонду заробітної плати у зв`язку зі скороченням чи 

повною відміною додаткової відпустки (Едв): 

Едв= Зд*(Чі
сдДі

в – Чіі
сдДіі

в), 
де Зд – середньоденна оплата роботи одного працівника; 

  Чі
сд – чисельність працівників, які мають право на додаткову 

відпустку, до і після запровадження заходів щодо поліпшення умов праці; 

Ді
в, Д іі

в – середня тривалість додаткової відпустки одного працівника, 

що  має на це право, відповідно до і після запровадження заходів. 

12. Економія фонду заробітної плати у зв'язку зі скороченням 

чисельності працівників, що мають право на підвищення тарифу за роботу в 

важких, шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умов праці (Етс): 

Етс=Фс* [Згв(Чі
в–ЧІІ

в)+Згв(ЧІ
п–ЧІІ

п)], 
де Фс – ефективний фонд робочого часу; 

     Згв – середньогодинна тарифна ставка працівників при відрядній 

оплаті за працю в несприятливих умовах; 

    Згп – середньогодинна тарифна ставка працівників при погодинній 

оплаті за працю в несприятливих умовах; 

ЧІ
в, ЧІІ

В – чисельність працівників (при відрядній оплаті), які 

працюють в несприятливих умовах відповідно до і після запровадження 

працеохоронних заходів; 

ЧІ
П, ЧІІ

П – чисельність працівників (при погодинній оплаті), які 

працюють у несприятливих умовах, відповідно до і після запровадження 

заходів щодо поліпшення умов праці. 
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Контрольні запитання: 

1. В чому полягає соціальне значення охорони праці? 

2. Які соціальні показники залежать від стану безпеки і умов праці? 

3. Як і за рахунок чого можна скоротити витрати на пільги та 

компенсації за несприятливі умови праці? 

4. Чи впливає плинність робочих кадрів на економічний стан 

підприємства? 

5. Які витрати здійснює підприємство на заходи щодо поліпшення умов 

праці? 

6. Які витрати на охорону праці можна вважати доцільними, частково 

доцільними і недоцільними? 

7. Які витрати на реалізацію заходів щодо покращення умов праці 

відносяться до капітальних витрат? 

8. Які витрати на реалізацію заходів щодо покращення умов праці 

відносяться до поточних (експлуатаційних) витрат? 

9. В чому полягає багатоцільове і одноцільове фінансування заходів 

щодо поліпшення безпеки виробничих процесів? 

10. Як можна визначити ефективність короткотермінових (до одного 

року) витрат на охорону праці? 
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Розділ 2.  

Фізіологія, психологія, гігієна праці та виробнича санітарія  

в фінансових установах. 

 

Тема 4. Загальні поняття про умови праці в фінансових установах. 

 

4.1 Особливості діяльності працівників фінансових установ. 

4.2 Визначення та класифікація небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників, характерних для фінансових установ. 

4.3 Аналіз умов праці в галузі за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів середовища важкості та напруженості трудового 

процесу. 

4.4 Визначення гігієнічного класу умов праці, характерних для 

фінансових установ. 

4.5 Джерела небезпек характерних для фінансових установ. 

4.6 Стан виробничого середовища приміщень фінансових установ. 

 

 4.1. Особливості діяльності працівників фінансових установ. 

 Реалізація завдань охорони праці в фінансових установах і їх підрозділах 

здійснюється їх керівниками шляхом послідовного виконання основних 

системо- утворювальних функцій управління: 

1. Прогнозування і планування; 

2. Організація; 

3. Мотивація; 

4. Контроль, облік, аналіз. 

 Прогнозування – це імовірне визначення ходу подальших подій. 

Планування не може бути успішним без прогнозування. Предпланова робота 

передбачає проведення працеохоронного аудиту і маркетингових досліджень, 

визначення працеохоронної політики установи. 
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 Працеохоронний аудит – це вид діяльності, що проводиться на договірних 

засадах незалежними професійними аудиторами, що мають відповідні 

сертифікати за участю управлінського персоналу установи. Висновки і 

рекомендації аудиту носять конфіденційний характер і призначаються для 

замовника. Завдання полягає у встановленні відповідності працеохоронної 

політики керівництва фінансової установи державній політиці, законодавству і 

нормативним актам з охорони праці. Висновки і пропозиції аудиту служать 

вихідною базою для формування або корегування працеохоронної політики 

установи, розробки програм і планів роботи з охорони праці. 

 Працеохоронний маркетинг – це ринково орієнтований вид управлінської 

діяльності підприємства, спрямований на визначення, прогнозування і 

задоволення споживчих потреб і властивостей продукції підприємства, щоби не 

завдати шкоди здоров'ю споживачів. 

Працеохоронний менеджмент включає в себе також працеохоронний 

моніторинг – систему спостережень збирання, обробки, передавання, 

збереження та аналізу інформації про стан охорони праці, прогнозування його 

змін та розроблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

працеохоронних рішень. 

 

4.2. Визначення та класифікація небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників, характерних для фінансових установ. 

4.2.1. Мікроклімат виробничих приміщень 

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність 

здійснює мікроклімат ( метеорологічні умови) у виробничих приміщеннях, 

під яким розуміють клімат внутрішнього середовища цих приміщень, що 

визначається діючою на організм людини сукупністю температури, 

вологості, руху повітря та теплового випромінювання нагрітих поверхонь.  

На відміну від мікроклімату житла та громадських споруд мікроклімат 

виробничих приміщень характеризується значною динамічністю і залежить 

від коливань зовнішніх метеорологічних умов часу доби та пори року, 
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теплофізичних особливостей технологічного процесу, умов опалення та 

вентиляції.  

Мікроклімат виробничих приміщень, в основному, впливає на 

тепловий стан організму людини та її теплообмін з навколишнім 

середовищем.  

Параметри мікроклімату справляють безпосередній вплив на 

самопочуття людини та його працездатність. Зниження температури за всіх 

інших однакових умов призводить до зростання тепловіддачі шляхом 

конвекції та випромінювання і може зумовити переохолодження організму.  

Підвищення швидкості руху повітря погіршує самопочуття, оскільки 

сприяє підсиленню конвективного теплообміну та процесу тепловіддачі при 

випаровуванні поту.  

 При підвищенні температури повітря мають місце зворотні явища. 

Встановлено, що при температурі повітря понад 30°С працездатність людини 

починає падати. За такої високої температури та вологості практично все 

тепло, що виділяється, віддається у навколишнє середовище при 

випаровуванні поту. При підвищенні вологості піт не випаровується, а стікає 

краплинами з поверхні шкіри.  

 Недостатня вологість призводить до інтенсивного випаровування 

вологи зі слизових оболонок, їх пересихання та розтріскування, забруднення 

хвороботворними мікробами.  

 Вода та солі, котрі виносяться з організму з потом, повинні 

заміщуватися, оскільки їх втрата призводить до згущення крові та порушення 

діяльності серцево-судинної системи.  

 Зневоднення організму на 6% викликає порушення розумової 

діяльності, зниження гостроти зору. Зневоднення на 15...20% призводить до 

смертельного наслідку.  

 Втрата солі позбавляє кров здатності утримувати воду та викликає 

порушення діяльності серцево-судинної системи. За високої температурі 
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повітря і при дефіциті води в організмі посилено витрачаються: вуглеводи, 

жири, руйнуються білки.  

 Для відновлення водяного балансу рекомендується вживати підсолену 

(0,5% NaCl) воду (4...5 л на людину за зміну), білково-вітамінний напій. У 

жарких кліматичних умовах рекомендується пити охолоджену питну воду 

або чай.  

 Тривалий вплив високої температури у поєднанні зі значною вологістю 

може призвести до накопичення теплоти в організмі і до гіпертермії — стану, 

при котрому температура тіла піднімається до 38...40 °С. При гіпертермії, як 

наслідок, тепловому ударі, спостерігається головний біль, запаморочення, 

загальна слабкість, спотворення кольорового сприйняття, сухість у роті, 

нудота, блювання, потовиділення. Пульс та частота дихання прискорюється, 

в крові зростає вміст залишкового азоту та молочної кислоти. 

Спостерігається блідість, посиніння шкіри, зіниці розширені, часом 

виникають судоми, втрата свідомості.  

 За зниженої температури, значної рухомості та вологості повітря 

виникає переохолодження організму (гіпотермія). На початковому етапі 

впливу помірного холоду спостерігається зниження частоти дихання, 

збільшення об'єму вдиху. За тривалого впливу холоду дихання стає 

неритмічним, частота та об'єм вдиху зростають, змінюється вуглеводний 

обмін. З'являється м'язове тремтіння, при котрому зовнішня робота не 

виконується і вся енергія тремтіння перетворюється в теплоту. Це дозволяє 

протягом деякого часу затримувати зниження температури внутрішніх 

органів. Наслідком дії низьких температур є холодові травми.  

 

4.2.2. Освітлення виробничих приміщень 

Серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм 

людини в процесі праці, світло займає одне з перших місць. Адже відомо, що 

майже 90% всієї інформації про довкілля людина одержує через органи зору. 

Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в 
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основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове 

сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, акомодація та 

конвергенція.  

Адаптація – пристосування ока до зміни умов освітлення (рівня 

освітленості).  

Акомодація – пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що 

знаходяться від нього на неоднаковій відстані за рахунок зміни кривизни 

кришталика.  

Конвергенція – здатність ока при розгляданні близьких предметів 

займати положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на 

предметі.  

Світло впливає не лише на функцію органів зору, а й на діяльність 

організму в цілому. При поганому освітленні людина швидко втомлюється, 

працює менш продуктивно, зростає потенційна небезпека помилкових дій і 

нещасних випадків. Згідно зі статистичними даними, до 5% травм можна 

пояснити недостатнім або нераціональним освітленням, а в 20% воно 

сприяло виникненню травм. Врешті, погане освітлення може призвести до 

професійних захворювань, наприклад, таких як робоча монотенія 

(короткозорість), спазм акомодації.  

Для створення оптимальних умов зорової роботи слід враховувати не 

лише кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Так, при 

світлому пофарбуванні інтер'єру завдяки збільшенню кількості відбитого 

світла рівень освітленості підвищується на 20–40% (при тій же потужності 

джерел світла), різкість тіней зменшується, покращується рівномірність 

освітлення.  

 При надмірній яскравості джерел світла та оточуючих предметів може 

відбутись засліплення працівника Нерівномірність освітлення та неоднакова 

яскравість оточуючих предметів призводять до частої переадаптації очей під 

час виконання роботи і, як наслідок цього – до швидкого втомлення органів 

зору. Тому поверхні, що добре освітлюються і знаходяться в полі зору, краще 
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фарбувати в кольори середньої світлості, коефіцієнт відбивання яких 

знаходиться в межах 0,3-0,6, і, бажано, щоб вони мали матову або 

напівматову поверхню.  

Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали 

швидку втомлюваність очей, виникнення професійних захворювань, 

нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості 

продукції, виробниче освітлення повинно відповідати наступним вимогам:  

– створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає 

характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми;  

– не повинно чинити засліплюючої дії як від самих джерел освітлення, 

так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору;  

– забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості 

у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору;  

– не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней 

(особливо рухомих);  

– повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, 

що освітлюються;  

– не створювати небезпечних та шкідливих виробничих факторів (шум, 

теплові випромінювання, небезпечне ураження струмом, пожежо- та 

вибухонебезпека світильників);  

– повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та 

естетичним.  

Види виробничого освітлення. 

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: 

природним, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним 

світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними джерелами 

світла, та суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення 

доповнюється штучним.  

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двохстороннє), 

що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, 



 48

здійснюване через ліхтарі, та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване – 

поєднання верхнього та бокового освітлення.  

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальним 

називають освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні 

приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) рівномірно (загальне рівномірне 

освітлення) або з врахуванням розташування робочих місць (загальне 

локалізоване освітлення).  

Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його 

доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо 

необхідно створити певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. 

Місцеве освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий 

потік безпосередньо на робочих місцях. Застосування лише місцевого  

освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму 

та професійних захворювань.  

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на 

робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.  

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу, 

переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничих 

приміщень.  

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у 

випадках, коли раптове відключення робочого освітлення, та пов'язане з ним 

порушення нормального обслуговування обладнання може викликати вибух, 

пожежу, отруєння людей, порушення технологічного процесу. Мінімальна 

освітленість робочих поверхонь при аварійному; освітленні повинна 

складати 5% від нормованої освітленості робочого освітлення, але не менше 

2 лк.  

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з 

приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення. Його необхідно 

влаштовувати в місцях, небезпечних для проходу людей; в приміщеннях 

допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; 
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в проходах; на сходових клітках, у виробничих приміщеннях, в яких працює 

більше 50 чоловік. Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та 

на сходах при евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, а на 

відкритих майданчиках — не менше 0,2 лк.  

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка 

охороняється в нічний час спеціальним персоналом. Найменша освітленість 

повинна бути 0,5 лк на рівні землі.  

Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як 

правило, використовують частину світильників інших видів штучного 

освітлення.  

 

4.2.3. Системи опалення 

Системи опалення являють собою комплекс елементів, необхідних для 

нагрівання приміщень в холодний період року. До основних елементів 

систем опалення належать джерела тепла, теплопроводи, нагрівальні 

прилади. Теплоносіями можуть бути нагріта вода, пара чи повітря.  

Системи опалення поділяють на місцеві та центральні.  

До місцевого відноситься пічне та повітряне опалення, а також 

опалення місцевими газовими та електричними пристроями. Місцеве 

опалення застосовується, як правило, в житлових та побутових приміщеннях, 

а також в невеликих виробничих приміщеннях малих підприємств.  

До систем центрального опалення відносяться: водяне, парове 

панельне, повітряне, комбіноване.  

Водяна та парова системи опалення в залежності від тиску пари чи 

температури води можуть бути низького тиску (тиск пари до 70 кПа чи 

температура води до 100 °С) та високого тиску (тиск пари більше 70 кПа чи 

температура води понад 100 °С).  

Водяне опалення низького тиску відповідає основним санітарно-

гігієнічним вимогам і тому широко використовується на багатьох 

підприємствах різних галузей промисловості. Основні переваги цієї системи: 
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рівномірне нагрівання приміщення; можливість централізованого 

регулювання температури теплоносія (води); відсутність запаху гару, пилу 

при осіданні його на радіатори; підтримання відносної вологості повітряна 

відповідному рівні (повітря не пересушується); виключення опіків від 

нагрівальних приладів; пожежна безпека.  

Основний недолік системи водяного опалення – можливість її 

замерзання при відключенні в зимовий період, а також повільне нагрівання 

великих приміщень після тривалої перерви в опаленні.  

Парове опалення має ряд санітарно-гігієнічних недоліків. Зокрема, 

внаслідок перегрівання повітря знижується його відносна вологість, а 

органічний пил, що осідає на нагрівальних приладах, підгорає, викликаючи 

запах гару. Окрім того, існує небезпека пожеж та опіків.  

Враховуючи вищевказані недоліки не допускається застосування 

парового опалення в пожежнонебезпечних приміщеннях та приміщеннях зі 

значним виділенням органічного пилу.  

З економічної точки зору систему парового опалення ефективно 

влаштовувати на великих підприємствах, де одна котельня забезпечує 

необхідний нагрів приміщень усіх корпусів та будівель.  

Панельне опалення доцільно застосовувати в адміністративно-

побутових приміщеннях. Воно діє завдяки віддачі тепла від будівельних 

конструкцій, в яких вмонтовані спеціальні нагрівальні прилади (труби, по 

яких циркулює вода) або електронагрівальні елементи. До переваг цієї 

системи опалення належать: рівномірний нагрів та постійність температури і 

вологості повітря в приміщенні; економія виробничої площі за рахунок 

відсутності нагрівальних приладів; можливість використання в літній період 

для охолодження приміщень, пропускаючи холодну воду через систему. 

Основні недоліки – відносно високі початкові витрати при встановленні та 

важкість ремонту при експлуатації.  

Повітряне опалення може бути центральним (з подачею нагрітого 

повітря від єдиного джерела тепла) та місцевим (з подачею теплого повітря 
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від місцевих нагрівальних приладів). Основні переваги цієї системи 

опалення: швидкий тепловий ефект в приміщенні при включенні системи; 

відсутність в приміщенні нагрівальних приладів; можливість використання в 

літній період для охолодження та вентиляції приміщень; економічність, 

особливо, якщо це опалення суміщене із загальнообмінною вентиляцією.  

При виборі системи опалення підприємств, що проектуються чи 

реконструюються необхідно враховувати санітарно-гігієнічні, виробничі, 

експлуатаційні та економічні чинники. Слід зазначити, що досить 

ефективною є комбінована система опалення (центральне повітряне 

опалення, суміщене із загальнообмінною вентиляцією та водяне низького 

тиску).  

 

4.2.4. Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі 

організми. 

Під впливом ЕМП та випромінювань спостерігаються загальні 

слабкість, підвищена втома, пітливість, сонливість, а також розлад сну, 

головний біль, біль в ділянці серця. З'являється роздратування, втраті уваги, 

зростає тривалість мовнорухової та зоровомоторної реакцій, підвищується 

межа нюхової чутливості. Виникає ряд симптомів, які є свідченням 

порушення роботи окремих органів — шлунку, печінки, селезінки, 

підшлункової та інших залоз. Пригнічуються харчовий та статевий рефлекси.  

Реєструються зміни артеріального тиску, частота серцевого ритму, 

форма електрокардіограми. Це свідчить про порушення діяльності серцево-

судинної системи. Фіксуються зміни показників білкового та вуглеводного 

обміну, збільшується вміст азоту в крові та сечі, знижується концентрація 

альбуміну та зростає вміст глобуліну, збільшується кількість лейкоцитів, 

тромбоцитів, виникають й інші зміни складу крові.  

Кількість скарг на здоров'я в місцевості поблизу радіостанції значно 

(майже вдвічі) вища, ніж поза її межами. Загальна захворюваність в селищі з 
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радіоцентром, в основному зумовлена порушенням діяльності нервової та 

серцево-судинної систем.  

 У досліджених дітей відзначено порушення розумової працездатності 

внаслідок зниження уваги через розвиток послідовного гальмування та 

пригнічення нервової системи. Фіксувалися прискорений пульс та дихання, 

підвищення артеріального тиску при фізичному навантаженні та сповільнене 

повернення до норми цих показників при його знятті. Фіксувався також 

вплив ЕМП на інші процеси, в тому числі імуннобіологічні.  

Дослідження показали, що опромінення ЕМП малої інтенсивності 

впливає на тварин практично так само, як і на людей.  

 В перший період опромінення спостерігаються зміни поведінки тварин: 

у них з'являються неспокій, збудження, рухова активність, прагнення втекти 

із зони випромінювання. Тривалий вплив ЕМП призводив до зниження 

збудження, зростання процесів гальмування.  

Вплив ЕМП на тварин у період вагітності призводив до зростання 

кількості мертвонароджених, викиднів, каліцтв. Спостерігалися аналогічні 

наслідки, які проявлялись у наступних поколіннях.  

Мікроскопічні дослідження внутрішніх органів тварин виявили 

дистрофічні зміни тканин головного мозку, печінки, нирок, легенів, 

міокарду. Було зафіксовано порушення на клітинному рівні. На підставі 

клінічних та експериментальних матеріалів виявлені основні симптоми 

уражень, які виникають при впливі ЕМП їх можна класифікувати як 

радіохвильову хворобу.  

Ступінь патологій прямо залежить від напруженості ЕМП, тривалості 

впливу, фізичних особливостей, діапазонів частот, умов зовнішнього 

середовища, а також від функціонального стану організму, його стійкості до 

впливу різних факторів, можливостей адаптації.  

Поряд з радіохвильовою хворобою як специфічним результатом дії 

ЕМП спостерігається, завдяки його впливу, загальне зростання 

захворюваності, а також захворювання окремими хворобами органів 
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дихання, травлення та ін. Це відмічається також і при дуже малій 

інтенсивності ЕМП, яка незначно перевищує гігієнічні нормативи.  

Є відомості про клінічні прояви дії НВЧ-опромінення залежно від 

інтенсивності опромінення. При інтенсивності близько 20 мкВт/см2 

спостерігається зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску, 

тобто реакція на опромінення. Із зростанням інтенсивності проявляються 

електрокардіологічні зміни, при хронічному впливі – тенденція до гіпотонії, 

до змін з боку нервової системи. Потім починається прискорення пульсу, 

коливання об'єму крові.  

За інтенсивності 6 мВт/см2 помічено зміни у статевих залозах, у складі 

крові, каламутність кришталика. Далі – зміни у згортанні крові, умовно-

рефлекторній діяльності, вплив на клітини печінки, зміни у корі головного 

мозку. Потім – підвищення кров'яного тиску, розриви капілярів та 

крововиливи у легені та печінку.  

За інтенсивності до 100 мВт/см2 – стійка гіпотонія, стійкі зміни 

серцево-судинної системи, двостороння катаракта. Подальше опромінення 

помітно впливає на тканини, викликає больові відчуття, якщо інтенсивність 

перевищує 1 Вт/см2, то це викликає дуже швидку втрату зору.  

 Одним із серйозних ефектів, зумовлених НВЧ опроміненням, є 

ушкодження органів зору. На нижчих частотах такі ефекти не 

спостерігаються і тому їх треба вважати специфічними для НВЧ діапазону.  

Ступінь ушкодження залежить в основному від інтенсивності та 

тривалості опромінення. Із зростанням частоти, напруженості ЕМП, яка 

викликає ушкодження зору, – зменшується.  

Гостре НВЧ опромінення викликає сльозотечу, подразнення, звуження 

зіниць. Потім після короткого (1-2 доби), періоду спостерігається погіршення 

зору, яке зростає під час повторного опромінення, що свідчить про 

кумулятивний характер ушкоджень.  

При впливі випромінювання на око спостерігається ушкодження 

роговиці. Але серед усіх тканин ока найбільшу чутливість має у діапазоні 1–
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10 ГГц кришталик. Сильне ушкодження кришталика зумовлене тепловим 

впливом НВЧ (при щільності понад 100 мВт/см2).  

Люди, опромінені імпульсом НВЧ коливань, чують звук. Залежно від 

тривалості та частоти повторень імпульсів цей звук сприймається як 

щебетання, цвірінькання чи дзюрчання у якійсь точці (всередині чи ззаду) 

голови. Частота відчуття звуку не залежить від частоти НВЧ сигналу.  

Існує наступне пояснення слухового ефекту: під впливом імпульсів 

НВЧ енергії збуджуються термопружні хвилі тиску в тканинах мозку, які 

діють за рахунок кісткової провідності на рецептори внутрішнього вуха.  

 У тварин слуховий ефект викликає неспокій, вони намагаються 

уникнути опромінення. Питання, наскільки слуховий ефект неприємний чи 

шкідливий для людини, перебуває у стадії дослідження, як і питання про 

можливі неслухові ефекти імпульсного НВЧ опромінення.  

При дослідженні впливу НВЧ випромінювання невеликої (нетеплової) 

інтенсивності на комах спостерігалися тератогенні ефекти (вроджені 

каліцтва), які іноді мали мутагенний характер, тобто успадковувалися.  

 Виявлено значний вплив НВЧ на зміну фізико-хімічних властивостей 

та співвідношення клітинних структур. Особливо це призводить до затримки 

та припинення процесів розмноження бактерій та вірусів і знижує їх 

інфекційну активність.  

 

4.2.5. Електротравматизм та дія електричного струму на організм 

людини. 

Широке використання електроенергії у всіх галузях народного 

господарства зумовлює розширення кола осіб, котрі експлуатують 

електрообладнання. Тому проблема електробезпеки при експлуатації 

електрообладнання набуває особливого значення.  

Аналіз нещасних випадків в промисловості, котрі супроводжуються 

тимчасовою втратою працездатності потерпілими свідчить про те, що 

кількість травм, викликаних дією електрики, порівняно невелика і складає 
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0,5–1% від загальної кількості нещасних випадків, що трапляються в 

промисловості. Проте слід зауважити, що з загальної кількості нещасних 

випадків зі смертельним наслідком на виробництві 20–40% трапляється 

внаслідок ураження електрострумом, що більше, ніж внаслідок дії інших 

причин, причому близько 80% смертельних уражень електричним струмом 

відбувається в електроустановках напругою до 1000 В. Ця обставина 

зумовлена значною поширеністю таких електроустановок і тим, що їх 

обслуговують практично всі особи, що працюють в промисловості, а 

електроустановки напругою понад 1000 В обслуговуються малочисельним 

колом висококваліфікованого персоналу.  

Електротравма – це травма, викликана дією електричного струму або 

електричної дуги. Електротравми поділяються на два види: електротравми, 

котрі виникають при проходженні струму через тіло людини, і 

електротравми, поява котрих не пов'язана з проходженням струму через тіло 

людини. Ураження людини в другому випадку пов'язується з опіками, 

засліпленням електричною дугою, падінням, а відтак – суттєвими 

механічними ушкодженнями. Існує також поняття „електротравматизм”.  

Електротравматизм – це явище, котре характеризується сукупністю 

електротравм, котрі виникають та повторюються в аналогічних виробничих, 

побутових умовах та ситуаціях.  

Осередок, джерело електротравматизму – та чи інша тимчасова або 

навіть постійна ситуація при експлуатації електроустановок, коли мають 

місце аналогічні випадки ураження людини струмом.  

Проходячи через тіло людини, електричний струм справляє термічну, 

електричну та механічну (динамічну) дію. Ці фізико-хімічні процеси 

притаманні живій та неживій матерії. Одночасно електричний струм 

здійснює і біологічну дію, котра є специфічним процесом, властивим лише 

живій тканині.  

Термічна дія струму проявляється через опіки окремих ділянок тіла, 

нагрівання до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку 



 56

та інших органів, котрі знаходяться на шляху струму, що викликає в них 

суттєві функціональні розлади.  

Електролітична дія струму характеризується розкладом органічної 

рідини, в тому числі і крові, що супроводжується значними порушеннями їх 

фізико-хімічного складу.  

Механічна (динамічна) дія – це розшарування, розриви та інші подібні 

ушкодження тканин організму, в тому числі м'язової тканини, стінок 

кровоносних судин, судин легеневої тканини внаслідок електродинамічного 

ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перегрітої 

струмом тканинної рідини та крові.  

Біологічна дія струму проявляється через подразнення та збудження 

живих тканин організму, а також через порушення внутрішніх біологічних 

процесів, що відбуваються в організмі і котрі тісно пов'язані з його 

життєвими функціями.  

 

4.3. Аналіз умов праці в галузі за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів середовища важкості та напруженості 

трудового процесу. 

Європейська політика охорони здоров'я побудова на основі завдань, 

сформульованих Європейським регіональним бюро ВООЗ, виконання яких  

повинно сприяти поліпшенню стану здоров'я європейців. Серед багатьох 

проблем, розвиток яких передбачається здійснити у межах цих завдань, є 

напрям щодо збереження здоров'я працюючих (№ 35 «Здоров'я працюючого 

населення») шляхом поліпшення якості зовнішнього середовища та 

підвищення добробуту населення, зниження захворюваності та травматизму, 

пов'язаних з трудовою діяльністю. Розробка вказаного напряму дасть 

можливість: 

– знизити показники захворюваності, травматизму, інвалідності та 

тимчасової непрацездатності, зумовлених впливом на здоров'я працівників 

таких факторів ризику на місцях роботи, як шум, психоемоційні 
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навантаження та ін.; 

– забезпечити доступ всіх працівників до якісного обслуговування у 

галузі професійної гігієни; 

– впровадити на робочих місцях процедури та методи, що сприяють 

зміцненню здоров'я та підвищенню добробуту працюючих; 

– вжити заходів щодо формування здорового способу життя шляхом 

дотримання норм повноцінного харчування, занять фізичною культурою, 

стримування від куріння та ін. 

Зараз у нашій країні здійснюється активна розробка національних 

нормативних документів, спрямованих на охорону праці робітників 

фінансових установ. Проте до завершення процесу розробки, апробації та 

затвердження цих документів чинними вважаються нормативні акти 

колишнього СРСР. 

Вони враховують такі розділи: 

1. Загальні положення. В цьому розділі вказується строк дії тимчасових 

санітарних норм і правил та підкреслюється, що праця користувачів 

характеризується ускладненням функціональної структури діяльності у 

зв'язку з застосуванням електронно-обчислювальних машин, пред'являючи 

нові, часом підвищені, вимоги до організму людини. Неврахування ролі 

людського фактора при проектуванні та створенні обчислювальних центрів 

неминуче позначається на якісних та кількісних показниках діяльності 

працівників, зокрема призводить до сповільнення роботи або помилок у 

процесі прийняття рішення. 

Вказується, що тимчасові санітарні норми і правила розраховані на 

забезпечення оптимальних умов режиму праці та відпочинку працівників, 

праця яких належить до категорії розумової. Вимоги тимчасових санітарних 

норм і правил поширюються на ті будівлі, що вже є, на ті, що/або 

проектуються, або реконструюються, а також на приміщення фінансових 

установ з метою створення безпечних і здорових умов праці та раціональної 

організації трудової діяльності тих, хто там працює. 
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Подано короткий опис трудової професійної діяльності основних 

категорій працюючих в фінансових установах. Визначено перелік найбільш 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, що впливають 

на працівників фінансових установ. До них належать: електромагнітні поля 

(радіочастотної області), статична електрика, шум, незадовільні 

метеорологічні умови, нераціональна освітленість, психоемоційне 

напруження. 

Наведено коротку характеристику режимів роботи різних категорій 

працівників фінансових установ. Підкреслюється, що особливості характеру 

та режиму праці (значне розумове напруження та інші навантаження) 

призводять до зміни функціонального стану центральної нервової системи, 

нервово-м'язового апарату рук (під час роботи з клавіатурою) працівників . 

Нераціональні конструкції та розташування елементів робочого місця 

викликають необхідність підтримувати вимушену робочу позу. Тривалий 

дискомфорт в умовах гіпокінезії спричинює підвищене позотонічне 

напруження м'язів і зумовлює розвиток загальної втоми та зниження 

працездатності. Під час тривалої роботи за екраном комп`ютера у 

користувачів з'являються виражене напруження зорового апарату, скарги на 

незадоволеність роботою, головний біль, роздратованість, порушення сну, 

втому та хворобливі відчуття у очах, попереку, ділянці шиї тощо. 

Констатується необхідність впровадження у відділках фінансових 

установ комплексних оздоровчих заходів. Акцентується увага на тому, що 

додаткові питання з охорони праці, які виникають на виробництві, 

вирішуються в ході проведення науково-дослідними організаціями 

спеціальних досліджень. 

Робиться висновок, що за гігієнічними умовами робота працівників 

фінансових установ має належати до І – II класу тяжкості і не повинна 

перевищувати оптимальних рівнів, а напруженість — допустимих величин 

(«Гигиеническая классификация труда Минздрава СССР» № 4137-86). 

2.  Вимоги до планування та розміщення устаткування відділків 
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фінансових установ. На основі положень, викладених у СНиП 2.09.04-87 — 

«Административные и бытовые здания и помещения производственных 

предприятий», СН-512-78 — «Инструкция по проектированию зданий и 

помещений для электронно-вычислительных машин», наводяться дані про 

правила планування приміщень та розміщення в них устаткування. 

3.  Вимоги до вентиляції, опалення та кондиціювання повітря у 

обчислювальних центрах. Згідно з вимогами СН 4088-86 — «Микроклимат 

производственных помещений» і СН 512-78 формулюються вимоги до 

підтримання раціонального мікроклімату у приміщеннях обчислювальних 

центрів. Зараз також діє ГОСТ 12.1.005 — 88 ССБТ «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

4.  Вимоги до рівнів шуму та вібрації. Допустимі рівні звукового тиску, 

рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях повинні відповідати 

вимогам «Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих 

местах»№ 3223-85; вібрація (загальна) устаткування на робочих місцях не 

повинна перевищувати гранично допустимих величин, встановлених 

«Санитарными нормами вибрации рабочих мест» № 3044-84. Зараз також 

діють ГОСТ 12.1.003 — 83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» і 

ГОСТ 12.1.012 — 90  ССБТ   « Вибрация. Общие требования безопасности». 

5.  Вимоги до природного та штучного освітлення приміщень 

обчислювальних центрів. Формулюються вимоги до освітлення робочих 

місць з урахуванням нормативних рівнів, викладених у СНиП 11-4 – 79 

«Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». 

6.  Вимоги до захисту від статичної електрики та випромінювань, їх 

основою є такі нормативні документи: ГОСТ 12.1.045 — 84  ССБТ 

«Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведенню контроля»; «Указания по компенсации аэроионной 

недостаточности в помещениях промышленных предприятий и эксплуатации 

аэроионизаторов» № 1601 —77 МОЗ СССР; «Санитарно-гигиенические 

нормы допустимих уровней ионизации воздуха производственных и 
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общественных помещений» № 2152-80, ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ «Средства 

защиты от статического электричества. Общие технические требования». 

7.  Вимоги до кольорового оформлення приміщень обчислювальних 

центрів. Кольорове оформлення виробничих та допоміжних приміщень ОЦ 

повинно відповідати вимогам СН 181-70 «Указания по проектированию 

цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных 

предприятий»; «Руководства по проектированию цветовой отделки 

интерьеров жилых, лечебных и производственных зданий» (М., Стройиздат, 

1978); «Руководства по проектированию производственных и 

вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий» (М., 

Стройиздат, 1981). 

8.  Організація робочих місць у приміщеннях обчислювальних центрів. 

При розробці цього розділу враховувалися вимоги ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ 

«Общие эргономические требования. Рабочее место при выполнении работ 

сидя», ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении работ стоя. 

Общие эргономические требования», ГОСТ 22269 — 76 СЧМ «Рабочее место 

оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие 

эргономические требования», ГОСТ 21829 — 76 СЧМ «Кодирование 

зрительной информации. Общие эргономические требования», що 

регламентують параметри робочого місця під час виконання робіт сидячи. 

Існують також: ГОСТ 21889 — 76 «Кресло человека-оператора. Общие 

эргономические требования», ГОСТ 21958-76 «Зал и кабины операторов. 

Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования», 

ГОСТ 20.39.108 — 85 «Комплексная система общих технических 

требований. Требования по эргономике, обитаемости, технической эстетике. 

Номенклатура и порядок выбора». 

9. Вимоги до відеотермінального пристрою. В цьому розділі 

сформульовано вимоги до яскравості свічення екрана, мінімального розміру 

точки свічення, контрасності зображення знаку, частоти регенерації 

зображення, кількості точок у рядку, параметри низькочастотного миготіння 
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зображення, розміру екрана та ін. Вказується, що невикористовуване 

рентгенівське випромінювання, а також випромінювання в 

ультрафіолетовому, інфрачервоному та радіочастотному діапазонах мають 

відповідати гігієнічним нормам згідно з ГОСТ 12.2.003-91  ССБТ 

«Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 

12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования 

безопасности», ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ «Электромагнитные поля 

радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к 

проведенню контроля». Існує також ОСТ 25.1205-85 «Система стандартов 

эргономики и технической эстетики. Средства, технические системы малых 

электронных вычислительных машин. Дисплей. Общие эргономические 

требования». 

10. Режим праці та відпочинку працівників обчислювальних центрів. У 

цьому розділі констатується, що раціональний режим праці та відпочинку 

працівників фінансових установ, встановлений з урахуванням 

психофізіологічної напруженості їх праці, динаміки функціонального стану 

систем організму та працездатності, передбачає строге дотримання 

регламентованих перерв. При цьому час, відведений на перерву, має бути 

оптимальним: надто тривалі перерви ведуть до порушення робочої 

установки, розладу динамічного стереотипу. Підкреслюється необхідність 

вживання заходів щодо зниження напруженості праці користувачів, для чого 

необхідно рівномірно розподіляти їх навантаження та раціонально 

змінювати характер діяльності. В нічні години не повинні виконуватися 

роботи або завдання, що вимагають складних рішень або відповідальних дій. 

Наводяться рекомендації щодо параметрів режимів праці та відпочинку для 

різних категорій користувачів. Підкреслюється, що працівники ОЦ з метою 

попередження у них розвитку професійно обумовлених захворювань повинні 

проходити попередні (при прийманні на роботу) та періодичні медичні 

огляди. 
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4.4 Визначення гігієнічного класу умов праці, характерних для 

фінансових установ. 

Робиться висновок, що за гігієнічними умовами робота працівників 

фінансових установ має належати до І – II класу тяжкості і не повинна 

перевищувати оптимальних рівнів, а напруженість – допустимих величин 

(«Гигиеническая классификация труда Минздрава СССР» № 4137-86). 

Науково обґрунтована класифікація праці за тяжкістю та напруженістю 

має істотне значення для оптимізації умов, організації праці та режимів 

роботи. Вона призначена для віднесення того чи іншого виду праці до певної 

категорії за ступенем фізичної тяжкості та напруженості на основі комплексу 

критеріїв. 

Поняття фізичної тяжкості праці містить: кількість виконаної роботи, 

яку можна виміряти у кілограмо-метрах, витраченої енергії у калоріях, 

ступінь напруження м'язового апарату; у поняття напруженості праці 

входять: об'єктивна оцінка трудового процесу за показниками інтенсивності 

завантаження, наявність мікропауз, співвідношення часу, що виділяється на 

операцію, зі швидкістю виконання, ступенем складності та кількістю 

одержаної інформації, динаміки стану сенсорних систем та 

психофізіологічних функцій. 

У конкретних видах праці зустрічаються різноманітні поєднання 

фізичної тяжкості різного ступеня та напруженості. Завдяки взаємозв'язку 

процесів, що протікають в організмі, жодний з окремо обраних показників 

стану організму не може задовольнити вимогу бути критерієм тяжкості та 

напруженості праці. Тому зараз застосовується принцип комплексної оцінки 

тяжкості та напруженості праці за рядом критеріїв, які адекватно 

відображають особливості тих або інших професій. 

Наявність двох категорій оцінки праці, що характеризують 

психофізіологічні витрати людини на виконання роботи, обґрунтовується 

такими міркуваннями. Функціональні витрати організму під час трудового 

процесу можна умовно віднести до двох складових – енергетичної та 
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інформаційної. Перша превалює у випадку переважно фізичної, друга  – 

переважно розумової праці. Навантаження на організм під час праці, що 

вимагає переважно фізичних зусиль та відповідного енергетичного 

забезпечення, кваліфікують як тяжкість праці. Навантаження на організм під 

час праці, пов'язаної з інтенсивною діяльністю головного мозку, іменують 

напруженістю праці. 

Отже, фізіологічна вартість роботи визначається як тяжкістю, так і 

напруженістю праці, причому більшість видів праці користувачів ВДТ в 

основному характеризується саме її напруженістю. 

Фізична тяжкість для користувачів ВДТ визначається, як правило, 

робочою позою, характером робочих рухів, ступенем напруження 

фізіологічних функцій, процентом зниження витривалості, завантаженістю 

робочого дня. 

Напруженість праці визначається ступенем напруженості уваги, 

щільністю потоку перероблюваних сигналів, емоційним напруженням, 

станом сенсорних систем (зорової, слухової та ін.), їх взаємодією, швидкістю 

зорово- та слухомоторних реакцій, станом серцево-судинної системи з 

урахуванням темпу та змісту роботи, щільності робочого дня. Основний 

комплекс критеріїв оцінки ступеня фізичної тяжкості та нервової 

напруженості праці представлений у табл. 4.1. 

Робоча поза та переміщення людини у просторі є показниками, що 

визначаються шляхом безпосереднього спостереження: вимірюванням кутів 

нахилу торса працівника під час виконання професійних обов'язків та 

довжини шляху його переміщення, а також даними хронометражних 

спостережень (відсоток часу перебування у тій або іншій позі). 

В основі класифікації напруженості праці за параметром уваги лежить 

принцип використання особливостей виробничої діяльності, зокрема, за 

числом виробничоважливих об'єктів одночасного спостереження. 

Тривалість зосередженого спостереження розраховується у відсотках 

до загального часу робочої зміни. Наприклад, якщо із загального часу 
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робочої зміни, прийнятого за 100%, тривалість зосередженого 

спостереження, що визначається за допомогою хронометражних досліджень, 

складає 35%, то такий вид діяльності з цього параметра треба віднести до І 

класу напруженості роботи. 

Подібним же чином розраховується середня щільність засвоюваних 

сигналів. Цей показник має фізіологічний зміст, що відображає залежність 

відхилень у функціях організму від кількості інформації, що надходить, і 

оцінюється залежно від інтенсивності появи сигналів за одиницю часу (1 

годину). Щоб оцінити ступінь напруженості праці за кількістю сигналів 

(повідомлень), які передаються та сприймаються, треба враховувати зміст 

діяльності робітників фінансових установ, кількість та характер перетворень 

інформації. 

Розрахунок щільності сигналів: число повідомлень у середньому на 

годину, що визначається за допомогою хронометражних спостережень з 

урахуванням складності інформації, що засвоюється. Наприклад, середня 

кількість повідомлень на годину становить 60. Інформація, яка міститься у 

цих повідомленнях, має 7 градацій. Тоді 60x7 = 420 сигналів на годину, що 

відповідає III класу напруженості. 

Отже, щільність сигналів як похідна з середньої кількості повідомлень 

на годину та кількості градацій сигналів, що надходять, становить приблизну 

характеристику інформації, яка приймається і засвоюється. 

Важливою є оцінка напруженості аналізаторних функцій. Клас 

напруженості зору (а) визначається залежно від характеристик сигналів, що 

надходять. Клас напруженості слухового аналізатора (б) визначається 

залежно від якості та розбірливості повідомлень у відсотках.  

Під час роботи у фінансових установах часто розвивається емоційне та 

інтелектуальне напруження. У реальних умовах трудової діяльності 

виражене розумове напруження є істотним фактором, що визначає успіх та 

надійність діяльності, а також шкодить здоров'ю працюючих. Для 

класифікації напруженості праці необхідно враховувати виробничі фактори, 
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що створюють передумови для виникнення несприятливого емоційного 

стану. Наприклад, робота у вільному режимі, не пов'язана з дефіцитом часу, 

може бути віднесена до категорії оптимальної напруженості (І клас 

напруженості); робота в умовах дефіциту часу, пов'язана з великою 

відповідальністю та складністю виконуваних дій, має бути віднесена до ПІ 

класу напруженості і т. п. 

Ступінь монотонності праці визначається однаковою складністю 

операцій, а також тривалістю їх виконання. Як видно з табл. 4.1, 

монотонність зростає із зменшенням кількості операцій і скороченням 

необхідного на її виконання часу. Для багатьох нових форм праці 

характерним є пасивне спостереження за виробничим процесом 

(оперативний спокій), що нерідко становить різновид вияву монотонності у 

праці. 

Важливою характеристикою режиму праці, що посилює її 

напруженість, є змінність. Якщо робота проходить у три зміни, то найбільш 

напруженою є праця в умовах нічної зміни. Така особливість нічної зміни 

зумовлена тим, що переміщення роботи на нічні години порушує 

встановлену впродовж тисячоліть періодику життєдіяльності організмів. 

Нічна робота вимагає від людини перебудови природного добового 

стереотипу та призводить до великого напруження функцій нервової 

системи. Внаслідок цього знижується продуктивність праці, може з'явитися 

негативна суб'єктивна оцінка роботи, особливо у нічну зміну. Додатковим 

фактором, що знижує комфортність роботи, є нерегулярність та 

непередбаченість появи нічних змін, а також інші зміни в режимі роботи. 

Існують методичні рекомендації «Принципи комплексной оценки 

«напряженности труда» и «рабочего напряжения» при умственных видах 

деятельности» (МЗ СССР: М.,1986). Цей документ призначений для 

використання лікарями санітарно-епідеміологічної служби, гігієністами, 

фізіологами праці, працівниками відділів з наукової організації праці та 

галузевих лабораторій. Пропонується комплексна методика, яка дає змогу: 
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– оцінювати «напруженість праці» та «робоче напруження» будь-якої 

професійної групи, зайнятої розумовою діяльністю, виходячи з єдиних 

підходів; 

– упорядкувати розроблення заходів щодо оптимізації умов праці 

працюючих; 

– розробити комплексну систему профілактичних заходів залежно від 

ступеня «напруженості праці» та «робочого напруження» для попередження 

несприятливих змін стану здоров'я працюючих з урахуванням віку, стажу, 

статі, психологічних та типологічних особливостей; 

– здійснювати поточний, як груповий, так і індивідуальний, контроль 

за функціональним станом організму людини у динаміці робочого дня, 

тижня, місяця тощо. 

Робітники фінансових установ можуть застосовувати «Методические 

рекомендации по профилактике неблагоприятного воздействия гипокинезии 

на работоспособность и функциональное состояние человека» (МЗ СССР: 

М.,1985). Цей документ корисний робітникам фінансових установ, 

характерною особливістю праці яких є гіпокінезія, для розробки конкретних 

заходів щодо її попередження. 

Існує ряд методичних документів, що містять методики оцінки 

ергономічності промислової продукції та технологічних процесів. В 

методичних рекомендаціях «Эргономическая оценка уровня качества 

промышленной продукции и технологических процессов» (Москва, 1980) 

міститься корисний для робітників фінансових установ розділ, присвячений 

аналізу принципів оцінки безпеки технологічних процесів. В ньому 

вказується, що при оцінці цієї характеристики повинні враховуватися вимоги 

гігієни й безпеки праці (тяжкі наслідки невиконання визначених вимог, 

можливість виникнення нещасних випадків), протипожежного захисту та 

охорони навколишнього середовища. 

Вважається, що застосовуваний технологічний процес не відповідає 

вимогам безпеки, якщо хоча б одна з характерних (критичних) властивостей, 
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вказаних у вимогах до даного процесу (якщо вони існують), чи визначених 

експертами на основі схеми оцінки безпеки праці, виходить за передбачені 

межі. Такі ж вимоги застосовуються у випадках, коли концентрація та 

інтенсивність впливу факторів робочого середовища перевищують гранично 

допустимі величини, визначені у стандартах або правилах. 

В методичних рекомендаціях названо процедуру оцінки безпеки, яка 

передбачає: 

– визначення факторів, вплив яких на персонал та навколишнє робоче 

середовище може забезпечити перебіг процесу у прийнятих параметрах, а 

також факторів, які можуть утворитися внаслідок аварій та викликати 

відхилення у перебігу процесу порівняно з передбаченими параметрами; 

– встановлення спеціальних вимог до приміщень, навколишнього 

середовища (виходячи з характеру процесу) та визначення ступеня їх впливу 

на безпеку працюючих (виявити, чи цей процес не є протипоказаним для 

персоналу з точки зору безпеки, чи не потрібний професійний відбір, й у 

випадку його необхідності розробити критерії відбору). 

Під час вирішення вказаних питань необхідно детально оцінити 

безпеку професійної діяльності, тобто визначити: 

– ступінь пристосування виробничих приміщень та майданчиків до 

специфіки технології з метою нормалізації впливу небезпечних факторів на 

персонал, що обслуговує цей процес; 

– наявність перевантаження мережі, щоб запобігти наслідкам 

раптового відключення енергії; 

– небезпечні фактори, які можуть сприяти виникненню пожежі або 

вибуху; 

– якість організації робочих місць; 

– можливість попередження ураження електричним струмом і 

статичною електрикою; 

– вміння передбачити вибір системи контролю та управління 

процесом; 
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– розробити інструкції з безпеки праці та ін. 

У методичних рекомендаціях «Применение эргономических 

требований НОТ при проектировании оборудования» (Москва, 1982) 

викладено методологічні основи застосування ергономічних вимог під час 

проектування устаткування. Детально викладено основні принципи та 

методичні положення щодо реалізації вимог ергономіки, наукової організації 

праці при оптимізації її умов. Сформульовано рекомендації щодо експертизи 

обладнання стосовно повноти урахування вимог НОП. 

В цих рекомендаціях підкреслюється, що вихідним пунктом оцінки 

системи «людина – машина» з позицій ергономіки є не засоби праці, а 

людина, її можливості та особливості. Оцінка ергономічності обладнання, що 

проектується, повинна здійснюватися на основі визначення ступеня його 

відповідності психофізіологічним, антропометричним та біомеханічним 

характеристикам людини, а також гігієнічним вимогам, які встановлюються 

для підтримання оптимальних умов її трудової діяльності. Причому аналіз 

технологічного процесу, що проектується, повинен здійснюватися на трьох 

рівнях (виходячи з особливостей впливу фізичних, хімічних та біологічних 

факторів виробничого середовища), якщо стан трудового середовища: 

1) викликає стан адекватної мобілізації людини, який забезпечується 

оптимальними параметрами гігієнічних та естетичних факторів зовнішнього 

середовища; 

2)  спричинює розвиток стану динамічного розлагодження 

психофізіологічних функцій організму, які можуть виникати під дією 

гігієнічних факторів зовнішнього середовища, що знаходяться на гранично 

допустимому нормативному рівні; 

3)  спричинює розвиток екстремальних станів динамічного 

розлагодження організму працівника, що може статися внаслідок 

перевищення нормативних значень гігієнічних факторів зовнішнього 

середовища. 
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Контрольні запитання: 

1. Який основний документ регламентує трудові відносини у нашій 

країні? 

2. В якому збірнику документів опубліковано більшість нормативів про 

працю? 

3. Чим визначається напруженість праці? 

4. Який принцип лежить в основі класифікації напруженості праці 

щодо параметра уваги? 

5. Як розраховується тривалість зосередженого спостереження? 

6. Як розраховується середня щільність опрацьованих сигналів? 

7. Яким чином необхідно враховувати виробничі фактори, що 

створюють передумови виникнення несприятливих емоційних станів, для 

класифікації напруженості праці? 

8. Як визначається ступінь монотонності праці? 

9. Як впливає змінність на напруженість праці? 

10. Що передбачає процедура оцінки безпеки, яка визначена у 

методичних рекомендаціях? 

11. Які аспекти охоплює детальна оцінка безпеки професійної 

діяльності? 
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Тема 5 Психофізіологічні аспекти діяльності працівників  

  фінансових установ 

 

5.1 Психологічні причини травматизму 

5.2 Психологічні процеси трудової діяльності людини і безпека праці 

5.3 Підвищення надійності людського чинника 

 

5.1 Психологічні причини травматизму 

Психологія безпеки праці – галузь психологічної науки, яка вивчає 

психологічні причини нещасних випадків, що виникають у процесі праці та 

інших видах діяльності і розробляє психологічні методи безпеки. Об'єктами 

досліджень є психічні процеси (сприйняття, увага, пам'ять та ін.), які 

породжуються діяльністю людини і впливають на психічний стан людини, 

властивості особистості, та її безпечну поведінку під час праці. 

Здоров'я людини – це не тільки відсутність хвороб, а і певний рівень 

фізичної тренованості і психічного благополуччя. 

Аналіз виробничого травматизму показує, що основна причина травм і 

загибелі людей на робочих місцях – це поганий психічний стан працівників 

під час виконання трудових обов'язків. Забезпечення надійності і 

безперебійності виробничого процесу має важливе значення для запобігання 

виробничого травматизму.  

 

5.2 Психологічні процеси трудової діяльності людини і безпека праці 

Психологічні процеси характеризуються цілим рядом елементарних 

видів психологічної діяльності: 

– відчуття і сприйняття; 

– пам'ять; 

– уявлення; 

– мислення; 

– емоції; 
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– настрій і пристрасті; 

– воля; 

– впевненість; 

– характер. 

Безпека праці робітника  значною мірою залежить від його 

психофізіологогічного стану. Людина завжди працює на певному 

психофізіологогічному фоні і цей фон визначає ефективність і безпеку його 

діяльності. На роботі людина може знаходитися в піднесеному, 

нейтральному або пригніченому психологічному стані, а для ефективного і 

безпечного виконання робіт він повинен бути в оптимальному 

психологічному робочому стані (ОПРС). Робітник повинен вміти на початку 

роботи вводити себе в такий стан, а керівники відповідно підтримувати його і 

зберігати цей стан до кінця робочого дня. 

Для кожного працівника шлях досягнення ОПРС має індивідуальний 

характер і складається з трьох компонентів:  

– фізичний компонент – сукупність фізичних характеристик людини 

(м'язова сила, гнучкість, легкість, рухомість та ін.), яка залежить від фізичної 

підготовленості працівника, оволодіння ним навичками і прийомами праці;  

–емоційний компонент – характеризується рівнем емоційного 

збудження людини. Людина повинна вміти самостійно створювати свій 

емоційний стан, позитивний настрій і з ним входити в трудовий ритм;  

– розумовий компонент – це мисленні процеси, наявність чіткої 

програми дій для виконання даної роботи, зібраність, зосередженість уваги, 

але без зайвої напруги. 

 

5.3 Підвищення надійності людського чинника 

Психологічні особливості людини 

 Людина як жива істота має дві найхарактерніші складові: організм і 

психіку. 

Організм як біофізіологічну систему ми розглянули раніше. 
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Психіка – це властивість нервової системи, завдяки якій: 

– здійснюється зв’язок із зовнішнім світом; 

– координується робота всього організму; 

– організм діє у відповідь на подразнення сигналів (рефлекс). 

Нервова система – це сукупність структур в організмі, яка об’єднує 

діяльність усіх органів та систем і забезпечує функціонування організму як 

єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Функції нервової системи людини : 

– сприймає зовнішнє і внутрішнє подразнення; 

– аналізує, відбирає і перетворює сприйняту інформацію; 

– координує функції організму. 

Фактично люди мають дві нервові системи: центральну і 

вегетативну. Центральна нервова система керує відносинами людини із 

зовнішнім світом. Вона включає: спинний мозок, великі півкулі головного 

мозку, які зв’язані з проміжним мозком, середній мозок, задній мозок, 

довгастий мозок, мозочок. Вегетативна нервова система керує діяльністю 

внутрішніх органів. 

 

5.3.1  Психіка людини і безпека життєдіяльності 

Якби була можливість наочно порівняти сучасну людину з людьми, які 

жили 20-30 тис. років тому, то можна було б помітити, що за цей період 

людина зовні майже не змінилася. Більше того, деякі фізичні якості людини, 

можливо, навіть погіршилися: знизилася гострота зору і слуху, не стало 

колишньої сили, витривалості. І незважаючи на все це, людина за минулий 

період пройшла шлях від першої кам’яної сокири до польоту в космос. 

Усе це пояснюється специфікою еволюційного розвитку людини: він 

відбувався головним чином у психіці. Розвиток психіки – це результат 

еволюції нервової системи: під впливом навколишнього середовища 

ускладнюється нервова система. 
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Психіка – це здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі 

відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу. 

Психіка людини проявляється у таких трьох видах психічних явищ: психічні 

процеси, психічні стани, психічні властивості. 

Психічні процеси – це короткочасні процеси отримання, переробки, 

інформації та обміну нею (наприклад, відчуття, сприйняття, пам’ять і 

мислення, емоції, воля тощо). 

Психічні стани відображають порівняно тривалі душевні 

переживання, що впливають на життєдіяльність людини (настрій, депресія, 

стрес). 

Психічні властивості – сталі душевні якості, що утворюються у 

процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на 

певні дії адекватними психічними діями (темперамент, досвід, характер, 

здібності, інтелект тощо). 

Психіка людини тісно пов’язана з безпекою її життєдіяльності. 

Небезпеки, які впливають на людину, не можна розцінювати ані як подію, 

яка породжена тільки зовнішньою стимулюючою ситуацією, ані як результат 

рефлекторної реакції організму людини на неї. Вплив цих небезпек 

зумовлюється психофізіологічними властивостями людини. 

Людині притаманні такі види поведінки:  

– інстинкт; 

– навички; 

– свідома поведінка. 

Інстинктивна поведінка – це дії, вчинки, які успадковуються видом 

«Homo sapiens». На цьому рівні концентрується вся інформація, 

нагромаджена у ході еволюції людства. До відомих дій та вчинків 

інстинктивної поведінки людини належать ті, які пов’язані з 

самозбереженням, продовженням роду тощо. 

Поведінка за навичками – це дії, які склалися і застосовуються у 

навчанні до автоматизму або шляхом спроб і помилок, або шляхом 
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тренувань. Як наслідок людина виробляє навички, у неї формуються звички і 

під контролем свідомості (тренування), і без нього (спроби і помилки). 

Свідома поведінка – найвищий рівень психічного відображення 

дійсності та взаємодії людини з навколишнім світом, що характеризує її 

духовну активність у конкретних історичних умовах. 

 

5.3.2  Властивості людини 

До властивостей людини як особистості належить все те, що: 

– зумовлює її відмінність від інших (стать, темперамент, риси); 

– виявляється у взаємодіях з іншими  суб’єктами або предметами 

навколишнього середовища (особливості поведінки, спілкування, поведінка в 

конфліктних ситуаціях). 

Властивостей людини безліч, та всі вони характеризуються умовами 

появи, ступенем прояву та можливостями вимірювання. Їх можна 

класифікувати за трьома основними ознаками: 

– атрибути – це невід’ємні властивості, без яких людину не можна 

уявити і без яких вона не може існувати (стать, вік, темперамент, здоров’я, 

мова, спрямованість); 

– риси – це стійкі властивості, що проявляються постійно, їх дуже 

багато (розум, наполегливість, сміливість. ніжність, самостійність тощо); 

– якості – це ті властивості, які мають різний ступінь вияву залежно від 

умов, ситуацій (здібності, сприйняття, пам’ять, мислення тощо). 

 

5.3.3 Атрибути людини 

Стать – сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, яка 

забезпечує продовження роду і дає змогу розрізнити у більшості організмів 

жіночі і чоловічі особливості. Відмінності статей: генетичні, морфологічні, 

фізіологічні, психологічні.  

Вік – поняття, яке характеризує період (тривалість) життя людини, а 

також стадії її життя. Відлік віку ведеться від народження до фізичної смерті. 
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Можна виділити чотири підвиди віку: хронологічний, біологічний, 

соціальний і психологічний. 

Темперамент – це риса, яка визначає нашу індивідуальність. 

 

5.3.4  Риси людини 

Як уже зазначалося, риси людини – це стійкі особливості поведінки, 

що повторюються в різних ситуаціях. Вони суттєво впливають на 

життєдіяльність людини і її безпеку. 

Інтелект (глузд, розум, розсудливість) у загальному розумінні – це 

мислительні здібності людини. 

Сутність інтелекту зводиться до здатності людини виділити в ситуації 

суттєві властивості та адаптувати до них свою поведінку, тобто вміння 

орієнтуватися в умовах, що склалися, і відповідно до них діяти. 

Життєдіяльність людини загалом та будь-яка діяльність зокрема 

неможливі без відповідальності її суб’єкта. 

Відповідальність – це поняття, яке відбиває об’єктивний, конкретно-

історичний характер взаємин між особистістю, колективом, суспільством з 

погляду свідомого здійснення висунутих взаємних вимог. Відповідальність 

визначає ставлення людини до обов’язку і до наслідків своєї поведінки. 

Характер – це сталі риси особистості, що формуються і проявляються 

в її діяльності і спілкуванні та зумовлюють типові для неї способи поведінки. 

Характер є сукупністю певних рис особистості. 

 

5.3.5 Якості людини 

Якості людини – це ті її властивості, які виявляються по-різному 

залежно від умов, ситуацій. 

Розглянемо основні властивості людини, які значною мірою впливають 

на життєдіяльність людини: здібності, емоційні та вольові якості. 

Здібності – це психофізіологічні властивості людини, які реалізують  

функції відображення існуючого світу і регуляції поведінки: відчуття, 
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сприйняття, пам’ять, увага, мислення, психомоторика (рухи, довільні реакції, 

дії, увага). 

Розрізняють загальні та спеціальні здібності. Загальні – притаманні 

багатьом людям, спеціальні – це такі властивості, які дають змогу досягти 

високих результатів в якійсь галузі діяльності. Особливі здібності, які 

виявляються в творчому розв’язанні завдань, називаються талантом, а людей, 

яким вони притаманні – геніями. 

Природні можливості розвитку здібностей кожної людини  називають 

задатками. 

Індивідуальна своєрідність задатків кожної людини характеризує 

здатність людини до розвитку певних здібностей. 

Задатки розвиваються у процесі виховання, навчання та практичної 

діяльності. До задатків належать психологічні процеси, ступінь їх прояву. 

Однією з особливостей психологічного процесу є відчуття. 

Відчуття –це основа знань людини про навколишній світ, це 

відображення властивостей предметів, що виникають у людини при 

безпосередній дії на її органи чуття. 

Відчуття має рефлекторний характер, фізіологічною основою якого є 

нервовий процес, що стимулюється дією того чи іншого подразника на 

адекватний аналізатор. Відображення дійсності розуміють як сприйняття. 

Сприйняття – це відображення у свідомості людини предметів, як 

цілісних образів при їхній безпосередній дії на органи чуття. 

Сприйняття поділяються на види за кількома ознаками: 

– за провідним аналізатором (зорове, слухове, дотикове тощо); 

– за формою існування матерії (простір, час, рух); 

– за активністю (сприйняття мимоволі і навмисне). 

Пам’ять – це здатність людини фіксувати, зберігати і відтворювати 

інформацію, досвід (знання, навички, вміння, звички). Людська пам’ять 

утримує два види інформації: генетичну (видову) та набуту (прижиттєву). 

Види і форми пам’яті: 
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– генетична; 

– набута; 

– рухова; 

– зорова; 

– слухова; 

– емоційна; 

– символічна: 

  словесна; 

  логічна; 

      – набута: 

  миттєва; 

  короткочасна; 

   довготривала; 

 – професійна. 

Мислення – це найвища форма відображення реальності та свідомої 

цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосередкування, 

абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і 

зв’язків між явищами. Найважливіше значення в процесі мислення мають 

слова, мова, аналізатори. 

Аналіз – це мислений поділ предмета, явища на складові частини, 

ознаки, властивості та виділення цих компонентів. 

Синтез – мислене поєднання в єдине ціле окремих частин, ознак, 

властивостей предметів, явищ або понять. 

Узагальнення – виділення на підставі порівняння головного, 

загального, особливого або часткового, що є характерним для певного явища, 

предмета, об’єкта. 

Абстракція – виділення суттєвих особливостей групи предметів, явищ, 

або понять. 

Конкретизація – перехід від загального до часткового, зв’язок теорії з 

практикою, перехід до конкретної дійсності, до чуттєвого досвіду. 
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Увага – це спрямованість та зосередженість у свідомості на об’єктах 

або явищах, що сприяє підвищенню рівня сенсорної, інтелектуальної та 

рухової активності. 

До основних функцій уваги належать вибір впливів, регулювання і 

контроль діяльності доти, доки не буде досягнуто її мети. Увагу 

характеризують концентрація, стійкість, розподіл, переключення й обсяг. 

 

5.3.6  Емоційні якості людини. 

Вплив конкретної ситуації на поведінку людини визначається тим, як 

людина переживає цю ситуацію. Переживання ситуації, різноманітні реакції 

людини на неї розуміють як емоції. 

Емоції – це психічні процеси, які відображають  особисту значущість 

та оцінку зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини у 

формі переживання. 

Прояв емоційного життя людини відбувається у таких станах, як 

афекти, власне емоції, почуття, настрій і стрес. 

Афект – це найсильніша емоційна реакція. Афект повністю захоплює 

людину і підкоряє її думки і рухи. Він завжди ситуаційний, інтенсивний і 

відносно короткий. Афект постає як наслідок якогось сильного потрясіння. В 

афекті змінюється увага: знижується можливість переключення, забувається 

все, що відбувалося до події, яка викликала афектну реакцію (стан ейфорії 

після звільнення від небезпеки, ступор при повідомленні про смерть). 

Власне емоції – це більш тривалі реакції і ті, що виникають не тільки 

внаслідок події, яка сталася, а й ті, що передбачаються або згадуються. 

Почуття – стійкі емоційні стани, які мають чітко означений 

предметний характер і висловлюють ставлення як до конкретної події або 

людей, так і до уявлення. 

Настрій – найстійкіший емоційний стан. Настрій відображає загальне 

ставлення щодо сприйняття або несприйняття людиною світу. Настрій може 

бути похідним від темпераменту. 
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Стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану 

та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви 

організму і готує його до фізичної активності типу спротиву, боротьби, до 

втечі. Під час стресу виділяються гормони, змінюється режим роботи 

багатьох органів і систем (ритм серця, частота пульсу тощо). Стресова 

реакція має різний прояв у різних людей: активна – зростає ефективність 

діяльності, пасивна – ефективність діяльності різко зменшується. 

 

5.3.7  Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини. 

Біологічні ритми – це періодичне повторювання зміни характеру та 

інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах. 

Видатний хронобіолог Ф.Хальберг поділив усі біологічні ритми на три 

групи: 

1. Ритми високої частоти з періодом, що не перевищує півгодинний 

інтервал. Це ритми скорочення серцевих м’язів, дихання, біострумів мозку, 

біохімічних реакцій, перистальтики кишечника. 

2. Ритми середньої частоти з періодом від півгодини до семи діб. Сюди 

входять: зміна сну і бадьорості, активності і спокою, добові зміни в обміні 

речовин, коливання температури, артеріального тиску, частоти поділу клітин, 

коливання складу крові. 

3. Низькочастотні ритми з періодом від чверті місяця до одного року: 

тижневі, місячні і сезонні ритми. До біологічних процесів цієї періодичності 

належать ендокринні зміни, зимова сплячка, статеві цикли. 

 

5.3.8  Основні положення ергономіки. 

Ергономіка  (від грецького слова erqon – робота і nomos – закон) – 

наукова дисципліна, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її 

діяльності в сучасному виробництві. Вона вивчає трудову діяльність людини 

у системі «людина-техніка-середовище» з метою її ефективності, безпеки та 

комфорту. 
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Ергономіка виникла у зв’язку зі значним ускладненням технічних 

засобів і умов їх функціонування, суттєвими змінами трудової діяльності 

людини. За цих обставин різко зросла «вартість» помилки людини при 

управлінні складними системами. Тому при проектуванні нової і модернізації 

існуючої техніки особливо важливо враховувати можливості і особливості 

людей, які будуть її використовувати. 

Людина, машина і навколишнє середовище розглядаються в 

ергономічних дослідженнях як складна система. Основний об’єкт  

досліджень ергономіки – система “людина – техніка”. 

Ергономіка займається вивченням : 

– характеристики людини, техніки і середовища, які проявляються в 

умовах їх взаємозв’язку; 

– методів врахування цих факторів при модернізації діючих і створенні 

нової техніки і технології; 

– проблем доцільного розподілу функцій між людиною та технікою; 

– оптимізація системи «людина – техніка – середовище» (ЛТС) з 

урахуванням можливостей і особливостей працівника, специфіки 

експлуатації технічних систем і факторів довкілля. 

 

5.3.9 Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. 

Протягом багатовікової історії людства на різних етапах розвитку 

суспільства вивченню проблем здоров’я завжди приділялася велика увага. 

Представники різних наук та фахів робили спроби проникнути в таємниці 

феномену здоров’я, визначити його сутність з тим, щоб навчитися  вміло 

керувати ним, економно використовувати здоров’я протягом усього життя та 

знаходити засоби для його збереження. 

«Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». Таке 

визначення поняття «здоров’я» є найбільш чітким, зрозумілим і повним і 
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охоплює насамперед біологічні, соціальні, економічні, наукові, етичні 

аспекти даної проблеми. 

Для правильного розуміння взаємозв’язку між показниками здоров’я і 

взаємодію чинників навколишнього середовища в системі «людина – 

здоров’я – середовище» визначається три взаємопов’язані рівні здоров’я – 

суспільний, груповий та індивідуальний. 

Перший рівень – суспільний – характеризує стан здоров’я населення 

загалом і виявляє цілісну систему матеріальних та духовних відносин, які 

існують в суспільстві. Другий – групове здоров’я, зумовлене специфікою 

життєдіяльності людей даного трудового чи сімейного колективу та 

безпосереднього оточення, в якому перебувають його члени. Третій – 

індивідуальний рівень здоров’я, який сформовано як в умовах всього 

суспільства та групи, так і на основі фізіологічних і психічних особливостей 

індивіда та неповторного способу життя, який веде кожна людина. 

Виділяють три рівні опису цінності «здоров’я»: 

– біологічний – початкове здоров’я передбачає досконалість 

саморегуляції організму, гармонію фізіологічних процесів як наслідок 

максимуму адаптації; 

– соціальний – здоров’я є мірою соціальної активності, діяльності, 

ставлення людини до світу; 

– особливий психологічний – здоров’я є відсутність хвороби, але 

швидше заперечення її, в значенні подолання (здоров’я не тільки стан 

організму, але і стратегія життя людини). 

Усі механізми пристосування людини до навколишнього середовища 

характеризують адаптацію, яка включає: 

– генетичний рівень – генетичний природний вибір, що забезпечує 

збереження популяції; 

– фенотиповий рівень – індивідуальне пристосування до нових умов 

існування за рахунок ієрархічної системи адаптивних механізмів. 
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Вплив негативних факторів на здоров’я людини 

Здоров’я людини залежить від багатьох факторів: 

– кліматичних умов; 

– стану навколишнього середовища; 

– забезпечення продуктами харчування і їх цінності; 

– соціально-економічних умов, а також стану медицини. 

Доведено, що приблизно на 50% здоров’я людини визначає спосіб 

життя. Негативними його чинниками є шкідливі звички, незбалансоване, 

неправильне харчування, несприятливі умови праці, погані матеріальні 

умови, незгода в сім’ї, самотність, низький освітній та культурний рівень 

тощо. 

Негативно позначається на формуванні здоров’я і несприятлива 

екологічна обстановка, зокрема забруднення повітря, води, грунту, а також 

складні природно-кліматичні умови (частка цих чинників – до 20%). 

Істотне значення має стан генетичного фонду популяції, схильність до 

спадкових хвороб. Це ще близько 20%, які визначають сучасний рівень 

здоров’я населення. 

Безпосередньо на охорону здоров’я з її низькою якістю медичної 

допомоги припадає всього 10% “внеску” в той рівень здоров’я населення, що 

ми його сьогодні маємо. 

Причинами порушення нормальної життєдіяльності організму і 

виникнення патологічного процесу можуть бути абіотичні (властивості 

неживої природи) чинники навколишнього середовища. Очевидний зв’язок 

географічного розподілу низки захворювань з клімато-географічними 

зонами, висотою місцевості, інтенсивністю випромінювань, переміщенням 

повітря, атмосферним тиском, вологістю повітря тощо. 

На здоров’я людини впливає біотичний (властивості живої природи) 

компонент навколишнього середовища у вигляді продуктів метаболізму 

рослин та мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів (віруси, бактерії, 

гриби тощо), отруйних речовин, комах та небезпечних для людини тварин. 
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Патологічні стани людини можуть бути пов’язані з антропогенними       

чинниками забруднення навколишнього середовища: повітря, грунт, вода, 

продукти промислового виробництва. Сюди також віднесено патологію, що 

пов’язана з біологічними забрудненнями від тваринництва, виробництва 

продуктів мікробіологічного синтезу (кормові дріжджі, амінокислоти, 

ферментні препарати, антибіотики тощо). 

Суттєво на стан здоров’я населення впливають чинники соціального 

середовища: 

– демографічна та медична ситуація; 

– духовний та культурний рівень; 

– матеріальний стан; 

– соціальні відносини; 

– засоби масової інформації; 

– урбанізація; 

– конфлікти тощо. 

Не меншу загрозу для людства становить антропогенне забруднення 

повітря, води, грунту, продуктів харчування, а також шум, вібрація, 

електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, що викликають в 

організмах людей тяжкі патологічні явища, глибокі генетичні зміни. Це 

призводить до різкого збільшення захворювань, передчасного старіння й 

смерті, народження неповноцінних дітей. 
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Розділ 3. 

Профілактика травматизму та профзахворювань,  

характерних для працівників фінансових установ 

 

Тема 6. Травмонебезпечні фактори та характерні захворювання  

       працівників фінансових установ 

 

6.1 Травмонебезпечні виробничі фактори та стан травматизму у 

галузі. 

6.2 Основні причини виробничого травматизму і 

профзахворюванності та заходи щодо їх попередження. 

6.3 Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого 

травматизму у галузі. 

 

6.1 Травмонебезпечні виробничі фактори та стан виробничого  

травматизму у галузі  

Виробничою травмою називається гостре порушення здоров’я, що 

відбулося на робочому місці або під час перебування на території 

підприємства і пов’язано з пошкодженням тканин або органів. 

В ряді важливих галузей промисловості (гірничорудній, вугільній, 

металургії, машинобудуванні та інших) виробничий травматизм продовжує 

займати значне місце в загальній захворюваності, незважаючи на те, що в 

боротьбі з ним за останні десятиріччя досягнуті значні успіхи. 

Основну відповідальність за попередження виробничих травм несе 

адміністрація. Контроль за цією роботою здійснюють органи охорони праці 

та профспілки. Це обумовлено тим, що при аналізі причин травматизму і 

розробці профілактичних заходів обов’язково повинна бути інженерно-

технічна концепція. Разом з тим санітарні органи, сумісно з лікарями 

здравпунктів і медико-санітарних частин беруть участь у цій роботі, оскільки 



 85

вона є невід’ємною частиною заходів зі зниження захворюваності і створення 

безпечних умов праці. 

Види виробничих травм за характером пошкоджень класифікують на 

механічні (рани, подряпини, переломи та інше), термічні (тепловий удар, 

опік, відмороження), хімічні (опіки, гострі отруєння) і електричні. За 

локалізацією розрізнюють: пошкодження очей, голови, ніг, рук, пальців, 

тулуба, а також множинні. 

За тяжкістю травми можуть бути легкі, що не викликають втрату 

працездатності, середньої тяжкості і тяжкі, коли втрата працездатності 

складає декілька днів, тижнів і навіть місяців. Тяжкі травми можуть бути 

причиною стійкої втрати працездатності, що призводить до інвалідності. 

Особливої уваги заслуговують групові і смертельні нещасні випадки. 

При виконанні аналізу виробничого травматизму та розробці заходів 

щодо його попередження ряд фахівців вважають, що причини виробничого 

травматизму слід розділити умовно на наступні групи: організаційні, 

технічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні [9].  

Організаційні причини: недодержання законодавчих актів з охорони 

праці, вимог інструкцій, правил і норм, відсутність або неякісне проведення 

інструктажів і навчання, невиконання заходів щодо охорони праці, не-

відповідність норм санітарно–гігієнічних факторів, несвоєчасний ремонт або 

заміна несправного і застарілого обладнання. 

Технічні причини: невідповідність вимогам безпеки або несправність 

виробничого обладнання, інструменту та засобів захисту, конструктивні 

недоліки обладнання. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії людини внаслідок втоми, 

надмірної важкості і напруженості у роботі, монотонності праці, 

хворобливого стану, необережності. 
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Санітарно-гігієнічні причини: надмірні рівні шуму, вібрації, 

несприятливі метеорологічні умови, підвищений вміст у повітрі робочих зон 

шкідливих речовин, наявність різних випромінювань вище допустимих 

значень, недостатнє або нераціональне освітлення, порушення правил 

особистої гігієни та інше. 

Для характеристики рівня виробничого травматизму на підприємстві і 

в галузі використовують кількісні і якісні відносні показники, які засновані 

на вивчені первинних документів про травматизм (актів за формою Н–1 і 

звітів за формою 7–тнв ).  

Кількісний показник травматизму або показник частоти Кч нещасних 

випадків розраховується на 1000 середньоспискової кількості працюючих: 

Кч= 1000Т/ Р,                                                (7.1) 

де Т– кількість нещасних випадків та захворювань на підприємстві 

          за звітний період із втратою працездатності на 1 і більше днів; 

    Р– середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві за  

         той самий звітний період часу.               

Отже, коефіцієнт частоти нещасних випадків Кч – це кількість 

нещасних випадків за розрахунковий період часу. 

Якісний показник травматизму Кв або показник важкості нещасних 

випадків, що характеризує середню втрату працездатності в днях на одного 

потерпілого за звітний період: 

Кв= Д/ Т,                                                            (7.2) 

де Д– загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих для 

          випадків із втратою працездатності на 1 і більше днів; 
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     Т– загальна кількість таких нещасних випадків за той же період 

часу.  

Цей показник не враховує стійкої втрати працездатності і тому 

повністю не характеризує важкості травматизму. Таким чином, коефіцієнт 

важкості нещасних випадків – це середня тривалість непрацездатності одного 

потерпілого, яка виражена в робочих днях за відповідний період часу 

(місяць, квартал, півріччя, рік). 

Крім цих показників підприємство підраховує відомості про кількість 

людино-днів непрацездатності на 1000 працюючих, що відображається 

коефіцієнтом мінімальних матеріальних збитків: 

Кз= КчКт= 1000Д/Т                                               (7.3 ) 

Ці показники використовують при проведенні статистичного аналізу 

виробничого травматизму. 

Аналіз факторів, які призводять до професійних захворювань, свідчить, 

що найбільша небезпека виходить від шкідливого впливу фізичних факторів 

(вібрація і шум) – 32%; забруднення повітря пилом та іншими шкідливими 

речовинами – 22%; біологічних факторів – 11,7%; від неергономічності 

обладнання –11,2%. 

На жаль, у розглядаємій галузі промисловості перераховані фактори 

превалюють. На виробництві в галузі, щорічно травмується близько  4,5  

тисяч працівників, з них 35…50 із смертельним наслідком [10]. 

Матеріальні збитки в результаті нещасних випадків в середньому на рік 

становлять 2100…2200 тисяч гривень. Через травми потерпілих за рік 

втрачається 19000…20000 людино-днів робочого часу. Кількість потерпілих 

на 1000 чоловік працюючих (коефіцієнт Кч) становить 1,7…2,0.    

Коефіцієнт важкості травматизму Кв= 32,0…36,0. 
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Більшість нещасних випадків трапляються через незадовільну 

організацію виконання робіт – 15,0…16,0%; порушення трудової та 

виконавчої дисципліни – 11,0…12,0%; порушення технологічного процесу – 

10,0… 11,0%; недоліки в навчанні безпечним методам праці – 8,0…9,0%; 

незадовільне утримання і недоліки в організації робочих місць – 6,0…7,0%; 

порушення вимог безпеки при експлуатації транспортних засобів та 

незастосування засобів індивідуального захисту –  4,0…5,0%; незадовільний 

технічний стан будівель, споруд, території – близько 4% тощо. 

Проблема створення нешкідливих і безпечних умов праці існувала в 

Україні давно, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 15...20 

років тому на виробництві щорічно гинули близько 4 тисяч чоловік, в 1,6 

рази більше ніж тепер. Замовчування цієї гіркої істини внаслідок секретності, 

що панувала в системі, породжувало благодушність і халатність тих, від кого 

залежало її вирішення, відводило громадськість від необхідності піднести 

свій голос на захист професійної безпеки [11]. 

І на сьогодні імовірність травматизму і професійної захворюваності в 

Україні у 5...8 разів вище, ніж в інших промислово розвинутих країнах ЄС, а 

стан охорони праці все ще залишається незадовільним.  

 

6.2 Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності  

     та заходи щодо їх попередження 

Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної 

захворюваності можлива лише за умови ретельного вивчення причин їх 

виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято поділяти причини 

виробничого травматизму і професійної захворюваності на наступні основні 

групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні.  

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з 

питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, 

правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; 
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порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, 

транспортних засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-

попереджувального ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за 

небезпечними роботами; використання устаткування, механізмів та 

інструменту не за призначенням.  

Технічні причини: несправність виробничого устаткування, механізмів, 

інструменту; недосконалість технологічних процесів; конструктивні недоліки 

устаткування, недосконалість або відсутність захисних загороджень, 

запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування.  

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений (вище ГДК) вміст в повітрі 

робочих зон шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; 

підвищені рівні шуму, вібрації; незадовільні мікрокліматичні умови; 

наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень; 

порушення правил особистої гігієни.  

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника 

через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; 

хворобливий стан працівника; необережність; невідповідність 

психофізіологічних чи антропометричних даних працівника 

використовуваній техніці чи виконуваній роботі.  

Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого 

травматизму і професійної захворюваності поділяються на технічні та 

організаційні.  

До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії та техніки 

безпеки. Заходи з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні 

та санітарно-технічні заходи та засоби, що запобігають дії на працюючих 

шкідливих виробничих факторів. Це створення комфортного мікроклімату 

шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, 

кондиціювання повітря; теплоізоляція конструкцій будівлі та технологічного 

устаткування; заміна шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; 

герметизація шкідливих процесів; зниження рівнів шуму та вібрації; 
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установлення раціонального освітлення; забезпечення необхідного режиму 

праці та відпочинку, санітарного та побутового обслуговування.  

Заходи з техніки безпеки передбачають систему організаційних та 

технічних заходів та засобів, що запобігають дії на працюючих небезпечних 

виробничих факторів. До них належать: розроблення та впровадження 

безпечного устаткування; механізація та автоматизація технологічних 

процесів; використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокуючих 

засобів; правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням; 

розроблення та впровадження систем автоматичного регулювання, контролю 

та керування технологічними процесами, принципово нових нешкідливих та 

безпечних технологічних процесів.  

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, 

навчання, контролю та нагляду з охорони праці; дотримання трудового 

законодавства, міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону 

праці; впровадження безпечних методів та наукової організації праці; 

проведення оглядів, лекційної та наочної агітації і пропаганди з питань 

охорони праці; організація плановопопереджувального ремонту 

устаткування, технічних оглядів та випробувань транспортних та 

вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють під тиском.  

 

6.3 Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого  

      травматизму у галузі 

Основні заходи щодо запобігання травматизму передбачені в системі 

нормативно-технічної та нормативно-правової документації з безпеки праці; 

в організації навчання і забезпечення робочих безпечними методами та 

засобами роботи; раціональному плануванні коштів і визначенні економічної 

ефективності від запланованих заходів. Основна задача нормативно-

технічної та нормативно-правової документації з безпеки праці – сприяти 

попередженню виникнення небезпеки і прийняттю найбільш ефективних 
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заходів щодо їх ліквідації або локалізації при проектуванні виробничих 

процесів і обладнання, будівель і споруд. Нормативно-технічна документація 

щодо безпеки праці розробляється з врахуванням характеру потенційно 

небезпечних факторів, ступеню їх небезпечності і зони поширення, 

психофізіологічних і антропометричних особливостей людини [12]. 

Заходи щодо запобігання виробничому травматизму включають якісне 

проведення інструктажу та навчання робітників, залучення їх до роботи за 

спеціальністю, здійснення постійного керівництва та нагляду за роботою; 

організацію раціонального режиму праці і відпочинку; забезпечення 

спецодягом, спецвзуттям, особистими засобами захисту і навчання правилам 

їх користування; раціональне архітектурно-планувальне рішення при 

проектуванні і будівництві виробничих будівель у відповідності із 

санітарними та протипожежними нормами і правилами; створення 

безпечного технологічного і допоміжного обладнання; правильний вибір та 

компонування обладнання у виробничих приміщеннях відповідно із нормами 

і правилами техніки безпеки та виробничої санітарії.  

В реальних умовах виробництва працюючі можуть піддаватись впливу 

одночасно декількох шкідливих і небезпечних виробничих факторів. 

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу (далі – Гігієнічна класифікація ) призначена для: 

–гігієнічної оцінки існуючих умов та характеру праці на робочих 

місцях; 

– атестації робочих місць;  

– санітарно-гігієнічної експертизи виробничих об’єктів; 

– санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих підприємств; 

– встановлення пріоритетності в проведенні оздоровчих заходів; 

– розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності; 
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– створення банку даних про умови праці на рівні підприємства, 

району, міста, регіону, країни. 

В основу класифікації покладені фактори виробничого середовища і 

виробничого процесу, небезпека їх дії на працездатність і здоров`я 

працюючих. Важливе значення  має дотримання робітниками правил 

особистої гігієни, що значною мірою обумовлює значення показників, що 

відображають стан охорони праці на підприємствах галузі. 

Особиста гігієна працівників полягає в старанному догляді за шкірою, 

особливо на руках, за порожниною рота; у дотриманні правил використання 

спеціального одягу, взуття та методів поведінки на  підприємствах; у 

регулярному проходженні відповідних періодичних медичних оглядів і 

профілактичних щеплень.  

При кашлі, чиханні, голосній розмові з рота з краплинами слини 

можуть виділятися патогенні мікроорганізми і інфікувати оточуючих. Тому 

необхідно доглядати за порожниною рота: полоскати рот після їжі, щодня 

чистити зуби, своєчасно пломбувати зуби, не допускати утворення в них 

порожнин. Хворі зуби можуть бути причиною токсичного ревматизму, 

гаймориту, шлункових захворювань, кон’юктивіту, бронхіальної астми, 

сепсису. Під час обідніх та регламентованих перерв не слід знаходитися у 

виробничих приміщеннях. Категорично забороняється приносити їжу і 

вживати її на робочих місцях. Їжу слід вживати в їдальні, буфеті чи у 

спеціальній кімнаті.  

На підприємстві повинен бути встановлений суворий питний режим. 

Споживання питної води дозволяється після перевірки її лабораторією 

санітарно-епідеміологічної станції. Якщо якість сирої води не забезпечує 

безпечності споживання, воду необхідно кип’ятити. Для користування 

питною водою мають бути влаштовані закриті питні бачки з фонтанними 

кранами і раковинами для зливу води. Вода у питних бачках повинна 

замінюватися щоденно. Бачки для питної води перед їх заповненням треба 



 93

ретельно промивати гарячою водою та дезінфікувати. Питна вода 

рекомендована до вживання при температурі в межах 8...200С. 

Не менше уваги, з точки зору охорони праці, слід приділяти засобам 

індивідуального захисту працюючих. Контроль повітряного середовища 

повинен проводитись за методиками, затвердженими Міністерством охорони 

здоров’я. Контролюються також параметри шуму і вібрації на робочих 

місцях, рівень освітленості. 

 

Контрольні запитання: 

1. Охарактеризуйте основні причини незадовільного стану охорони 

праці  

2. Виконайте аналіз основних причин нещасних випадків у галузі за 

видами виконуємих робіт. 

3. Проаналізуйте основні показники виробничого травматизму.  

4. Охарактеризуйте засоби колективного та індивідуального захисту 

працюючих  в галузі. 

5. Значення професійного відбору працівників для підвищення безпеки 

умов праці. 

6. Вкажіть документи, які дають право працівникам на пільги і 

компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці. 

7. Охарактеризуйте чинники, які впливають на умови праці на робочих 

місцях в галузі. 

8. Охарактеризуйте запобіжні пристрої, що застосовуються на робочих 

місцях. 

9. Охарактеризуйте особливості роботи систем вентиляції.   
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Розділ 4. 

Пожежна безпека в фінансових установах України 

 

Тема 7.  Пожежний захист обєктів фінансових установ 

 

7.1 Актуальність питань пожежної безпеки в фінансових установах. 

7.2 Причини та характер пожеж на галузевих обєктах 

7.3 Заходи та засоби системи попередження та пожежогасіння в 

фінансових установах 

7.4 Організація служби пожежної безпеки в фінансових установах і її 

функції. 

7.5 Дія працівників фінансових установ на випадок виникнення 

пожежі. 

 

7.1 Актуальність питань пожежної безпеки в фінансових установах. 

Пожежі на підприємствах представляють значну небезпеку для 

працюючих і можуть спричинити великі матеріальні збитки. 

Питання забезпечення пожежної безпеки виробничих будівель та 

споруд має державний характер. Пожежна безпека може бути забезпечена 

заходами пожежної профілактики і активного пожежного захисту. 

Поняття пожежної профілактики включає в себе комплекс заходів, 

необхідних для попередження виникнення пожеж або зменшення їх 

наслідків. Під активним пожежним захистом маються на увазі заходи, які 

забезпечують успішну боротьбу з виникаючими пожежами або 

вибухонебезпечними ситуаціями. 

Оцінка пожежної небезпеки об’єктів засновується на даних про по-

жежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, що застосовуються на 

цих об’єктах. Пожежна небезпека визначається комплексом показників, що 

характеризують критичні умови виникнення та розвитку процесу горіння. 
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 В методиках оцінки пожежної небезпеки, в основних напрямках 

профілактичної роботи 3 попередження пожеж, в активному пожежному 

захисті використовуються загальні принципи та положення відповідних 

законів та нормативних документів [14]. 

 

7.2 Причини та характер пожеж на галузевих об`єктах. 

Пожежна безпека в асоціаціях, корпораціях, концернах, інших 

виробничих об'єднаннях визначається їх статутами або договорами між 

підприємствами, що утворили об'єднання. В їх апаратах створюється служба 

пожежної безпеки. 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та 

іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств. 

Вони повинні розробляти комплексні заходи щодо забезпечення 

пожежної безпеки на основі досягнення науки і техніки та накопиченого 

ними позитивного досвіду. Здійснювати постійний контроль за додержанням 

нормативних актів з пожежної безпеки, розробляти і затверджувати 

положення, інструкції, інші нормативні інструкції, інші нормативні акти, що 

діють у межах підприємств, установ та організацій. Забезпечувати 

додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, виконання 

вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. 

Організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та 

пропагандувати заходи щодо їх забезпечення. Вживати відповідні заходи для 

забезпечення пожежної безпеки, погоджуючи їх з органами державного 

пожежного нагляду. 

Утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і 

зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар і не використовувати його 

не за призначенням. У разі потреби створювати відповідно до встановленого 

порядку підрозділи пожежної охорони і матеріально-технічну базу. Подавати 

відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що 
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виробляється, на вимогу державної пожежної охорони. Впроваджувати 

автоматичні засоби виявлення та гасіння пожежі і використовувати 

виробничу автоматику. Повідомляти пожежну охорону про несправність 

пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, про 

закриття доріг, проїздів на території. Проводити службове розслідування 

випадків пожежі. 

На підприємствах із кількістю працюючих 50 і більше рішенням 

трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія, у 

виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці. 

На об’єктах із підвищеною небезпечністю для робочих і службовців 

організують заняття зі спеціального пожежно-технічного мінімуму. Мета цих 

занять – підвищення загально–технічних знань працюючих на об’єктах, 

більш детальне навчання їх засобам пожежогасіння. 

Порядок роботи ДПД на підприємствах визначений спеціальним По-

ложенням. 

В Положенні визначені задачі та загальні принципи організації дружин, 

обов’язки начальників і членів ДПД. 

Члени добровільної пожежної дружини повинні: 

1. Виконувати і вимагати від інших правила протипожежного режиму 

на робочому місці. 

2. Знати свої обов’язки і при виникненні пожежі брати участь в її 

гасінні. 

3. Слідкувати за готовністю до дії первинних засобів в 

пожежогасіннях, а при їх несправностях самому ліквідувати або доповісти  

начальнику ДПД. 

4. Виконувати розпорядження начальника дружини і підвищувати свої 

знання. 

Кожен робітник, який приймається на підприємство, повинен пройти 

протипожежний інструктаж, що поділяється на вступний і первинний. 
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Під час вступного інструктажу робітника знайомлять із діючими на 

підприємстві правилами і інструкціями з пожежної безпеки, із 

розташуванням пожежонебезпечних дільниць, можливих причин пожежі і 

заходами запобігання, із організацією пожежної охорони. 

Під час первинного інструктажу робітника знайомлять з правилами 

пожежної безпеки в даному підрозділі і при виконанні певної роботи із 

підвищеною вибухопожежною небезпекою, а також із засобами 

пожежогасіння. 

Для запобігання виникнення пожеж, пов’язаних з технологічними і 

виробничими причинами, на підприємствах створюються пожежно-технічні 

комісії, які проводять свою роботу відповідно до «Положення про пожежно- 

технічні комісії на промислових підприємствах» (ПТК). 

ПТК призначається наказом керівника підприємства в складі посадових 

осіб: головний інженер (голова), начальник пожежної охорони, енергетик, 

технолог, механік, інженер з охорони праці, спеціаліст з водопостачання, 

будівельник та інші особи. 

Задачами ПТК є: 

1. Виявлення протипожежних порушень і недоліків при проведенні 

технологічних процесів і експлуатації технологічного обладнання, які 

можуть привести до пожежі, вибуху, аварії та розробки заходів, спрямованих 

на ліквідацію цих порушень та недоліків. 

2. Сприяння Держнагляду і пожежній охороні підприємства в 

організації та проведенні пожежно–профілактичної роботи і встановлення 

відповідного протипожежного режиму у виробничих цехах і складах. 

3. Організація раціоналізаторської і винахідницької роботи з питань 

пожежовибухобезпеки. 

4. Проводити навчально-роз’яснювальну роботу серед робітників, 

службовців та інженерно–технічних робітників про виконання 

протипожежних правил та режимів. 
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Основний метод роботи ПТК – це детальне обстеження виробничих 

будівель, приміщень, складів, виявлення вибухопожежонебезпечних причин 

та їх усунення. 

За результатами обстеження складається акт, в якому перераховуються 

всі порушення і вказуються заходи до їх усунення. Не пізніше як через три 

дні видається наказ, в якому визначаються заходи,  засоби та термін іх 

усунення і призначаються відповідальні особи.  

Пожежна безпека на підприємствах проводиться за трьома 

напрямками: адміністративному, громадському та професійному. 

Адміністративне направлення пожежної безпеки визначається 

відповідними правилами, наказами, посадовими інструкціями для 

адміністративних осіб, які відповідають за пожежну безпеку і організовують 

проведення заходів для запобігання пожежі, відповідним протипожежним 

режимам. Це сукупність відповідних заходів і вимог пожежної безпеки, які 

встановлені для об’єкта або приміщення і обов’язкові для виконання всіма 

працюючими. 

Заходи з пожежної профілактики поділяються на організаційні, 

технічні, режимні та експлуатаційні [17]. 

Організаційні заходи передбачають правильне експлуатування машин 

та внутрішньозаводського транспорту, правильне утримання будівель та 

території, протипожежний інструктаж робітників та службовців, організацію 

добровільних пожежних дружин, пожежно-технічних комісій, видання 

наказів з питань посилення пожежної безпеки та інше. 

До технічних заходів відносяться: дотримання протипожежних правил 

та норм при проектуванні будівель, при облаштуванні електропроводів та 

обладнання, опалення, вентиляції, освітлення, правильне розміщення 

обладнання. 
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До заходів режимного характеру відносяться: заборона паління у  

невстановлених місцях, виконання електрозварювальних робіт та інших 

вогневих робіт в пожежонебезпечних приміщеннях та інше. 

Експлуатаційними заходами є своєчасні профілактичні огляди, 

ремонти та випробування обладнання та пристроїв, які застосовуються. 

 

7.3 Заходи та засоби системи попередження та пожежогасіння в  

фінансових установах 

Організаційне забезпечення пожежної безпеки. 

Пожежну безпеку промислових об’єктів регламентують вимогами  

ГОСТ 12.1.004–91 ССТБ «Пожарная безопасность. Общие требования», 

типових правил пожежної безпеки для промислових підприємств і інструкцій 

на окремих об’єктах. 

Це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, направлених 

на запобігання дії на людей небезпечних факторів пожеж і обмеження 

матеріальних збитків від них. Заснована на вказаних вимогах та інших 

документах, найновіших досягненнях організації пожежного захисту, науки і 

техніки, пожежна безпека покликана забезпечити застосування найбільш 

ефективних, економічно доцільних і технічно обґрунтованих заходів і засобів 

запобігання пожеж та їх ліквідації. 

Задача вирішується за рахунок раціонального використання сил і 

технічних засобів гасіння, а також здійснення засобів до запобігання пожеж, 

системі пожежної охорони, розробленій для кожного об’єкта, яка забезпечує 

пожежну безпеку як в робочому стані, так і в аварійних обставинах. Основні 

заходи на підприємствах, які запобігають виникненню пожежі, повинні бути 

направлені на попередження можливості утворення горючого середовища і 

появи джерел загоряння. 
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Технологічні процеси необхідно проводити відповідно до регламентів 

та іншої затвердженої нормативно-технічної та експлуатаційної 

документації. 

Через це процеси, пов’язані із горючими газами, рідинами і твердими 

речовинами, при обробці яких виділяються пил або горючі гази, повинні 

проводитись в герметичному обладнанні, яке виключає можливість 

появлення нещільностей і пошкоджень, а також джерел загоряння. 

На всі застосовані в технологічних процесах речовини й матеріали 

повинні бути зазначені показники їх пожежної безпеки згідно з вимогами  

ГОСТ 12.1.044 – 89. 

Попередження пожеж від дії електричного струму – це правильний 

вибір, монтаж і експлуатація електроустановок, проведення планово–по-

переджувальних ремонтів і вимірювання опору проводів та кабелів із метою 

заміни пошкоджених ділянок. 

Захист установок, обладнання і апаратів від небезпечного прояву 

статичної електрики забезпечується: улаштуванням заземлення 

технологічного обладнання, іонізацією повітря та середовища, 

удосконаленням технології виробництва. Одним із основних заходів, що 

зменшують потенційну небезпеку виникнення пожеж, являється дотримання 

правил проведення вогневих робіт. Проведення вогневих робіт повинно 

виконуватись в спеціальних місцях, а також із додержанням вимог пожежної 

охорони не тільки з боку робітників пожежної охорони, але й адміністрації 

підприємства. 

 

7.4 Організація служби пожежної безпеки в фінансових установах і її  

функції. 

Виходячи із складної ситуації з пожежами та масштабності їх 

наслідків, в Україні було вжито ряд цілеспрямованих заходів щодо створення 

загальнодержавної системи забезпечення пожежної безпеки. Точкою відліку 
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цієї роботи вважають прийняття Закону України «Про пожежну безпеку», 

який був введенний в дію 17.12. 1993 р. 

Згідно з вищеназваним Законом забезпечення пожежної безпеки є 

невід’ємною частиною державної політики щодо охорони життя та здоров’я 

людей, національного багатства і навколишнього природного  середовища. 

Складність та різноманітність завдань, пов’язаних з необхідним 

забезпеченням пожежної безпеки, з попередженням та гасінням пожеж, 

викликають необхідність безпосередньої участі у цьому процесі всіх 

державних, господарчих, комерційних та громадських організацій.  

Залежно від призначення та функцій цих організацій вони наділяються 

певними повноваженнями і є окремими елементами загальної системи 

забезпечення пожежної безпеки України [17]. 

Головною метою створення пожежної охорони є захист життя і 

здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, 

підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених 

пунктах. 

Пожежна охорона виконує такі основні завдання: 

– здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог; 

– запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; 

– гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації  

аварій, катастроф і стихійного лиха. 

Діяльність пожежної охорони, насамперед, спрямована на запобігання 

пожежам, а потім на їх гасіння. Таким чином, пожежна охорона виконує як 

профілактичну, так і бойову роботу. Крім того пожежна охорона поділяється 

на державну, відомчу, сільську та добровільну. 
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7.5 Дія працівників фінансових установ на випадок виникнення пожежі 

Порядок у разі пожежі. 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин 

зобов'язаний:  

– негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому 

необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце 

виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також 

повідомити своє прізвище;  

– вжити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння 

(локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;  

– якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї керівника 

чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;  

– у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби 

(медичну, газорятувальну).  
 

Контрольні запитання: 

1. Наведіть основні причини пожеж на підприємствах.  

2. Вкажіть наслідки пожеж та види збитків. 

3. Вкажіть заходи протипожежної профілактики 

4. Правова основа діяльності служб пожежної безпеки у галузі. 

5. Завдання пожежної охорони. 

6. Організація забезпечення пожежної безпеки. 
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ДОДАТОК 1 

КОМПЛЕКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1. Загальна документація що регулює організаційні функції з охорони 

праці при створенні підприємства і в процесі його діяльності 

1.1 Свідоцтво  про державну реєстрацію підприємства в місцевих  органах 

влади. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців». 

1.2 Статут підприємства. Господарський кодекс України. 

1.3 Документ, виданий Державною податковою адміністрацією, про 

внесення до  реєстру  платників  податків.   Закон  України  «Про  

оподаткування   прибутку підприємств»; наказ Державної податкової 

адміністрації від 01.03.2000 р. № 79. 

1.4 Документ,  виданий органами державної статистики про  внесення до 

«Єдиного   державного    реєстру   підприємств    та   організацій    

України».    Наказ Держкомстату від 25.05.2003 р. № 156. 

1.5 Номенклатурний перелік продукції, яка виробляється підприємством. 

1.6 Сертифікати якості на продукцію, що виробляється підприємством, яка 

підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, видані уповноваженими 

органами із стандартизації,   метрології   та   сертифікації.   «Перелік   

продукції,   що   підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», 

затверджений наказом    Держстандарту від 30.08.2002 р. №498. 

1.7 Посадовий розпис. Штатний розклад з вказаними окладами (заробітною 

платою). 

1.8 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, експертиза проектної 

документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і 

виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним 

актам про охорону праці. «Порядок видачі дозволів Державним 

комітетом з нагляду за охороною праці та йоготериторіальними 

органами», затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 
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15.10. 2003 р. № 1631. 

1.9 Ліцензія на певний вид діяльності. Закон України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності». 

1.10 Страхове   свідоцтво   видане   Фондом   соціального   страхування   від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

(регіональними, територіальними, місцевими). Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування  від нещасного 

випадку  на виробництві  та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності».  

1.11 Довідка   про   реєстрацію   суб'єкта   підприємницької   діяльності   в 

регіональному   відділенні   Пенсійного   фонду   України.   Закон   

України   «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 

2. Додаткова документація, що підтверджує готовність підприємства 

виконувати заявлені види робіт 

2.1. Нормативні документи, що використовуються при проведенні робіт з 

підвищеною небезпекою. «Порядок видачі дозволів Державним 

комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними 

органами», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

15.10.2003 р. № 1631, додаток 1: «Перелік робіт підвищеної небезпеки». 

2.2. Документація   на   технологічне   обладнання    (машини,   механізми, 

устаткування)   та   об’єкти   підвищеної   небезпеки.    Порядок   видачі   

дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його 

територіальними органами», затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.10.2003р. № 1631, додаток 2: «Перелік об'єктів, 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки». 

2.3. Відомості про виробничі приміщення (акти вводу в експлуатацію або 

висновок архітектурно-будівельного нагляду), наявність служби 

доглядача будівель і споруд. Технічний стан будівель, споруд та їх 

паспортизація. «Перелік чинних в Україні  нормативних документів  у  

галузі  будівництва»,  затверджений  наказом Держбуду України від 

21.12.1998 р. № 295. 
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2.4 Висновок санепідемслужби про відповідність вимогам санітарних норм 

приміщень   підприємства.   Закон   України   «Про   забезпечення   

санітарного   та епідемічного благополуччя населення». 

2.5 Дозвіл на початок робіт підприємства, виданий органами державного 

пожежного нагляду.  «Порядок видачі органами державного пожежного 

нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень», 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. 

№ 150. 

2.6 Спеціальний дозвіл на зберігання та видалення відходів. Закон України 

«Про відходи». 

2.7. Дозвіл   на   виробництво,   зберігання,   транспортування,   

використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, 

у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів які 

здійснюються за умовами дотримання санітарних норм. Закон України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

2.8. Гігієнічний сертифікат на продукцію, що виробляється підприємством з 

відходів.    Закон    України    «Про    забезпечення    санітарного   та   

епідемічного благополуччя населення». 

3. Документація при організації служби охорони праці на підприємстві 

3.1. Наказ власника (керівника) про створення служби охорони праці (або 

призначення відповідальної особи) з метою забезпечення 

функціонування охорони праці на підприємстві. Закон України «Про 

внесення змін до Закону України «Про охорону праці»; «Типове 

положення про службу охорони праці на підприємстві», затверджене 

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 

15.11. 2004 р. № 255. 

3.2 Посвідчення   керівника  підприємства  та  відповідальних   інженерів   з 

охорони праці на підприємстві про проходження перевірки знань з 

охорони праці. «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань   з питань охорони праці», затверджене наказом 
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Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 26.01. 

2005 р. № 15. 

3.3 Наказ про створення комісії з питань охорони праці підприємства 

(господарства) з кількістю працюючих 50 і більше чоловік (якщо 

прийняте рішення про  її  створення).   «Типове  положення  про   

комісію   з   питань   охорони   праці підприємства», затверджене 

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 

03.08. 1993 р. № 72. 

3.4. Колективний договір і додаток, підписаний з одного боку адміністрацією 

(роботодавцем) і відповідальним за охорону праці на підприємстві та з 

другого боку представниками від працівників та профспілок. Закон 

України «Про колективні договори і угоди» від 01.07. 1993 р.; спільні 

рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу 

«Охорона праці» у колективному договорі (угоді, 

трудовому договорі). 

На підприємстві, де працює менше 10 робітників колективний договір 

може бути відсутній. У такому випадку роботодавець і працівник 

підписують в трудовому договорі (контракті) у розділі «Охорона праці» 

права найманого і зобов'язання роботодавця. 

4. Управління охороною праці на підприємстві 

4.1. Положення  про функціонування  на підприємстві  системи  управління 

охороною праці.  «Типове  положення  про службу охорони  праці»,  

затверджене наказом   Державного   комітету   України   по   нагляду   за   

охороною   праці   від 15.11. 2004 р. № 255. 

4.2. План діяльності комісії з питань охорони праці на підприємстві на 

квартал, півріччя   чи   рік.   «Типове   положення   про   комісію   з   

питань   охорони   праці підприємства», затверджене наказом 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08. 

1993 р. № 72. 

4.3 Документація  про порядок проведення  медичних  оглядів  працівників 

підприємства. 



 112

4.3.1 Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду.  

«Положення про медичний огляд працівників певних категорій», 

затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 

31.03.1994 р. № 45, додаток 1 до «Положення про медичний огляд 

працівників певних категорій»: «Перелік професій, працівники яких 

підлягають медичному огляду». 

4.3.2 Картка (книжка) особи, яка підлягає медичному огляду. Висновок 

попереднього (періодичного) медичного огляду.   «Положення про 

медичний огляд працівників певних категорій», затверджене наказом 

Міністерства охорони здоров'я України від 31.03. 1994 р. № 45, додаток 

2 до «Положення про медичний огляд працівників певних категорій»: 

«Картка особи, яка підлягає медичному огляду». 

4.3.3 Наказ по підприємству про проведення медичного огляду працівників 

підприємства. «Положення про медичний огляд працівників певних 

категорій», затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 31.03. 1994 р. №45. 

4.3.4 Заключний   акт   за   результатами   періодичного   медичного   огляду 

працівників підприємства (лікувально-профілактичного закладу). 

«Положення про медичний огляд працівників певних категорій», 

затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03. 

1994 р. № 45, додаток 3 до «Положення про медичний огляд працівників 

певних категорій»: «Заключний акт за результатами періодичного 

медичного огляду працівників». 

4.3.5 Акт   визначення   контингенту   осіб,   які   підлягають   передбаченим 

медичним оглядам. «Положення про медичний огляд працівників певних 

категорій», затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 31.03.1994 р. № 45, додаток 4 до «Положення про медичний огляд 

працівників певних категорій»: «Акт визначення контингенту осіб, які 

підлягають періодичним медичним оглядам». 

4.4. Документація що регламентує навчання працівників підприємства. 

4.4.1 Наказ  по  підприємству  про  створення комісії (загальнозаводської, 
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цехової) з перевірки знань працівників підприємства з охорони праці. 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці», затверджене наказом Державного комітету по 

нагляду за охороною праці України від 26.01. 2005 р. № 15. 

4.4.2 Положення про навчання працівників підприємства з питань охорони 

праці. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці», затверджене наказом Державного 

комітету   по нагляду за охороною праці України від 26.01. 2005 р. № 15. 

4.4.3. Програми,   за   якими   повинно   проводитись   навчання   робітників 

підприємства з питань охорони праці. «Типове положення про порядок 

проведення навчання   і   перевірки   знань   з   питань   охорони   праці»,   

затверджене  наказом Державного комітету по нагляду за охороною 

праці України від 26.01. 2005 р. № 15. 

4.4.4. Програма проведення занять вступного інструктажу. «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці», затверджене наказом Державного комітету по нагляду 

за охороною праці України від 26 січня 2005 р. №15. 

4.4.5. Журнал реєстрації вступного інструктажу по професії, посаді особи .  

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці», затверджене наказом Державного комітету по 

нагляду за охороною праці України від 26.01. 2005 р. № 15. 

4.4.6. Програма первинного інструктажу на робочому місці заново 

прийнятим на роботу, працівникам  переміщеним з  одного  підрозділу 

(дільниці)  в  інший, працівникам  які  виконують  нову  для   них  

роботу,   відрядженим,  тимчасовим працівникам, студентам і учням, які 

проходять практику. «Типове положення про порядок   проведення   

навчання   і   перевірки   знань   з   питань   охорони   праці», 

затверджене наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці 

України від 

26.01. 2005 р. № 15. 

4.4.7 Програми   інструктажу  для   працівників,   які   виконують   роботу   з 
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підвищеною небезпекою (терміном один раз у квартал). ДНАОП 

00.4.12.-98; «Типове положення  про   навчання  з  питань  охорони   

праці,  щорічна  перевірка  знань, інструктаж один раз у квартал». 

4.4.8 Наказ  керівника,   що   затверджує   Положення   про   стажування   для 

працівників конкретної професії чи виду робіт на підприємстві. «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з  питань 

охорони праці», затверджене наказом Державного комітету по нагляду 

за охороною праці України від 26.01. 2005 р. № 15. 

4.4.9. Наряд-допуски або інша документація (наказ, розпорядження та інше) 

після   проведення   цільового   інструктажу.   «Типове   положення   про   

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 

затверджене наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці 

України від 26.01. 2005 р. № 15. 

4.4.10. Перелік  професій,  посадових  осіб,  які  звільнені  від  

проходження первинного, повторного та позапланового інструктажів, 

узгоджений з державним інспектором   територіального   управління.    

«Типове    положення    про    порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці», затверджене наказом Державного 

комітету по нагляду за охороною праці України від 26.01. 2005 р. №15. 

4.5. Пожежна безпека на підприємстві. 

4.5.1. Наказ    керівника    про    призначення    відповідальної    особи    за 

протипожежний стан на підприємстві, створення пожежно-технічної комісії 

(на підприємствах де працює більше 50 чоловік). «Правила пожежної безпеки 

в Україні», затверджені наказом МНС України від 19.10.2004 р. № 126. 

4.5.2. Наказ,   відповідне   положення   та   журнал   реєстрації   проходження 

працівниками  спеціального   навчання,   інструктажу,   перевірки   знань   з   

питань пожежної безпеки на підприємстві. «Типове положення про 

інструктаж, спеціальне навчання та перевірку знань з  питань  пожежної 

безпеки  на підприємствах,  в установах  та  організаціях   України»,   

затверджене   наказом МНС України від 

29.09.2003 р. № 368. 
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4.5.3. Програма погоджена з інспектором пожежної охорони і затверджена 

керівником підприємства для проведення первинного, повторного 

протипожежного інструктажу. «Типове положення про інструктаж, 

спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на 

підприємствах, в установах та організаціях України», затверджене наказом 

МНС України від 29.09.2003 р. № 368. 

4.6. Перелік інструкцій з охорони праці на підприємстві. 

4.6.1 Посадові   інструкції   та   інструкції   з   охорони   праці,   розроблені  і 

затверджені    власником.    «Довідник    кваліфікаційних    

характеристик    професій працівників», затверджений наказом Мінпраці 

від 16.02.1998 р. №24; стаття  13 Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про охорону праці»; «Положення про  розробку  

інструкцій  з  охорони  праці»,  затверджене  наказом 

Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998  р. №9. 

4.6.2 Інструкції   для   робітників,   пов'язаних   з   роботами   з   підвищеною 

небезпекою, затверджених власником та погоджених державним 

інспектором з охорони праці. «Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01. 

1998 р. № 9. 

4.6.3. Інструкція з пожежної безпеки на підприємстві. «Типове положення 

про інструктаж, спеціальне навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях 

України», затверджене наказом МНС України від 29.09.2003 р. № 368. 

4.6.4 Куточок (стенд) з охорони  праці. «Типове положення про кабінет 

охорони праці», затверджене наказом Державного комітету України по 

нагляду за охороною праці від 18.07. 1997 р. № 191. 

4.6.5 Тимчасові інструкції з охорони праці для робітників, які забезпечують 

безпечне провадження технологічних процесів (робіт) та експлуатацію 

обладнання.  
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Ці інструкції використовуються для  впровадження нових і 

реконструйованих виробництв на термін, коли вказане виробництво буде 

прийняте в експлуатацію. 

5. Документація на засоби індивідуального захисту для працівників 

підприємства 

5.1. Особиста   карта   обліку   спецодягу,   спецвзуття   та   інших   засобів 

індивідуального   захисту   (передбачених   затвердженими   нормами).   

Пункт   3.14 «Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям   та   іншими   засобами   

індивідуального   захисту»,   затверджене   наказом 

Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10. 

1996 р. № 170. 

5.2. Відомість «Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 

індивідуального   захисту».   «Положення   про   порядок   забезпечення   

працівників спеціальним  одягом,  спеціальним  взуттям  та іншими 

засобами  індивідуального захист», затверджене наказом Державного 

комітету України по нагляду за охороною праці від 29.10. 1996 р. № 170. 

5.3. Наявність сертифікатів відповідності на засоби індивідуального захисту. 

п.2.4  «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту», затверджене наказом Державного комітету України по нагляду 

за охороною праці від 29.10. 1996 р. №170. 

Типові галузеві норми: 

– харчова промисловість: затверджені наказом Комітету по нагляду за 

охороною праці України від 10.06. 1998 р. № 115, зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 14.07 1998 р. № 4462886; 

– сільське та водне господарство: затверджені наказом Комітету по 

нагляду за охороною праці України від 01.06. 1998 р. № 117, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07. 1998 р. № 4462889; 

– елеваторна, борошномельно-круп'яна і комбікормова промисловість: 

затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 
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від 10.06. 1998 р. № 118, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 

14.07. 1998 р.  № 4502890; 

– м'ясна і молочна промисловість: затверджені наказом Комітету по 

нагляду за охороною праці України від 10.06.1998 р. № 116, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 14.07. 1998р. № 4512891; 

– зв'язок: затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 

08.07.1998 р. №139, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 

30.07.1998р.  № 4902930; 

– деякі професії робітників підприємств нафтової, газової, 

нафтопереробної і нафтохімічної промисловості: затверджені наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 25.09.1998 р. №193, зареєстровані 

в Міністерстві юстиції України 20.10. 1998 р.  №6743114; 

5.4. Перелік осіб, яким видається мило і знешкоджуючі засоби. «Про 

видачу мила на підприємстві»( ДНАОП 0.05-3.06-22). 

6. Документація по безкоштовному забезпеченню працівників 

нейтралізуючими та знешкоджуючими засобами 

6.1. Перелік хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях 

рекомендується   вживання  молока   чи   інших  рівноцінних   харчових   

продуктів «Перечень химических веществ, при работе с которыми в 

профилактических целях рекомендуется употребление молока или 

других равноценных пишевых продуктов»,утвержденный 

Министерством здравоохранения СССР 04.11. 1987 г. № 4430-87. 

6.2. Правила   безплатної   видачі   лікувально-профілактичного   харчування; 

приложение № 3 к Постановлению Государственного Комитета Совета 

Министров СССР по труду и социальным вопросам и Президиума 

ВЦСПС от 07.01.1977 г. № 4/П-1 «Правила бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питання». 

6.3. Правила забезпечення робітників гарячих цехів газованою солоною 

водою. «О снабжении рабочих горячих цехов газированной соленой 

водой», обязательное постановление Секретариата ВЦСПС от 11.06. 

1934г; «О распространении постановлений Секретариата ВЦСПС от 
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11.06. 1934 г. «О снабжении рабочих горячих цехов газированной 

соленой водой» на котельные и машиннне залы злектростанции», 

постановление Секретариата ВЦСПС от 15.04. 1935 г. 

6.4. Абонемент, відомість видачі працівникам підприємства безкоштовного 

спецхарчування; приложение № 3 к Постановлению Государственного 

Комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам и 

Президиума ВЦСПС от 07.01. 1977 г. № 4/П-1 «Правила бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания». 

7. Документація по економічному управлінню охороною праці 

7.1. План заходів та засобів з охорони праці на підприємстві, затверджений 

керівником підприємства. 

Витрати на охорону праці, що належать до валових витрат, повинні 

визначатись згідно з «Переліком заходів та засобів з охорони праці, 

витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових 

витрат», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

27.06.2003 р. № 994; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.1999 р. №318. 

7.2. Затверджені роботодавцем витрати на малоцінні та швидкозношувані 

предмети, які використовуються в операційній діяльності підприємства 

протягом одного року чи нормативного операційного циклу, якщо він 

більше одного року та затверджені  роботодавцем     згідно  з 

колективним  договором  або  контрактамиприйняття працівників на 

роботу. «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку» 16 «Витрати», 

затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.1999 р. № 318. 

7.3 Затверджений роботодавцем «План відрахування на соціальні заходи». 

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». «Перелік 

заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання 

яких включаються до валових   витрат»,   затверджений   постановою   

Кабінету   Міністрів   України   від 27.06.2003 р. № 994. 

7.4 «План   витрат   на   профілактичні   заходи   або   усунення   причин,  що 

спричинили або можуть спричинити нещасні випадки, професійні 
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захворювання». «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на 

здійснення та придбання яких включаються до валових витрат"», 

затверджений постановою Кабінету Міністрів         України від 27.06.2003 

р. №994. 

7.5. Фактичні витрати на фінансування заходів з охорони праці. Стаття 19 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону 

праці». 

8. Атестація робочих місць. 

8.1 Наказ по підприємству про проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08. 1992 р. 

№ 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці». 

8.2 Картка умов праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08. 

1992 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці». 

8.3 Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад працівників, 

яким підтверджено право на пільги і компенсації, а також на пільгове 

пенсійне забезпечення   (затверджується  керівником підприємства). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. № 1290 «Про 

затвердження «Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, 

зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки 

за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий 

характер праці» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

13.05.2003 р. № 679). Постанова Кабінету Міністрів України від 

16.01.2003 р. № 36 «Про  затвердження «Списків  виробництв, робіт,  

професій,   посад  і  показників, зайнятість працівників в яких дає право 

на пенсію за віком на пільгових умовах». 

8.4 Список робітників, що виконують роботу з підвищеною небезпекою, 

затверджений керівником підприємства. 

8.5 Висновки по атестації робочих місць на підприємстві. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 01.08. 1992 р. № 442   «Про порядок 
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проведення атестації робочих місць за умовами праці». 

9. Документація про розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві 

«Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112. 

9.1 Документація   про   розслідування   та   облік   нещасних   випадків   на 

підприємстві. 

9.2 Журнал   реєстрації   потерпілих   від   нещасних   випадків.   Додаток 5 

Положення. 

9.3 «Перелік   обставин,   за  яких   настає   страховий   випадок   державного 

соціального  страхування  громадян  від  нещасного  випадку  на  

виробництві  та професійного захворювання», затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112. 

9.4 Екстрене повідомлення: територіальному органу Держгірпромнагляд (по 

місцю  реєстрації  підприємства),  відповідному робочому  органу  

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань та підприємству 

про звернення потерпілого з посиланнямна нещасний випадок на 

виробництві (за формою, розробленою Фондом, пункти 3,4). Пункт 41, 

додаток 1 Положення. 

9.5 Акт про нещасний випадок на виробництві за формою Н-5, Н-1 або 

НПВ. Пункт 19, додаток 1, 2, 3 Положення. 

9.6 Карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5. 

Пункт 19, додаток 5 Положення. 

9.7 Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь). Пункт 88, додаток 

16 Положення. 

9.8. Журнал  реєстрації  аварій   на  підприємстві.  Пункт  105, додаток   18 

Положення. 

9.9 Повідомлення   про    наслідки    нещасного    випадку,    пов'язаного   з 

виробництвом за формою Н-2. Пункт 5, додаток 7 Положення. 
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9.10 Припис, який складається з наявності порушення законодавства про 

охорону праці і вважається нещасним випадком таким, що пов'язаний з 

виконанням трудових, (посадових) обов'язків за формою Н-9. Стаття 39 

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону 

праці», пункт 39, додаток 8 Положення. 

10. Звітність про стан охорони праці 

10.1 Форма № 1-ПВ «Звіт про умов праці, пільги та компенсації за роботу зі 

шкідливими умовами праці», затверджена наказом Держкомстату від 

04.10.2004 р. № 535. 

10.2 Форма № 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві за відповідний 

рік», наказ Держкомстату від 14.08.2002 р. № 309.  

10.3 Форма № 1-УБ «Звіт про стан умов і безпеки праці, пільги та 

компенсації за роботу в шкідливих умовах», «Єдина державної система 

показників обліку умов і безпеки праці», затверджено наказом 

Держнаглядохоронпраці від 31.03.1994 р. № 27. 

10.4. Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових 

внесків та витрачення коштів фонду соціального страхування від 

нещасних випадків та професійних захворювань України. «Постанова 

правління Фонду соціального страхування на виробництві та 

професійних захворювань» від 28.05.2002 р. № 32. 

11. Аудиторський висновок щодо відповідності стану охорони праці на 

підприємстві нормативно-правовим актам. 

12. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці. 

«Кодекс України про адміністративні правопорушення»: статті 41, 

41і, 412, 4І3, 93, 94, 95, 96, 120, 175, 1884, 188і, 1886, 188®, 223, 230і, 231, 

236; «Кримінальний кодекс України»: статті 131,132,133,134,135,215, 

2152,2154, 2155,218,, 219, 220,220і; «Цивільний кодекс України»: глава 81 

Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну 

юридичної особи. Статті 1163-1165. Глава 82 Відшкодування шкоди. 

Статті 1166-1172. 
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13. Основні законодавчі  акти  з  питань  охорони  праці  та  безпечної 

діяльності малих та середніх підприємств 

13.1 Закон України «Про охорону праці». 

13.2 «Кодекс законів про працю України». 

13.3 Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки». 

13.4 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

13.5 Закон України «Про пожежну безпеку». 

13.6. Закон   України   «Про   забезпечення   санітарного   та   епідемічного 

благополуччя населення». 

13.7 «Господарський кодекс Україн». 

13.8 «Цивільний кодекс України». 

13.9 «Кодекс України про адміністративні правопорушення». 

13.10 «Кримінальний кодекс України». 

13.11 Законодавчі акти, що регламентують функціонування підприємств за 

видами економічної діяльності. 

13.12 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». 
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ДОДАТОК 2 

І. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО 

ПРАЦЮЮТЬ 

У ОФІСНОМУ ПРИМІЩЕННІ (НАУКОВА, ВИКЛАДАЦЬКА, 

КОНСУЛЬТАТИВНА АБО УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА) 

 

1. «Конституція України». 

2. «Кодекс законів про працю України». 

3. Закон України «Про охорону праці». 

4. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства в місцевих органах 

влади. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців». 

5. Дозвіл на початок робіт підприємства, виданий органами державного 

пожежного нагляду. «Порядок видачі органами державного пожежного 

нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень», 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001р. 

№ 150. 

6. Страхове   свідоцтво,   видане   Фондом   соціального   страхування   від 

нещасних   випадків   на   виробництві   та   професійних   захворювань 

(регіональними,  територіальними,   місцевими).   Закон   України  «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності». 

7. Висновок санепідемслужби про відповідність вимогам санітарних норм 

приміщень підприємства. Закон України «Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення». 

8. Наказ керівника про призначення відповідального за охорону праці на 

підприємстві.   «Типове   положення   про   службу   охорони   праці   на 

підприємстві»,    затверджене    наказом    Держнаглядохоронпраці    від 

15.11.2004 р. №255. 
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Програма проведення занять вступного інструктажу, журнал реєстрації 

вступного інструктажу по професії (посаді) особи. «Типове положення 

про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці», затверджене наказом Державного комітету з нагляду за 

охороною праці України від 26.01. 2005 р. № 15. 

10.    Наказ про призначення відповідальної особи за протипожежний стан на 

підприємстві.   «Правила   пожежної  безпеки   в   Україні»,   затверджені 

наказом МНС України від 19.10.2004р. № 126. 

11. Інструкція  з  пожежної  безпеки  на  підприємстві;   наказ,   відповідне 

положення    та    журнал    реєстрації    проходження     працівниками 

спеціального навчання, інструктажу, перевірки знань з питань пожежної 

безпеки на підприємстві. «Типове положення про інструктаж, спеціальне 

навчання   та   перевірку   знань   з   питань   пожежної   безпеки   на 

підприємствах,   в  установах  та  організаціях   України»,   затверджене 

наказом МНС України від 29.09.2003р. № 368. 

12. Інструкції   з   охорони   праці,   розроблені   і   затверджені   власником. 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затверджені 

наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998р. № 9. 

13. Розрахунок витрат на фінансування заходів з охорони праці. Стаття 19 

Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про охорону 

праці»;  «Перелік  заходів та засобів  з  охорони   праці,   витрати   на 

здійснення  та   придбання   яких  включаються  до   валових   витрат», 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003р. 

№ 994. 

14. «Порядок    розслідування    та    ведення    обліку    нещасних    

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (ДНАОП 

00.0-6.02-04). 

15. «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-

обчислювальних машин», затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 

від 10.02.1999р. № 21  (ДНАОП 0.00-1.31-99). 
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16. «Правила     безпечної     експлуатації     електроустановок     

споживачів», затверджені    наказом   Держнаглядохоронпраці   від   

09.01.1998р.   №4 (ДНАОП 0.00-1.21-98). 

17. «Державні   санітарні   норми   і   правила   при   роботі   з   джерелами 

електромагнітних  полів»,   затверджені   наказом  Міністерства  охорони 

здоров'я України від 18.12.2002р. № 476. 

18. «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними 

терміналами      електронно-обчислювальних      машин»,      затверджені 

постановою Головного державного лікаря України № 7 від 10.12.1998р. 

(ДСанПіН 3.3.2.007-98). 
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ДОДАТОК 3 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З КУРСУ "ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ" 

 
1. Науково-технічний прогрес і безпека праці. 
2. Вдосконалення умов праці на підприємстві. 
3. Соціально-економічна оцінка умов праці. 
4. Управління охороною праці на підприємстві. 
5. Економічні методи управління умовами та охороною праці. 
6. Травматизм і захворювання на виробництві. 
7. Страхування виробничих ризиків. 
8. Планування поліпшення умов праці на основі колективного договору. 
9. Контроль за охороною праці на підприємстві. 
10. Сучасна економіка умов і охорони праці. 
11. Удосконалення механізму витрат, пов'язаних з поліпшенням умов праці. 
12. Економічне стимулювання підприємств, спрямоване на поліпшення умов 

праці. 
13. Економічна відповідальність підприємств за порушення нормативних 

актів про охорону праці. 
14. Світовий досвід управління умовами та охороною праці. 
15. Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охороною праці. 
16. Вплив ринкових відносин в економіці на стимулювання поліпшення 

умов і охорони праці (досвід західних країн). 
17. Форми й методи регулювання відповідальності підприємств за 

порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці. 
18. Методи оцінки стану умов праці. 
19. Стимулювання природоохоронної діяльності підприємств. 
20. Оцінка соціальної та соціально-економічної ефективності заходів з 

поліпшення умов і охорони праці. 
21. Реформування системи охорони праці. 
22. Розвиток соціального партнерства в галузі охорони праці. 
23. Охорона праці та соціальний захист. 
24. Атестація робочих місць за умовами праці. 
25. Розвиток охорони праці в Україні. 
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26. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. 
27. Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і 

охорони праці. 
28. Сучасні проблеми поліпшення умов праці. 
29. Соціальна спрямованість перебудови управління умовами праці. 
30. Травматизм на виробництві та його соціально-економічні наслідки. 
31. Досвід зарубіжних країн у реалізації заходів з охорони праці. 
32. Запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням і 

система від компенсування шкоди від них у Федеративній Республіці 
Німеччині. 

33. Науково-технічний прогрес і безпека праці. 
34. Система захисту працівників на виробництві та її вдосконалення. 
35. Психологічне та інженерне забезпечення охорони праці. 
36. Організація охорони праці в Японії. 
37. Порядок організації державного нагляду за охороною праці. 
38. Науково-технічне та соціальне забезпечення охорони праці в Україні. 
39. Соціально-економічне значення охорони праці. 
40. Охорона праці та соціальний захист в Україні: стан, проблеми, 

перспективи. 
41. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України. 
42. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них. 
43. Актуальні проблеми гігієни праці. 
44. Система управління охороною праці на підприємстві. 
45. Принципи організації та функціонування системи управління охороною 

праці на підприємстві. 
46. Планування та стимулювання діяльності з охорони праці. 
47. Формування ринкових відносин і завдання підприємств у галузі охорони 

праці. 
48. Система соціального захисту від професійних ризиків. 
49. Фінансування заходів з поліпшення умов охорони праці. 
50. Застосування комп'ютерних методів, прикладного та інформаційного 

забезпечення охорони праці. 
 


