
Лекця 1. Вступ. Цілі та задачі охорони праці 

1. Мета курсу охорони праці – допомогти студентам оволодіти системою 

знань з основ охорони праці та виробити вміння і навички у сфері управління 

охороною праці на виробництві, реалізація яких сприятиме поліпшенню умов 

праці, підвищенню їх продуктивності, запобіганню професійним захворюванням 

та виробничому травматизму. 

Охорона праці (ОП) – це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності. 

Методологічною основою курсу ОП є науковий аналіз умов праці, 

технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових 

операцій, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних 

виробничих факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій. На основі 

такого аналізу розробляють заходи і засоби щодо усунення несприятливих 

виробничих факторів та створення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Завдання ОП: вивчення умов праці, виявлення шкідливих і небезпечних 

чинників виробництва; 

 розробка на основі наукових досягнень ефективних заходів щодо 

забезпечення здорової і безпечної трудової діяльності діяльності.  

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона впливає на 

природу і використовує її з метою виробництва матеріальних благ, необхідних 

для задоволення власних потреб.  

З фізіологічної точки зору праця – це витрати фізичної і розумової енергії, але 

вона є необхідною та корисною для людини. 

Державна політика України в ОП базується на принципах: 

1. Пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності власника за 

створення безпечних і нешкідливих умов праці. (тобто здоров’я працівників 

підприємств, відомств є першочерговезавдання); 

2. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництва, технологій та продукції, а також 

сприяння підприємств у створенні безпечних і нешкідливих умов праці. (тобто 

постійне переоснащення технологічного ланцюга); 

3. Комплексного розв’язання завдань ОП на основі загальнодержавної, 

галузевих, регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища. (тобто завдання охорони праці розв’язувати на 

основі відповідних програм, які запроваджуються на 4 роки); 

4. Соціального захисту працівників та повного відшкодування шкоди особам, які 

потерпіли від нещасних випадків та професійних захворювань і втратили 

працездатність на один робочий день та більше. (тобто в разі отримання 

певної травми або завдання шкоди здоров’ю працівника в процесі трудової 

діяльності шкода повністю повинна бути відшкодована потерпілому, а в разі 

настання смерті виплата проводиться членам родини загиблого);  



5. Встановлення єдиних нормативів з ОП для всіх підприємств, незалежно від 

форм власності та видів їх трудової діяльності. (тобто для працівників однієї 

професії вимоги щодо охорони праці є єдиними і незалежать від форми 

власності підприємства); 

6. Використання економіних методів управління ОП, участі держави у 

фінансуванні заходів щодо ОП. (тобто своєчасне покарання за порущення 

вимог щодо охорони праці або заохочення сумлінних парцівників у вигляді 

цінних призів, премій, тощо. На рівні державного фінансування передбачено 

відрахування певної кількості коштів (залежно від форми власності) для 

виконання завдань охорони праці); 

7. Інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки 

(перепідготовки), підвищення кваліфікації з ОП. (тобто своєчасно 

інформувати населення щодо небезпеки, яка оточує або може вплинути на 

організм людини в процесі праці або при виникненні аварійної ситуації. 

Своєчасне проведення навчання, перепідготовку працівників); 

8. Забезпечення координації діяльності державних органів, установ, організацій 

та об’єднань громадян, що вирішують різні проблеми охорони здоров’я, 

гігієни та безпеки праці.  (тобто на Державному рівні (Держгірпромнаглядом) 

здійснюється контроль вирішення завдань охорони праці); 

9. Адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його 

здоров’я та психологічного стану.  (тобто в залежності від стану здоров’я 

працівника пропонувати відповідну роботу, щоб не погіршувався стан 

здоров’я працівника і не завдавалось шкоди оточуючим); 

10.  Міжнародного співробітництва в галузі ОП, використання світового 

досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці. 

(тобто постійна участь в Міжнародних виставках, круглих столах, тощо з 

метою впровадження передових технологій виробництва, що дозволить 

зменшити кількість постраждалих в процесі праці). 

 

3. Дайте відповіді на наступні питання: 

1) Як класифікують умови праці? 

2) Надайте визначення виробниче середовище. 
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