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ВСТУП
Розглядаючи охорону праці в умовах ринкової еко#

номіки, особливу увагу необхідно звернути на еко#
номічні аспекти охорони праці. Здійснення заходів з
поліпшення умов і охорони праці значно впливає як на
економічні, так і на соціальні результати виробництва.
На сучасних українських підприємствах значно більше
витрат припадає на пільги та компенсації, пов'язані з
небезпечними умовами праці, відшкодування наслідків
несприятливих умов праці, ніж на техніку безпеки, за#
ходи запобігання виробничого травматизму та норма#
лізацію умов праці. Хоча економічний аналіз свідчить
про те, що доцільнішим для підприємства є спрямову#
вати кошти на поліпшення умов праці, профілактику не#
щасних випадків і професійних захворювань.

Дослідження економічних і соціальних аспектів
охорони праці були проведені такими вченими, як:
М.П. Гандзюк, Є.О. Геврик, Г.Г. Гогіташвілі, В.Ц. Жи#
децький, П.О. Ізуїта, Л.П. Керб, З.М. Яремко.
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ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА

ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

РОЗВИТКУ

FEATURES OF LABOR IN THE COMPANY: ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT

Стаття присвячена особливостям охорони праці на підприємстві та її економічним аспектам роз0

витку. Розглянуті система управління охороною праці на підприємстві та елементи системи управлін0

ня охороною праці на підприємстві. Сформовано напрями покращення умов та охорони праці на

підприємстві.

This article is devoted to the peculiarities of labor protection at the enterprise and its economic aspects of

development. The system of safety management for enterprise and elements of safety management in the

enterprise. Prevailing trends improve conditions and safety at the plant.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Охорона праці — це багатогранне поняття, під ним
слід розуміти не тільки забезпечення безпеки праців#
ників під час виконання ними службових обов'язків,
воно охоплює різні заходи, серед яких варто виокреми#
ти профілактику професійних захворювань, організа#
цію повноцінного відпочинку й харчування працівників
під час робочих перерв, забезпечення їх необхідним спе#
цодягом і гігієнічними засобами й навіть виконання со#
ціальних пільг і гарантій [3].

Правильний підхід до організації охорони праці на
підприємстві, грамотне використання різних немате#
ріальних способів стимулювання працівників дають ос#
таннім необхідне почуття надійності, стабільності й за#
цікавленості керівництва у своїх співробітниках. Таким
чином, завдяки налагодженій охороні праці знижуєть#
ся також плинність кадрів, що в свою чергу благотвор#
но впливає на стабільність усього підприємства.
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Як підкреслюють львівські науковці Г.Г. Гогіташвілі
та З.М. Яремко, економічне значення охорони праці
визначається ефективністю заходів щодо поліпшення
умов і підвищення безпеки праці і є економічним вира#
зом соціальної значимості охорони праці. У зв'язку з
цим економічне значення охорони праці оцінюється ре#
зультатами, які отримуються при зміні соціальних по#
казників за рахунок впровадження заходів щодо по#
ліпшення умов праці. Економічне значення охорони
праці П.О. Ізуїта розглядає крізь призму зростання про#
дуктивності праці, збільшення фонду робочого часу,

зниження витрат на відшкодування шкоди, завданої
життю і здоров'ю працівника нещасним випадком на ви#
робництві або професійним захворюванням [4; 6].

Охорона праці на виробництві починається з орга#
нізації управління охороною праці.

Створення безпечних і здорових умов праці забез#
печується шляхом впровадження системи організації
охорони праці на виробничому рівні. Закон "Про охо#
рону праці" містить окремий розділ, присвячений орга#
нізації охорони праці та її управлінню на підприємствах,
в установах, організаціях.

Рис. 1. Система управління охороною праці на підприємстві

Рис. 2. Елементи системи управління охороною праці на підприємстві
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На виробництві можуть впроваджуватися й інші
заходи з організації охорони праці. До кола питань з
управління охороною праці включають: забезпечен#
ня безпеки виробничого устаткування, виробничих
процесів, будівель та споруд, нормалізацію санітар#
но#гігієнічних умов праці, забезпечення працюючих
засобами індивідуального захисту, встановлення оп#
тимальних режимів праці та відпочинку працюючих,
санітарно#побутового обслуговування працюючих та
їх професійний відбір за окремими спеціальностями
[2].

Ефективна організація охорони праці передбачає
постійну співпрацю роботодавця з найманими праців#
никами та їх представниками, створення з ними спільних
органів управління. До таких суб'єктів належить комі#
сія з питань охорони праці підприємства. Комісія з пи#
тань охорони праці підприємства створюється лише за
рішенням загальних зборів (конференції) найманих пра#
цівників. Вона є постійно діючим консультативно#дорад#
чим органом найманих працівників та роботодавця, тому
на відміну від служби охорони праці її рішення мають
рекомендаційний характер.

Система управління охороною праці включає додер#
жання вимог з охорони праці при проектуванні, будів#
ництві (виготовленні) та реконструкції підприємств,
об'єктів і засобів виробництва, їх відповідності норма#
тивно#правовим актам з охорони праці.

Фінансування заходів з охорони праці здійснюєть#
ся роботодавцем, працівники не несуть жодних мате#
ріальних витрат. З метою доведення умов і безпеки праці
до нормативних вимог та подальшого підвищення рівня
охорони праці на виробництві роботодавець відраховує
кошти, розмір яких визначається колективним догово#
ром.

Держава встановила лише мінімальні вимоги до роз#
міру коштів, що роботодавець зобов'язаний спрямову#
вати на охорону праці. Зокрема для підприємств, неза#
лежно від форм власності, або фізичних осіб, які вико#
ристовують найману працю, витрати на охорону праці
повинні становити не менше 0,5% від суми реалізованої
продукції. Витрати на охорону праці для підприємств,
що утримуються за рахунок бюджету, передбачаються
в державному або місцевих бюджетах і становлять не
менше 0,2% від фонду оплати праці [5].

Навчання працівників з питань охорони праці є од#
нією зі складових організації охорони праці. Усі праці#
вники при прийнятті на роботу і в процесі роботи про#
ходять інструктаж, навчання з питань охорони праці,
надання першої медичної допомоги потерпілим від не#
щасних випадків і правил поведінки при виникненні
аварій.

Економічний механізм управління охороною праці
повинен передбачати систему заохочень для тих праці#
вників, які сумлінно дотримуються вимог охорони праці,
не допускають порушень правил та норм особистої та
колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні
заходів щодо підвищення рівня охорони праці на під#
приємстві.

У сучасних умовах управління охороною праці грун#
тується на базі економічної зацікавленості власника і
працівників підприємств у створенні безпечних та не#
шкідливих умов праці, що, зрештою, при правильній
організації робіт позитивно відбивається на матеріаль#
ному становищі всього персоналу підприємства. Розви#
ток різних форм власності та їх законодавче закріплен#
ня передбачає принципово нові підходи до управління
охороною праці на підприємствах [1].

Економічний механізм управління охороною праці
повинен передбачати систему заохочень для тих праці#
вників, які сумлінно дотримуються вимог охорони праці,
не допускають порушень правил та норм особистої та
колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні
заходів щодо підвищення рівня охорони праці на
підприємстві.

Економічні результати заходів щодо поліпшення
умов та охорони праці виражаються у вигляді економії
за рахунок зменшення збитків унаслідок аварій, нещас#
них випадків і професійних захворювань як в економіці
в цілому, так і на кожному підприємстві.

ВИСНОВКИ

Вивчення й вирішення проблем, пов'язаних із забез#
печенням здорових безпечних умов, у яких відбуваєть#
ся праця людини — одне з найбільш важливих завдань у
розробці нових технологій і систем виробництва. До#
слідження й виявлення можливих причин виробничих
нещасних випадків, професійних захворювань, аварій
тощо і розробка заходів і вимог, спрямованих на усу#
нення цих причин, дозволяють створити безпечні й спри#
ятливі умови для праці людини.

Для покращення умов та охорони праці на підприє#
мствах необхідно:

1. Вжити заходи з підвищення ефективності нагля#
дової функції, що буде сприяти зменшенню кількості
порушень вимог нормативних актів з безпеки та гігієни
праці.

2. Забезпечити подання законопроекту про засто#
сування штрафних санкцій за порушення законодавства
про охорону праці, що підвищить відповідальність ро#
ботодавців за виконання вимог законодавства про охо#
рону праці.

3. Забезпечити поліпшення умов праці на підпри#
ємстві та економічної безпеки праці.
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