
Тема 1.1. Вступ. Загальні питання охорони праці 

 

Мета 

навчальна: вивчити основні поняття з охорони праці, основні розділи 

дисципліни, основні терміни в галузі охорони праці та основну мету курсу. 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання. 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами 

знань. 

 

План 

1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном 

2. Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці» 

3. Суб’єкти і об’єкти охорони праці  

4. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці 

5. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників 
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1. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном 

 

Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, 

що викликає серйозне занепокоєння. Створення безпечних умов праці - це 

невід'ємна частина соціально-економічного розвитку держави, складова 

державної політики, національної безпеки та державного будівництва, одна з 

найважливіших функцій органів виконавчої влади, місцевих державних 

адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств. 

Статистика виробничого травматизму свідчить про його безперервне 

зростання у цілому світі. За інформацією Міжнародної організації праці, щорічно 

трапляється близько 250 млн нещасних випадків на виробництві. У розвинених 

країнах із високим технічним рівнем він значно менший, ніж у країнах, що 

розвиваються, у тому числі й в Україні. У країнах Євросоюзу від нещасних 

випадків та професійних захворювань потерпає щорічно близько 10 млн осіб з 

яких майже 8 000 гине. Загалом по всіх країнах земної кулі кожні три хвилини 

гине людина, а щосекунди зазнають травм чотири особи. За статистикою, в 

Україні щоденно у 2008 році на виробництві травмувалися 40-50 осіб і 2-3 особи 

гинули. 

Безперервно зростає ціна помилки однієї людини: якщо відразу після Другої 

світової війни від помилки однієї людини гинуло в середньому 2–4 особи, то 

сьогодні ця цифра наближається до 10.  

За інформацією Національного науково-дослідного інституту промислової 

безпеки та охорони праці, стан виробничого травматизму в Україні за останнє 

десятиліття характеризується зменшенням кількості випадків як загального, так і 

смертельного травматизму. 

Найвищий рівень смертельного травматизму сьогодні простежують у 

вісьмох галузях економіки, на які припадає біля 90% всіх смертельних випадків 

на виробництвах України: вугільна промисловість, агропромисловий комплекс, 

транспорт, будівництво, невиробнича сфера, металургія, машинобудування, 

хімічна промисловість. Найбільша кількість нещасних випадків пов’язана з 

організаційними чинниками, біля двох третіх від усіх нещасних випадків. 

В Україні останнім часом різко зростає професійна захворюваність. На 

підприємствах України щорічно реєструють до 7 тис. професійних захворювань. 

Аналіз такої захворюваності свідчить, що професійна патологія зареєстрована в 

осіб понад 185 професій, серед яких значною є частка інженерно-технічних 

працівників (2,5%), зайнятих у різних галузях економіки. Становище з 

професійною захворюваністю в Україні потребує реалізації комплексних заходів 

щодо створення умов праці, які забезпечать захист працівників від 

несприятливого впливу професійних шкідливих чинників. 

Щорічно в Україні виникає близько 60 000 пожеж, у яких гине понад 3 500 

осіб. Щодня в Україні виникає близько 200 пожеж, у яких гине 10–12 осіб і 5–6 

отримують травми. Збитки від пожеж становлять понад 2 млрд грн на рік. 

Найпоширенішими причинами пожеж в Україні є: необережне поводження з 

вогнем (61%); порушення правил монтажу та експлуатації електроприладів (18%); 

порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення (11%); пустощі 

дітей з вогнем (7%); підпали (2%); нез’ясовані та ін. (1%). 
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В Україні смертність населення внаслідок травм, отруєнь та інших 

зовнішніх впливів у невиробничій сфері посідає третє місце після серцево-

судинних захворювань та новоутворень. З цих причин у країні щороку зазнають 

ушкодження здоров’я більш як 2,5 млн осіб смертельно травмуються до 75 тис. 

осіб або 200 осіб щодня. 

Зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань в 

усьому світі – одне із найважливіших завдань. Щоб його ефективно вирішувати, 

потрібно знати масштаби цієї проблеми. Експерти Міжнародної організації праці 

на підставі аналізу статистичних даних визначили, що нещасні випадки на 

виробництві займають третє місце (19%) серед причин передчасної смерті людей 

у світі після ракових (32%) і серцево-судинних захворювань (23%). 
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2. Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці» 

 

Охорона працi – система правових, соціально-економічних, органiзацiйних, 

технiчних, гiгiєнiчних та лiкувально-профiлактичних заходів та засобiв, 

спрямованих на забезпечення збереження здоров’я та працездатностi людини в 

процесi працi. 

Навчальна дисципліна «Основи охорони праці» – комплексна дисциплiна. 

Вона містить наступні розділи та теми: 

 

Розділ 1. Правові та організаційні  питання охорони праці 

1.1. Вступ. Загальні питання охорони праці 

1.2. Правові та організаційні основи охорони праці 

1.3. Державне управляння охороною праці, державний нагляд, громадський 

контроль за охороною праці 

1.4. Організація охорони праці на підприємстві 

1.5. Навчання з питань охорони праці 

1.6. Профілактика травматизму та професійних захворювань 

 

Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та  виробничої санітарії 

2.1. Основи фізіології та гігієни праці 

2.2. Повітря робочої зони 

2.3. Освітлення виробничих приміщень 

2.4. Вібрація 

2.5. Шум, ультразвук та інфразвук 

2.6. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону 

2.7. Випромінювання оптичного діапазону 

2.8. Іонізуюче випромінювання 

2.9. Санітарно-гігієнічні вимоги до  планування і розміщення виробничих і  

допоміжних приміщень 

 

Розділ 3. Основи виробничої безпеки 

3.1. Загальні вимоги безпеки  

3.2. Електробезпека 

3.3. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах  
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3. Суб’єкти і об’єкти охорони праці  

 

Вивчення факторів виробничого середовища, організаційно-технічних і 

санітарно-гігієнічних умов, у яких здійснюється трудова діяльність людини, а 

також системи правових заходів щодо виконання правил техніки безпеки, 

виробничої санітарії та охорони праці є предметом курсу «Основи охорони 

праці». Розглядаючи «Основи охорони праці» як наукову дисципліну, слід 

зазначити, що вона виникла й сформувалася на стику наук про працю і людину. 

Наука про охорону праці тісно пов’язана з іншими науками. Вона широко 

використовує найновіші досягнення науки і техніки, базується на теоретичних 

розробках з фізики, хімії, математики, електроніки, медицини, економіки тощо. 

Важливе місце в розробці питань охорони праці займають такі наукові 

дисципліни, як ергономіка, інженерна психологія і фізіологія праці, технічна 

естетика. 

Для визначення на науковій основі методів і шляхів поліпшення та 

оздоровлення умов праці на виробництві, забезпечення правильного ритму праці, 

режиму праці і відпочинку, необхідно враховувати вимоги психології й фізіології 

праці людини (вивчення працездатності людини, пов’язаної з втомою, нервовою 

напругою, монотонністю праці). Технічна естетика вивчає закономірності 

художнього проектування виробничих приміщень і обладнання. 

Охорона праці працюючих в умовах інтенсивного переозброєння 

виробництва на базі комплексної автоматизації і механізації може бути 

забезпечена лише при всебічному врахуванні можливостей людини в трудовому 

процесі. В правильному розв’язанні цих завдань істотну роль відіграє ергономіка. 

Ергономіка вивчає проблеми оптимального розподілу й узгодження функцій між 

людиною і машиною, формує оптимальні вимоги до засобів та умов діяльності, 

розробляє методи їх урахування при створенні й експлуатації техніки, що 

управляється та обслуговується людиною. Раціональне поєднання можливостей 

людини і характеристик машини та відповідний розподіл функцій усередині 

системи істотно підвищують її ефективність і зумовлюють оптимальне 

використання людиною технічних засобів згідно з їх призначенням. 

Взаємодія людини і техніки в системі виробництва (система «людина — 

машина — виробниче середовище») має розглядатися під час проектування і 

створення безпечних умов праці, вирішення завдань оптимізації. Це і є предметом 

ергономіки. В період широкого застосування нової техніки в усіх галузях 

народного господарства проблема оптимізації взаємовідносин людини з машиною 

і виробничим середовищем стала однією з головних. 

Умови праці як система елементів та факторів вивчаються, аналізуються, 

оцінюються в різних галузях науки. Це, передусім, такі наукові дисципліни, як 

техніка безпеки, технологія виробництва, виробнича санітарія, фізіологія праці, 

ергономіка, охорона праці, технічна естетика, культура виробництва, організація 

виробництва та праці, гігієна праці, економіка праці, соціоекологія, управління 

виробництвом, безпека життєдіяльності та ін. 

У конкретних дослідженнях охорона праці як наука базується на 

загальнонаукових підходах: комплексності, системності, особистісному гуманізмі, 
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єдності наукового дослідження і практики, організації трудової діяльності з 

урахуванням людського фактора. 

Комплексний підхід до охорони праці передбачає врахування 

організаційних, економічних, соціальних, психологічних, технічних, правових та 

інших аспектів управління в їх сукупності і взаємозв’язку. 

Системний підхід відбиває взаємозв’язки між окремими аспектами охорони 

праці і виражається в розробці кінцевої мети, визначенні шляхів її досягнення, в 

створенні відповідного механізму управління, який забезпечує комплексне 

планування, організацію та стимулювання роботи з охорони праці. Системний 

підхід до вивчення основ охорони праці передбачає застосування різних методів 

дослідження, зокрема фізіологічних, психологічних, статистичних, математичних, 

соціальних тощо. 

Методологічною основою дисципліни є аналіз умов праці, технологічних 

процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації 

виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів, виникнення 

можливих аварійних ситуацій та визначення заходів щодо поліпшення умов праці. 

Головна мета дисципліни — надати майбутнім фахівцям знання основ 

охорони праці, реалізація яких на практиці сприятиме поліпшенню умов праці, 

підвищенню її продуктивності, запобіганню професійним захворюванням, 

виробничому травматизму тощо. 

Основним завданням охорони праці є гуманізація праці, під якою 

розуміють профілактику перевтоми, професійних захворювань, запобігання 

виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створювання умов для 

всебічного розвитку особистості. Завданнями охорони праці є також: 

 знаходження оптимальних співвідношень між різними факторами 

виробничого середовища; 

 впровадження норм гранично допустимих рівнів виробничих факторів, 

визначення ступеня шкідливості і небезпеки праці; 

 розробка та планування заходів щодо поліпшення умов праці; 

 забезпечення безпеки виконання робіт працівниками; 

 впровадження технічних засобів і заходів щодо боротьби з травматизмом 

і профзахворюваннями; 

 розробка методів оцінки соціальної та економічної ефективності заходів 

з удосконалення умов і охорони праці. 
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4. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці 

  

4.1. Термінологія охорони праці 

 

Однією зі специфічних форм людської діяльності є трудова діяльність, під 

якою розуміється не лише праця в класичному її розумінні, а будь-яка діяльність 

(наукова, творча, художня, надання послуг тощо), якщо вона здійснюється в 

рамках трудового законодавства. 

Трудова діяльність – це джерело розвитку суспільства, створення 

матеріальних, культурних і духовних цінностей, передмова існування як 

кожної окремої людини, так і людства в цілому. У процесі трудової діяльності 

розвиваються здібності людини, мислення, чуттєве сприйняття світу. З точки зору 

фізіології будь-яка трудова діяльність – це витрати фізичної і розумової енергії 

людини, але ці витрати необхідні і корисні для неї. Виконуючи трудові обов’язки, 

людина працює не лише заради свого блага, а задля блага суспільства в цілому. З 

економічної точки зору трудова діяльність повинна забезпечувати максимально 

можливий рівень продуктивності, тому одним із завдань суспільства є 

забезпечення таких умов її, коли вона не буде спричиняти негативного впливу на 

здоров’я працюючих, не буде завдавати шкоди оточуючим людям та довкіллю. В 

ідеалі трудова діяльність повинна надавати людині задоволення і не бути 

надмірно важкою чи напруженою. Важкість та напруженість праці є одними з 

головних характеристик трудового процесу. Важкість праці – це така 

характеристика трудового процесу, що відображає переважне навантаження 

на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-

судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність. Важкість праці 

характеризується фізичним (динамічним і статичним) навантаженням, масою 

вантажу, що піднімається і переміщується, загальним числом стереотипних 

робочих рухів, робочою позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням в 

просторі. 

Напруженість праці – характеристика трудового процесу, що відображає 

навантаження переважно на центральну нервову систему, органи чуттів, 

емоційну сферу працівника. До факторів, що характеризують напруженість праці, 

відносяться: інтелектуальні, сенсорні, емоційні навантаження, ступінь 

монотонності навантажень, режим роботи. Під час виконання людиною трудових 

обов’язків на неї діє сукупність фізичних, хімічних, біологічних та соціальних 

чинників. Ці чинники звуться виробничим середовищем. Виробниче середовище 

забезпечує життєдіяльність під час виконання трудових обов‘язків, в тому числі і 

працездатність, але за певних обставин ці ж чинники можуть являти небезпеку і 

причиняти шкоду людині. Будь-які реальні виробничі умови характеризуються, як 

правило, наявністю деякої небезпеки для працюючого, що полягає у можливості 

захворювання, отримання травми чи іншого ушкодження організму.  

Сукупність чинників трудового процесу і виробничого середовища, які 

впливають на здоров’я і працездатність людини під час виконування нею 

трудових обов’язків складають умови праці. 

Люди, знаряддя праці, оточуюче середовище та завдання, що вирішуються в 

процесі трудової діяльності, являють собою динамічну систему, зміна в якій будь-
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якого з компонентів веде до зміни інших, а результуючий вплив на безпеку інколи 

буває важко оцінити заздалегідь.  

Під безпекою розуміється стан захищеності особи та суспільства від 

ризику зазнати шкоди. Запровадження нових технологічних процесів, навіть тих, 

що спрямовані на полегшення праці чи підвищення її безпеки, часто пов’язане з 

появою нових чинників, загроза яких життю та здоров’ю працюючих часто може 

бути неусвідомленою або навіть невідомою. Реальне виробництво 

супроводжується шкідливими та небезпечними чинниками (факторами) і має 

певний виробничий ризик. 

Виробничий ризик – це ймовірність ушкодження здоров’я працівника під 

час виконання ним трудових обов’язків, що зумовлена ступенем шкідливості 

та/або небезпечності умов праці та науково_технічним станом виробництва. 

Шкідливий виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує 

виробничий процес і вплив якого на працюючого може призвести до погіршення 

самопочуття, зниження працездатності, захворювання, виробничо зумовленого чи 

професійного, і навіть смерті, як результату захворювання. 

Захворювання – це порушення нормальної життєдіяльності організму, 

зумовлене функціональними та/або морфологічними змінами.  

Виробничо зумовлене захворювання – захворювання, перебіг якого 

ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у 

працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів. 

Професійне захворювання (профзахворювання) – це захворювання, що 

виникло внаслідок професійної діяльності та зумовлюється виключно або 

переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, 

пов’язаних з роботою.  

Небезпечний виробничий фактор – небажане явище, яке супроводжує 

виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або 

іншого раптового погіршення здоров’я працівника (гострого отруєння, гострого 

захворювання) і навіть до раптової смерті. 

Виробнича травма – пошкодження тканин, порушення анатомічної 

цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих 

факторів. Як правило, виробнича травма є наслідком нещасного випадку на 

виробництві. 

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена в часі подія або 

раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, 

що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких 

заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть. Поділення несприятливих 

чинників виробничого середовища на шкідливі та небезпечні зумовлене різним 

характером їх дії на людський організм, тим, що вони потребують різних заходів 

та засобів для боротьби з ними та профілактики викликаних ними ушкоджень, а 

також рядом причин організаційного характеру. В той же час між шкідливими та 

небезпечними виробничими факторами інколи важко провести чітку межу. Один і 

той же чинник може викликати травму і захворювання (наприклад, високий 

рівень іонізуючого або теплового випромінювання може викликати опік або 

навіть призвести до миттєвої смерті, а довготривала дія порівняно невисокого 

рівня цих же факторів – до хвороби; пилинка, що потрапила в око, спричиняє 
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травму, а пил, що осідає в легенях, – захворювання, що зветься пневмоконіоз). 

Через це всі несприятливі виробничі чинники часто розглядаються як єдине 

поняття – небезпечний та шкідливий виробничий фактор (НШВФ). 

За своїм походженням та природою дії НШВФ ділять на 5 груп: фізичні, 

хімічні, біологічні, психофізіологічні та соціальні. 

До фізичних НШВФ відносяться машини та механізми або їх елементи, а 

також вироби, матеріали, заготовки тощо, які рухаються або обертаються; 

конструкції, які руйнуються; системи, устаткування або елементи обладнання, які 

знаходяться під підвищеним тиском; підвищена запиленість та загазованість 

повітря; підвищена або понижена температура повітря, поверхонь приміщення, 

обладнання, матеріалів; підвищені рівні шуму, вібрації, ультразвуку, інфразвуку; 

підвищений або понижений барометричний тиск та його різкі коливання; 

підвищена та понижена вологість; підвищена швидкість руху та підвищена 

іонізація повітря; підвищений рівень іонізуючих випромінювань; підвищене 

значення напруги в електричній мережі; підвищені рівні статичної електрики, 

електромагнітних випромінювань; підвищена напруженість електричного, 

магнітного полів; відсутність або нестача світла; недостатня освітленість робочої 

зони; підвищена яскравість світла; понижена контрастність; прямий та 

віддзеркалений блиск; підвищена пульсація світлового потоку; підвищені рівні 

ультрафіолетової та інфрачервоної радіації; гострі кромки, задирки, шершавість 

на поверхні заготовок, інструментів та обладнання; розташування робочого місця 

на значній висоті відносно землі (підлоги); слизька підлога; невагомість. 

До хімічних НШВФ відносяться хімічні речовини, які по характеру дії на 

організм людини поділяються на токсичні, задушливі, наркотичні, подразнюючі, 

сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та такі, що впливають на репродуктивну 

функцію. За шляхами проникнення в організм людини вони поділяються на такі, 

що потрапляють через: 

1) органи дихання; 

2) шлунково-кишковий тракт; 

3) шкіряні покриви та слизисті оболонки. 

До біологічних НШВФ відносяться патогенні мікроорганізми (бактерії, 

віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) та продукти їхньої 

життєдіяльності, а також макроорганізми (тварини та рослини). 

До психофізіологічних НШВФ відносяться фізичні (статичні та динамічні) 

перевантаження і нервовопсихічні перевантаження (розумове перенапруження, 

перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження). 

Соціальні НШВФ – це неякісна організація роботи, понаднормова робота, 

необхідність роботи в колективі з поганими відносинами між його членами, 

соціальна ізольованість з відривом від сім’ї, зміна біоритмів, незадоволеність 

роботою, фізична та/або словесна образа та її ризик, насильство та його ризик. 

Один і той же НШВФ за природою своєї дії може належати водночас до різних 

груп. Однією з причин появи НШВФ є небезпечні речовини.  

Небезпечна речовина – це хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, 

горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження 

(біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і 

тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров’я 
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людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, 

внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров’ю 

людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям. 

Такий стан умов праці, при яких виключена дія на працюючого 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів зветься безпекою праці. 

Виходячи з того, що в житті, а тим більше у виробничому процесі, 

абсолютної безпеки не існує, нерозумно було б вимагати від реального 

виробництва повного викорінення травматизму, виключення можливості будь-

якого захворювання. Але реальним і розумним є ставити питання про зведення до 

мінімуму впливу об’єктивно існуючих виробничих небезпек. На досягнення цієї 

мети спрямована охорона праці – система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

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

працездатності людини в процесі трудової діяльності. 
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5. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників 

 

Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності 

її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо 

мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, об’єкти, властивості, 

здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини або системам, 

що забезпечують життєдіяльність людей. 

Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє значення її по-

своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов’язують відчуття 

небезпеки з буденними проблемами і повсякчасними клопотами, а не ґрунтують 

його на побоюванні глобальних катастроф чи міжнародних конфліктів. Захист 

житла, робочого місця, достатку, здоров'я, довкілля – основні проблеми 

безпечного самопочуття людини. Відчуття небезпеки має також глибоко 

індивідуальний відтінок, який головним чином залежить від: 

а) рівня соціального і духовного розвитку особистості; 

б) ситуації і суспільного устрою, які позитивно чи негативно впливають на 

світосприйняття громадянина. 

При ідентифікації небезпек необхідно виходити з принципу “все впливає на 

все”, тобто джерелом небезпеки може бути все живе і неживе, а підлягати 

небезпеці також може все живе і неживе. 

Джерелами (носіями) небезпек є: 

природні процеси та явища; 

елементи техногенного середовища; 

людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. 

 

Небезпеки існують у просторі і часі і реалізуються у вигляді потоків енергії, 

речовини та інформації. Небезпеки не діють вибірково, а виникнувши, вони 

впливають на все матеріальне довкілля. Причинами, через які окремі об’єкти не 

страждають від певних небезпек або ж одні страждають більше, а інші менше, є 

властивості самих об’єктів. 

Перелік можливих небезпек налічує понад 150 найменувань і при цьому не 

вважається за повну. З метою аналізу, узагальнення та розробки заходів щодо 

запобігання негативних наслідків існує необхідність класифікації небезпек, 

джерел, що породжують їх, та тих чинників (факторів), які безпосередньо 

призводять до негативного впливу на людину. 

У трудовій діяльності на працівників впливають різні шкідливі фактори 

виробничого середовища. Тому умови праці на виробництві значною мірою 

визначаються наявністю виробничих шкідливостей (шкідливих факторів 

виробничого середовища). Під виробничими шкідливостями розуміють умови 

виробничого середовища, трудового та виробничого процесів, які за 

нераціональної організації праці впливають на стан здоров’я працівників та їх 

працездатність. 

Шкідливі виробничі фактори за характером впливу поділяються на 

фізичні, хімічні, біологічні та психологічні (рисунок 1). 

Залежно від характеру походження виробничі шкідливості поділяються на 

три групи: 
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― шкідливості, пов’язані з трудовим процесом. Вони зумовлені 

нераціональною організацією праці (надмірним напруженням нервової системи, 

напругою органів зору, слуху, великою інтенсивністю праці тощо); 

― шкідливості, пов’язані з виробничим процесом. Вони створюються за 

рахунок технічних недоліків виробничого устаткування (промислового пилу, 

шуму, вібрації, шкідливих хімічних речовин, випромінювання). Майже всі вони 

нормуються шляхом установлення стандартів, санітарних норм і кількісно 

оцінюються; 

― шкідливості, пов’язані із зовнішніми обставинами праці і 

виробництва. Вони зумовлені недоліками загальносанітарних умов на робочому 

місці (нераціональним опаленням виробничих приміщень та ін.). 

Залежно від конкретних потреб існують різні системи класифікації – за 

джерелом походження, локалізацією, наслідками, збитками, сферою прояву, 

структурою, характером впливу на людину тощо. Найбільш вдалою 

класифікацією небезпек життєдіяльності людства за джерелами походження, на 

нашу думку, є така, згідно з якою всі небезпеки поділяються на чотири групи: 

природні, техногенні, соціально-політичні та комбіновані. Перші три вказують на 

те, що небезпеки за своїм походження належать до трьох елементів життєвого 

середовища, яке оточує людину – природного, техногенного (матеріально-

культурного) та соціального. До четвертої групи належать природно-техногенні, 

природно-соціальні та соціально-техногенні небезпеки, джерелами яких є 

комбінація різних елементів життєвого середовища. 

Рис. 1. Види шкідливих факторів 

 

 

Численними дослідженнями гігієністів і фізіологів праці встановлено, що 

виробничі шкідливості несприятливо впливають на працівників, знижують їх 

дієздатність та погіршують стан здоров’я. 
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Наслідком дії виробничих шкідливостей можуть бути: 

― професійні захворювання; 

― посилення захворювання, яке вже має працівник та зниження 

опірності його організму відносно зовнішніх чинників, що зумовлюють 

підвищення загальної захворюваності; 

― зниження працездатності та продуктивності праці. 
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