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Умови жорсткої конкуренції на світових ринках вимагають від учасників 

підприємницької діяльності врахування всіх аспектів успішного функціонування підприємства. 

Впровадження в різні галузі народного господарства нової техніки та технологій обумовлює 

необхідність та важливість розгляду питань з професійної безпеки та здоров’я працівників. 

Тенденція збільшення кількості професійних захворювань веде не тільки до зниження 

працездатності, а й до втрати здоров’я, як результат - зниження середнього віку тривалості 

життя. Це спонукало звернутись до досвіду розвинутих європейських країн, у яких  працівники 

мають дієвий соціальний захист. 

Проаналізувавши статистику виробничих травмувань в Україні, визначено, що 

насьогодні найбільша кількість нещасних випадків зареєстрована у Донецькій області (15,9%), 

у Дніпропетровській області (14,0%) та у м. Києві (8,3%). Найбільша кількість професійних 

захворювань зареєстрована у Дніпропетровській (40,5%), Львівській (21,1%), Донецькій 

(12,9%) областях України. Найбільш травмонебезпечними причинами настання нещасних 

випадків є організаційні (65,0%); психофізіологічні причини (23,6%); технічні причини 

(11,4%)нещасних випадків. 

Серія стандартів OHSAS 18000 містять вимоги та керівні вказівки до розробки та 

впровадження систем менеджменту промислової безпеки та охорони праці, основна мета яких є 

сприяння поетапного створення здорових і безпечних умов праці на основі їх фактичної і 

достовірної оцінки, обліку результатів сертифікації при наявності механізму економічної 

зацікавленості роботодавців у поліпшенні умов праці. Впровадження комплексу стандартів 

набуває актуальності в умовах скасування ГОСТів у нашій державі, тому що раніше 

нормований простір залишився без регулюючих документів. 

За даними реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО було проведено аналіз 

впровадження косплексу стандартів  на підприємствах України. Підраховано кількісні 

показники сертифікації систем управління якістю станом на 2014 р. у розрізі регіонів України: 

більша кількість стандартів серії ISO 9001, які представлені у всіх областях України та 

кількісно переважають над іншими стандартами. Найменше запроваджено в Україні стандартів 

OHSAS 18001, загальна кількість дорівнює 40 од., а у дванадцяти областях даний стандарт 

взагалі не представлений. Найменше сертифіковані за міжнародними стандартами 

підприємства Закарпатської області.  

Підприємства, які впровадили ці стандарти, отримали переваги наступного характеру: 

зниження випадків летального результату, травматизму, людських втрат і загальної кількості 

хвороб персоналу; підвищення можливостей адаптації підприємства до ринкових умов, що 

змінюються; формування системи підготовки і розвитку персоналу, зміна корпоративної і 

виробничої культури організації, поліпшення якості робочих місць; поліпшення 

привабливості і іміджу підприємства за рахунок низьких показників травматизму; поліпшення 

інвестиційної привабливості компаній; зменшення витрат, пов'язаних з ліквідацією наслідків 

аварій та інцидентів на виробництві. 

  


