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 БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Аналітичний огляд з безпеки та гігієни праці (БГП) зроблено на основі 

вивчення інформації Профілю з безпеки та гігієни праці в Україні, виконаної 

Міжнародною організацією праці (Проект ЕС-МОП) [1], з метою аналізу поточної 

ситуації із БГП в Україні, визначення частоти нещасних випадків на виробництві 

зі смертельними та не смертельними наслідками та професійної захворюваності. 

Як свідчать статистичні дані про нещасні випадки на виробництві та 

професійні захворювання за період з 2012 по 2016 роки в Україні відмічається 

тенденція зменшення кількості професійних захворювань, особливо у працівників 

понад 50 років, що може бути пояснено їхнім раннім виходом на пенсію. 

Незначне  збільшення кількості захворювань зареєстровано у працівників вікових 

груп 30-39 і 40-45 років. 

Ураховуючи кількість працівників, які зазнали впливу професійних ризиків 

(кількість працівників у кожній галузі економічної діяльності), можна побачити, 

що середня частота нещасних випадків на виробництві зі смертельним 

наслідком у 2014 р. в Україні становила 4,3, що майже у 2,4 рази більше, ніж 

середня частота нещасних випадків на виробництві зі смертельним наслідком у 

ЕС-28. [1] 

Аналіз професійної захворюваності і смертності по галузям економіки 

показав, що з 32 галузей найбільша сума кількості нещасних випадків за 5 років 

(2012-2016) була зареєстрована у добувній промисловості і розроблення кар'єрів 

(14570), виробництві машин і устаткування (748), будівництві (687), 

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування (662), охороні здоров'я (212). [2,3]  

Слід зауважити, що працівники саме добувної промисловості працюють в 

умовах, які частіше не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам (68,7%). 



Статистичні дані за 2015 та 2016 рік про стан виробничого травматизму за 

галузями нагляду демонструють тенденцію до його підвищення в Україні в 

цілому, особливо у соціально-культурній сфері та торгівлі, вугільній 

промисловості, житлово-комунальному секторі та енергетиці. 

В аналітичному огляді з БГП наводиться інформація стосовно 

зареєстрованих хвороб серед населення працездатного віку в Україні, яка 

свідчить, що у 2016 році найбільш поширеними хворобами були: новоутворення; 

хвороби ендокринної системи; розладу харчування та порушення обміну речовин; 

розлади психіки та  поведінки; хвороби нервової системи; хвороби шкіри та 

підшкірної клітковини; хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини. 

Підкреслюється, що багато з цих хвороб виявлені вперше. 

Слід зауважити, що наведені вище дані не ураховують нещасних випадків та 

професійних захворювань, які сталися на підприємствах, що знаходяться в 

населених пунктах, на території яких органи державної влади не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. 

Інститут медицини праці НАМН України рахує, що існує потреба у створенні 

з урахуванням Європейських стандартів та впровадження сучасних 

інформаційних технологій єдиного Державного реєстру осіб, в яких було 

діагностовано професійне захворювання.  
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