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АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Статтю присвячено аналізу стану виробничого травматизму на підприємствах України. Здійснено порівняльний ана-

ліз стану нещасних випадків в Україні за 9 місяців 2017 року з 9 місяцями 2016 року в динаміці за областями, основними 

травмонебезпечними галузями економіки та видами робіт. Визначено головні причини виробничого травматизму та 

особливості стану безпеки праці, на основі яких подані раціональні шляхи запобігання нещасним випадкам. 
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Постановка проблеми. Створення безпеч-

них умов праці є складовою не тільки соці-

ально – економічного розвитку держави, але й 

державної політики, головним принципом якої 

є пріоритет життя і здоров’я працівників у ви-

робничій діяльності підприємства. Наразі стан 

безпеки праці на виробництвах України неза-

довільний, тому аналіз нещасних випадків у 

процесі виробничої діяльності є важливою і 

необхідною умовою знаходження раціональ-

них шляхів покращення умов праці та 

запобігання травматизму.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми виробничого травматизму та стану 

безпеки праці на підприємствах досліджували 

у своїх працях Зеркалов Д.В., Шульга Ю.І., 

Сукач С.В., Кобилянський М.А., Величко 

О.Л., Мозговой О.В., Тирак Н.В., Горноста 

О.Б., Мірус О.Л., Попова Н.П., Кабанец В.І., 

Смолякова З.Д., Ткачук К.Н., Полукаров О.І., 

Павленко Д.О., Кружилко О.Є., Кобилянський 

О.В., Чабан В.Й., Обливанцов В.В., Улітіна 

М.Ю., Коржик Б.М. та інші. 

Метою дослідження є аналіз стану 

виробничого травматизму на підприємствах 

України, а також знаходження шляхів запобі-

гання нещасним випадкам. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Виробничий травматизм є актуальною  медико 

– соціальною проблемою як у багатьох країнах 

світу, так і в Україні. Протягом XX ст. актуа-

льність проблеми нещасних випадків на ви-

робництвах стрімко зростала. Зокрема, значно 

зріс рівень травматизму зі смертельними нас-

лідками, з переходом на інвалідність, з тимча-

совою втратою працездатності. Нині в еконо-

мічно розвинених країнах травматизм посідає 

третє місце серед причин смерті населення у 

працездатному віці. В Україні становище в 

сфері охорони праці протягом останніх років 

залишається напруженим, а значить система 

управління охороною праці є недосконалою і 

недостатньо ефективною в умовах сьогодення.  

Аналіз стану нещасних випадків в Україні 

за 2016 - 2017 роки показав, що попри заходи, 

які вживаються роботодавцями для створення 

безпечних та нешкідливих умов праці на 

підприємстві, робочими органами виконавчої 

дирекції Фонду, центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, які здійснюють 

контроль та нагляд за станом охорони праці в 

різних галузях економіки, рівень виробничого 

травматизму та професійних захворювань 

залишається ще досить високим. 

Так, за 9 місяців 2017 року Фондом 

соціального страхування України зареєстро-

вано 3 631 (з них 245 - смертельно) потерпілих 

від нещасних випадків на виробництві, на яких 

складено акти за формою Н-1. Насамперед 

складено 3 131 (в т.ч. смертельно – 146) актів 

за формою Н-1 на випадки, що сталися і 

розслідування яких закінчилось у звітному 

періоді, та 500 (в т.ч. смертельно – 99) актів на 

випадки, що сталися у минулих роках, на які 

складені акти у звітному періоді. Це означає, 

що за 9 місяців 2017 року у порівнянні з 9 

місяцями 2016 року показники кількості 

страхових нещасних випадків зросли на 7,5% 

(з 3 378 до 3 631),  тоді як кількість травмо-

ваних зі смертельними наслідками осіб 
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зменшилася на 3,9% (з 255 до 245). Для 

наочності відобразимо динаміку нещасних 

випадків в Україні за 9 місяців 2017 року з 9 

місяцями 2016 року на рисунку 1.  

 
Рис. 1. Динаміка нещасних випадків на виробництві по регіонах України за 9 місяців 2017 

року порівняно з 9 місяцями 2016 року  

 

Як бачимо, найбільша кількість нещасних 

випадків виробничого характеру спостері-

гається в Дніпропетровській області (15,5%), 

Донецькій області (13,6%) та м. Києві (10,4%), 

а показники кількості травмованих осіб у цих 

областях налічують 39,5% від загальної 

кількості травмованих на підприємствах в 

Україні. Це, перш за все, робітники таких 

професій як гірник очисного забою, прохідник, 

водій автотранспортного засобу.  

Значне збільшення кількості травмованих 

осіб у порівнянні із 2016 роком спостерігає-

ться у м. Києві – на 105 випадків, або на 38,5%, 

Запорізькій області – на 38 випадків, або на 

18%, Хмельницькій області – на 22 випадки, 

або на 31,4%, Полтавській області – на 21 

випадок, або на 17,4%, Івано-Франківській 

області – на 18 випадків, або на 38,3%, 

Дніпропетровській області – на 16 випадків, 

або на 2,9%, Кіровоградській області – на 15 

випадків, або на 25%, Львівській області – на 

14 випадків, або на 6,5%, Вінницькій області – 

на 13 випадків, або на 11,1%, Закарпатській 

області – на 11 випадків, або на 47,8%, 

Донецькій області – на 10 випадків, або на 

2,1%, Тернопільській області – на 8 випадків, 

або на 22,2%, Черкаській області – на 7 

випадків, або на 9,9%, Київській та 

Херсонській областях – на 3 випадки, або на 

2,1%, 5,1% відповідно, Сумській області – на 2 

випадки, або на 2,5 відсотка. 

Варто зазначити, що значно зросла і 

кількість нещасних випадків із смертельними 

наслідками у Львівській області – на 10 

випадків, або у 1,5 рази (з 20 до 30), 

Запорізькій та Донецькій областях – на 7 

випадків, або у 1,9 рази (з 8 до 15) та на 43,8% 

(з 16 до 23), на відміну від Луганської та 

Волинської області, де кількість потерпілих 
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зменшилася на 18,1% (з 94 до 77) та на 17,8% 

(з 146 до 120). 

Найчастіше нещасні випадки спостерігаю-

ться на підприємствах України серед праців-

ників віком від 50 до 59 років (945 осіб, що 

складає 26% від загальної кількості 

травмованих по Україні за 9 місяців 2017 

року), з яких 73,8% (2679) чоловіків та 26,2% 

(952) жінок. 

Аналіз стану травматизму за галузями 

нагляду свідчить про те, що найбільш 

травмонебезпечними галузями залишаються 

вугільна, машинобудівна, транспорт та 

агропромисловий комплекс. Збільшення кіль-

кості травмованих за 9 місяців 2017 року в 

порівнянні з цим же періодом у 2016 році 

спостерігається майже у всіх галузях, крім 

вугільної, гірничорудної, енергетики, агропро-

мислового комплексу та житлокомунгоспу. 

Що ж стосується збільшення нещасних 

випадків зі смертельним наслідком, то можна 

це спостерігати у машинобудівній галузі на 8 

осіб, будівництві на 18 осіб, вугільна та 

нафтогазовидобувна галузі на 3 в кожній, 

котлонагляд і підйомні споруди на 4 особи, 

зв'язок і легка та текстильна промисловість на 

один випадок в порівнянні з цим же періодом 

у 2016 році. 

 

 
Рис. 2. Аналіз травматизму за галузями нагляду за 9 місяців 2017 року 

 

Таким чином, до найбільш травмонебезпеч-

них галузей економіки відносимо такі (скла-

дають 46,75% від загальної кількості травмова-

них по Україні): 

1. Вугільна промисловість – кількість 

травмованих налічує 18,6% від загальної 

кількості травмованих по Україні (582 

травмовані особи, в т.ч. 20 - смертельно); 

2. Транспорт та машинобудування – 

8,89% та 7,56% (279 та 237 травмованих осіб, в 

т.ч. 43 та 17 – смертельно); 

3. Агропромисловий комплекс – 11,7% 

(367 травмованих осіб, в т.ч. 53- смертельно). 

Дослідження результатів розслідувань 

нещасних випадків виробничого характеру 

показує, що найбільш поширеними причинами 

виробничих травм на підприємствах України є 

організаційні – 64,9% (2 357). Психофізіоло-

гічні причини складають 22,7% (824) нещасні 

випадки, а через технічні причини сталося 

12,4% (450) нещасних випадків.  

До дієвих заходів щодо усунення нещасних 

випадків та вдосконалення системи охорони 

праці на підприємствах України слід віднести 

наступні (рис.3). 
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Рис.3 – Заходи щодо усунення нещасних випадків та вдосконалення СУОП на підприємствах 

України 

 

Висновки. Аналіз стану нещасних випадків 

на підприємствах України за 9 місяців 2017 

року порівняно з 9 місяцями 2016 року 

свідчить про те, що показники рівня виробни-

чого травматизму зросли на 7,5%, що вказує 

на необхідність контролю та нагляду, роз-

робки додаткових заходів щодо зниження цих 

показників.  
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Levchuk KO, Zadorozhna G.Yu. 

ANALYSIS OF THE STATE OF SAFETY OF LABOR ON ENTERPRISES OF UKRAINE 

The article is devoted to the analysis of the condition of workplace injuries at the Ukrainian enterprises. It was comparatively 

analysed the accident state during the period of 9 months of 2017 with the same period of 9 months of 2016 in dynamics in 

different regions of Ukraine, in the main economy traumatic areas and work types. The main causes of workplace injuries and 

the peculiarities of the safety state have been determined, on the basis of which rational ways of preventing unfortunate cases 

have been proposed. 

Key words: workplace injuries, accidents, workplace safety. 
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