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А Н О Т А Ц І Я 

на магістерську кваліфікаційну роботу на тему: 

«Формування й удосконалення політики охорони та безпеки праці» 

Буковой Олександри Олексіївни 

 

Актуальність теми. Сучасний стан економічних відносин, розвиток нових 

форм власності, нарощування обсягів виробництва та курс на європейську 

інтеграцію України потребують принципово нових підходів до питань 

промислової безпеки та охорони праці у державі, змін ідеології власників 

підприємств щодо відповідального ставлення до життя та здоров‟я працівників. 

Державна політика у сфері охорони праці наразі є невід‟ємним компонентом 

загальнодержавної політики, оскільки нові умови господарювання висувають 

захист життя та здоров‟я людини у виробничій діяльності на пріоритетне місце.  

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних 

засад та  визначення основних принципів і напрямів державної політики в галузі 

охорони праці, виявлення шляхів вдосконалення державного регулювання 

безпеки та охорони праці в сучасних соціально-економічних умовах. 

Завданнями роботи є: дослідити завдання та принципи державної політики 

України у сфері охорони та безпеки праці; розглянути стан нормативно-

правового забезпечення, вивчити кращий закордонний досвід та перспективи 

міжнародного співробітництва України у галузі охорони та безпеки праці; 

проаналізувати сучасний стан та актуальні проблеми розвитку вітчизняної 

системи безпеки й охорони праці; виокремити актуальні напрями формування 

превентивної культури охорони праці для забезпечення безпечних умов праці; 

виявити напрями вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони 

праці в Україні за сучасних умов. 

Об‟єктом дослідження є державна політика в галузі охорони праці.  

Предметом дослідження є сукупність інструментів і напрямів щодо 

забезпечення охорони та безпеки праці в сучасних умовах. 

Методи дослідження: методи логічного узагальнення, системного аналізу та 

синтезу, спостереження, описовий, порівняльний, графічний тощо.  

Теоретичне значення дослідження полягає в дослідженні сучасного стану 

та перспективних напрямів удосконалення системи управління охороною праці у 

вітчизняних реаліях.  

Результати роботи рекомендовано використовувати в роботі органів 

державної служби, підприємств тощо. 

Структура магістерської кваліфікаційної робота включає: основна частина – 

95 стор.; таблиць – 5; рисунків – 14; літературних джерел – 35. 

Ключові слова (5-10): охорона праці, культура охорони праці, умови праці, 

виробничий травматизм, безпека праці, гігієна праці, державне регулювання 

безпеки й охорони праці. 



S U M M A R Y 

for master's qualification work on the topic: 

«Formation and improvement of occupational safety and health policy» 

Bukovoi Oleksandry Oleksiivny 

 

Actuality of theme. The current state of economic relations, the development of 

new forms of ownership, the growth of production volumes and the course for 

European integration of Ukraine require fundamentally new approaches to the issues 

of industrial safety and labor protection in the country, changes in the ideology of 

business owners regarding the responsible attitude to the life and health of workers. 

State labor protection policy is now an integral part of national policy, as new 

economic conditions put priority on protecting life and health of a person in 

industrial activity. 

The purpose of the master's qualification work is to study the theoretical 

foundations and to determine the basic principles and directions of state labor 

protection policy, to identify ways to improve state regulation of safety and labor 

protection in modern socio-economic conditions. 

The tasks of the work are: to investigate the tasks and principles of state labor 

protection policy of Ukraine; to consider the state of regulatory support, to study the 

best foreign experience and prospects of Ukraine's international cooperation in the 

field of occupational safety and health; to analyze the current state and current 

problems of the development of the domestic safety and health system; to identify 

the current directions of formation of preventive culture of labor protection for 

ensuring safe working conditions; to identify directions of improvement of state 

regulation of safety and labor protection in Ukraine under current conditions. 

The object of research is the state labor protection policy.  

The subject of the study is a set of tools and directions for ensuring 

occupational safety and health in modern conditions. 

Research methods: methods of generalization, system analysis and synthesis, 

observation, descriptive, comparative, graphical, etc. 

The theoretical significance of the study lies in the study of the current state 

and perspective directions of improving the system of management of occupational 

safety in domestic realities. 

It is recommended to use the results of work in the work of public service 

bodies, enterprises, etc. 

The structure of the master's qualification work includes: the main part - 95 

pages; tables - 5; drawings - 14; literary sources - 35. 

Keywords (5-10): occupational safety, occupational safety culture, working 

conditions, occupational injuries, occupational safety, occupational health, state 

regulation of occupational safety and health. 
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ВСТУП 

 

В сучасних умовах проблема охорони праці є досить актуальною, 

оскільки комфортні й безпечні умови праці − один з основних факторів, який 

впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров'я працівників, а відповідно 

й на результати діяльності організацій та підприємств [22]. Охорона праці як 

система, головним спрямуванням якої є забезпечення належного рівня безпеки 

праці та виробничого середовища, відіграє вагому роль у реалізації державної 

політики щодо покращення умов праці. За умов існування ринкових відносин 

зростає значення діяльності держави із захисту людини в процесі праці. 

Особливої актуальності набуває створення такої нормативно-правової бази, 

яка б забезпечувала економічну зацікавленість роботодавців у створенні 

безпечних умов праці на підприємствах [34]. Тому створення належних умов 

праці на кожному робочому місці, безпека та охорона праці стали 

найактуальнішими проблемами в Україні, оскільки має місце високий рівень 

виробничого травматизму, професійної захворюваності та смертності на 

виробництві серед осіб працездатного віку [22]. 

Особливого значення набуває  завдання зміни ставлення роботодавця і 

працівника до проблем, безпосередньо пов‟язаних з безпекою праці, 

підвищення рівня освіти спеціалістів і працівників усіх рівнів з питань 

охорони праці [34]. 

Життя та здоров‟я працівника на робочому місці – одне з основних прав 

людини, законодавчо затверджене, тому створення належних здорових та 

безпечних умов роботи для кожного працівника, безпека та охорона праці 

стали найактуальнішими проблемами в Україні. Створення повноцінних умов 

для відтворення, збереження і розвитку робочої сили, соціальна захищеність 

людей найманої праці через безпеку та охорону праці на робочому місці має 

реально стати загальнонаціональним пріоритетом держави [23]. 

 

 



Проблема безпеки та охорони праці останнім часом набула особливої 

актуальності, оскільки на вітчизняних підприємствах і в організаціях 

допущено низку резонансних аварій зі значними людськими й матеріальними 

втратами. Серед науковців і практиків, які зробили вагомий внесок та 

ґрунтовно займаються дослідженням цього питання, досліджують стан та 

динаміку виробничого травматизму в Україні, основні причини його 

виникнення і негативних наслідків варто виділити  С. Богданова, 

О.Бондарчука, С. Вечурко, В. Грибана,  С. Гриньова, В. Гринюка, Ю. Древаль, 

В. Дудіна, О. Костенко, М. Кравченко, І. Лагутіну, М. Лисюка, А. Пшонку, С. 

Сторчака, В. Чудовського,  О. Яковлєва, В. Яцкін  та інших. Водночас, слід 

зазначити, що у вітчизняній науці державного управління нині бракує 

досліджень, присвячених пошуку дієвих шляхів удосконалення державного 

регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту 

працездатних громадян [23]. 

Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження теоретичних 

засад та  визначення основних принципів і напрямів державної політики в 

галузі охорони праці, виявлення шляхів вдосконалення державного 

регулювання безпеки та охорони праці в сучасних соціально-економічних 

умовах. 

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення низки завдань: 

- дослідити завдання та принципи державної політики України у сфері 

охорони та безпеки праці; 

- розглянути стан нормативно-правового забезпечення у галузі охорони 

та безпеки праці в Україні; 

- вивчити кращий закордонний досвід та перспективи міжнародного 

співробітництва України у галузі охорони та безпеки праці; 

- проаналізувати сучасний стан та актуальні проблеми розвитку 

вітчизняної системи безпеки й охорони праці; 

- виокремити актуальні напрями формування превентивної культури 

охорони праці для забезпечення безпечних умов праці; 



- виявити напрями вдосконалення державного регулювання безпеки й 

охорони праці в Україні за сучасних умов. 

Об‟єктом дослідження є державна політика в галузі охорони праці.  

Предметом дослідження є сукупність інструментів і напрямів щодо 

забезпечення охорони та безпеки праці в сучасних умовах. 

Методологічну основу дослідження складають нормативно правові та 

законодавчі документи, фундаментальні положення управлінської науки, 

наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних 

видань з питань охорони та гігієни праці й забезпечення безпечних умов праці. 

У роботі використано такі методи дослідження: методи логічного 

узагальнення, системного аналізу та синтезу, спостереження, описовий, 

порівняльний, графічний тощо.  

Інформаційною базою дослідження виступили: нормативно-правові акти 

України, наукові розробки вчених, матеріали періодичних видань; ресурси 

мережі Internet з даної проблематики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні 

сучасного стану та перспективних напрямів удосконалення системи 

управління охороною праці у вітчизняних реаліях.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

виокремленні головних завдань щодо державного та бізнес регулювання 

безпеки й охорони праці в Україні за сучасних умов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

В сучасних умовах в нашій країні зроблено перші кроки щодо 

формування нормативно-правових засад для забезпечення функціонування 

моделі, що поєднує державне та договірне регулювання в сфері умов та 

охорони праці. При цьому державне регулювання умов праці на робочому 

місці здійснюється шляхом встановлення мінімальних соціальних стандартів, 

рамкових зобов‟язань, тоді як конкретні кількісні параметри мають 

визначатися через використання механізмів соціального діалогу – під час 

укладення колективних договорів та угод різних рівнів. Водночас загострення 

проблем збереження і розвитку трудового потенціалу в умовах економічної та 

демографічної кризи в Україні вимагає створення ефективних механізмів 

забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. 

Нажаль, негативному стану охорони праці в Україні сьогодні сприяють 

низка факторів: відсутність ефективної державної політики у сфері охорони 

праці та здоров‟я працівників; відсутність Національного плану дій щодо 

вирішення проблемних питань з охорони праці та попередження виробничих 

ризиків; нехтування виконанням своїх обов‟язків у цій сфері, починаючи від 

Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади до суб‟єктів 

господарювання;  відсутність державної системи управління охороною праці в 

окремих галузях економіки та у регіонах (адміністративно-територіальних 

одиницях України); відсутність економічних методів стимулювання 

роботодавців щодо попередження настання нещасних випадків на 

виробництві; явно недостатнє фінансування профілактичних заходів і засобів з 

охорони праці з Державного та місцевих бюджетів, Фондів соціального 

страхування та роботодавців тощо. 

Руйнівні тенденції, які призводять до ослаблення трудового потенціалу 

та погіршення демографічної ситуації в країні, обумовлені низкою 

потенційних причин, які створюють фундамент для суттєвого погіршення 

умов праці, високого рівня професійних захворювань в Україні, зокрема: 



відсутність фінансової відповідальності за стан промислової безпеки та 

охорони праці з боку власників підприємств або не великий розмір штрафів; 

приховування роботодавцями кількості нещасних випадків від розслідування і 

обліку, що призводить до фальсифікації звітних показників та ігнорування 

прав потерпілих на виробництві; негативна тенденція економії витрат на 

гарантування безпеки праці для новостворюваних підприємств, особливо 

суб‟єктів малого бізнесу як резерв зниження витрат і собівартості продукції; 

неформальна зайнятість; відсутність належної професійної підготовки 

молодих робітників; зростаюча кількість підприємств різних форми власності 

зі шкідливими та небезпечними умовами праці тощо.  

Проблемні питання в сфері охорони праці в Україні мають системний та 

довготривалий характер і більшість з них пов‟язані із організаційними та 

фінансовими питаннями, тож проблема удосконалення системи управління 

охороною праці потребує уваги широкого загалу - від державних органів 

різних рівнів до роботодавців та громадськості.  

Створення повноцінних умов для відтворення, збереження і розвитку 

робочої сили, соціальна захищеність людей найманої праці через безпеку та 

охорону праці на робочому місці має стати загальнонаціональним пріоритетом 

України. На заміну концепції стовідсоткової безпеки має прийти підхід, 

орієнтований на запобігання ризиків, що базується на вивченні факторів і 

джерел небезпеки, передбаченні розвитку небажаних подій та оцінюванні їх 

наслідків. 

Першочерговим кроком має стати реалізація схваленої у 2018 р. Урядом 

Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, яка 

направлена на вирішення низки завдань:  удосконалення законодавства з 

безпеки та гігієни праці з одночасним підвищенням рівня безпеки та гігієни 

праці працівників; забезпечення правової бази для національної системи 

запобігання виробничим ризикам і заохочення до створення безпечних і 

здорових умов праці шляхом прийняття нового закону щодо безпеки та гігієни 

праці; перехід від заходів реагування на нещасні випадки, що базуються на 



усуненні наслідків, до заходів оцінювання виробничих ризиків та їх 

запобігання; участь усіх сторін соціального діалогу у процесі формування і 

реалізації політики з безпеки та гігієни праці;  проведення навчання 

працівників та інформування суспільства з питань безпеки та гігієни праці та 

підготовка фахівців для підприємств, органів влади, а також викладачів та 

експертів з питань безпеки та гігієни праці; стимулювання роботодавців до 

проведення добровільного аудиту з питань безпеки та гігієни праці; 

запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців та 

працівників для заохочення їх до створення безпечних і здорових умов праці; 

модернізація системи реєстрації нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань, аварій, небезпечних подій та інцидентів, 

повідомлення про такі факти і проведення відповідних розслідувань тощо.  

Реалізація зазначених завдань сумісно з дослідженням та 

запровадженням іноземного досвіду у питаннях охорони та безпеки праці, 

системне та довготривале міжнародне співробітництво в зазначеній галузі 

можуть виступити ефективним запобіжним заходом та надати можливість 

поліпшити стан охорони праці, запобігати фінансовим, матеріальним і 

людським втратам від нещасних випадків, профзахворювань, аварій на 

виробництвах тощо, що суттєво змінить демографічну ситуацію в країні та 

відіб‟ється на якості життя. 
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