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Відповідно до Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685
«Про День охорони праці» в Україні було підтримано ініціативу Міжнародної
організації праці з відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці.
Основною метою цього заходу є привернення уваги суспільства, органів
державної влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій до питань
охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним
захворюванням, вшанування пам’яті осіб, які загинули на виробництві.
У 2014 році Всесвітній день охорони праці за
рекомендацією Міжнародної організації праці
відзначатиметься під девізом «Безпека праці та
здоров’я під час використання хімічних речовин
на виробництві». Актуальність відповідної
тематики обумовлена тим, що сьогодні хімічні
речовини та їх сполуки є одними з основних, як у
повсякденному житті людини, так і на
виробництві.
Забруднення хімічними речовинами життєвого середовища людини, у тому
числі й повітря робочої зони, все більше зростає. Для нормальної
життєдіяльності людини важливе значення має наявність повітря з необхідним
хімічним складом. Але у результаті виробничої діяльності у повітря надходять
різні хімічні речовини та їх сполуки, що призводить до зміни складу повітряної
суміші та співвідношення газів. Постійний ріст виробництва і збільшення
використання хімічних речовин породжує реальну загрозу, як для суспільства в
цілому, так і для виробничого середовища, яке нерозривно пов’язано із
навколишнім. Тільки у 2013 році в Україні на підприємствах хімічної
промисловості травмовано 198 осіб, із них 19 смертельно, чотири нещасні
випадки сталися безпосередньо під час використання та застосування хімічних
речовин на виробництві. У результаті виробничої діяльності в повітря
надходять різні хімічні речовини, що спричиняє зміни складу та
співвідношення необхідної суміші газів. Це призводить до забруднення
«внутрішнього середовища» людини хімічними речовинами, які потрапляють з
повітрям.
Останнім часом помітно зріс вплив різних речовин, що потрапляють в
організм людини з їжею і водою. Кількість таких речовин, за даними
американської організації з контролю лікарських і харчових продуктів, досягає
зараз жахливої кількості – до 60–80 тисяч. Ряд виробництв та галузей
промисловості мають потенційну небезпеку професійних отруєнь та
захворювань працюючих, серед них і галузі, які виробляють мінеральні добрива
для сільського господарства, засоби захисту сільськогосподарських рослин,
ветеринарні препарати, а також і сама галузь сільського господарства, розвиток
якої сьогодні практично неможливий без застосування продукції хімічної
промисловості. Цю небезпеку несуть хімічні речовини з токсичними
властивостями. Під дією шкідливих речовин в організмі людини можуть
відбуватися різні порушення. Ці порушення виявляються як гострі та хронічні
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професійні отруєння. Гострі отруєння часто настають унаслідок аварій,
суттєвих порушень технологічних процесів, правил техніки безпеки й
промислової санітарії.
Усе це свідчить про необхідність комплексного вирішення проблеми
зниження впливу шкідливих речовин на організм людини. Існує перевірена та
відпрацьована часом практика вжиття заходів та використання засобів захисту
працівниками, а саме: заміна у технологічних процесах шкідливих речовин на
менш шкідливі; удосконалення технологічних процесів та устаткування,
використання засобів індивідуального та колективного захисту; контроль за
вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони; автоматизація виробництва,
своєчасне проведення технічного діагностування обладнання, механізмів,
устаткування тощо. Пошук оптимального балансу між використанням хімічних
речовин і заходами профілактики і контролю за їх негативним впливом на
працівників, повинні стати базовим пріоритетом під час розробки та
впровадження національних програм у країні, а мінімізація застосування
хімічних речовин на виробництві для роботодавців.
Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного
розвитку суспільства. Саме тому важливо пам’ятати, що розвиток культури
охорони праці у суспільстві – запорука збереження здоров’я працівників.
Рекомендаційний список літератури покликаний ознайомити користувачів з
нормативно-законодавчими документами даної тематики, а також навчальною
літературою з фондів бібліотеки ЖНАЕУ, науковими публікаціями.
Розраховуємо, що він стане в нагоді викладачам, аспірантам та студентам
університету.
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від 02.11.2011 р. № 3988-VІ // Урядовий кур’єр. – 2011. – 1 груд.
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Охорона праці
331.1
Б 79

Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник /
Н. Б. Болотіна. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2004. – 725 с.
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