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В Україні у 2017 році кількість нещасних випадків, повязаних з виробництвом, 

порівняно з 2016 роком зросла на 7%. 

1.5 млн. осіб працює в умовах дії шкідливих і небезпечних виробничих

чинників, серед яких значну частину становить молодь.  Переважно травмуються

молоді спеціалістии із загальним стажем роботи до 5 років. 

____________________________________________________________________________
Травмати́зм — сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок період часу.

Виробнича травма – це будь-яка шкода, що завдано організму під час робочого процесу, так само профзахворювання та отруєння.

Нещасні випадки визнаються пов'язаними з виробництвом,

що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов’язків, 

у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

• виробничого процесу на робочому місці;

• приведення в порядок знарядь виробництва;

• проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі підприємства;

• ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і 

транспортних засобах, що використовуються підприємством;

• надання підприємством шефської допомоги;

• прямування до місця відрядження та у зворотному 

напрямку відповідно до завдання про відрядження.



Травма на виробництві (нещасний випадок) трапляється
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Загальний травматизм на виробництві 

по районах м. Києва
(за юридичною адресою підприємства)

№

з/п

Район

Кількість травмованих % від усіх 

травмованих до

І півріччя 2018 року
І півріччя

2017 року

І півріччя

2018 року

1. Голосіївський 16 11 7,6

2. Дарницький 25 18 12,3

3. Деснянський 8 4 2,7

4. Дніпровський 35 11 7,6

5. Оболонський 16 13 8,9

6. Печерський 26 23 15,7

7. Подільській 9 19 13,0

8. Святошинський 4 8 5,5

9. Солом’янський 10 10 6,8

10. Шевченківський 41 29 19,9

м. Київ 189 146 100



Розподіл кількості потерпілих у нещасних випадках по Дніпровському 

району в розрізі галузі економіки підприємств на яких стався випадок

№ з/п Галузь Кількість травмованих 

І півріччя  2017 

року

І півріччя  2018року

1 Оптова та роздрібна торгівля 21 6

2 Транспорт 1 2

3 Виробництво:

- будівельної кераміки 1 2

- виробів з паперу - 1

- харчових продуктів 1 -

- залізничного локомотивного і рухомого складу 1 -

4 Будівництво 2 -

5 Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 2 -

6 Охорона здоров’я 1 -

7 Поштова та кур’єрська діяльність 1 -

8 Телекомунікації 2 -

9 Надання послуг догляду та соціальної допомоги 1 -

10 Сільське господарство 1 смертельний -

Всього 35 11



Підприємства з найбільшою кількістю випадків 

виробничого травматизму:

(за І півріччя 2018 року порівняно з І півріччям 2017 року)

- ТОВ «Сільпо-Фуд» - 3 випадки у 2018 році проти 17

випадків у 2017 році;

- ТОВ «Епіцентр К» - 3 випадки у 2018 році, що є на рівні

2017 року;

- Філія КП «Київпастранс» «Дарницьке трамвайне

ремонтно-експлуатаційне депо» - 2 випадки у 2018 році

проти 1 випадку у 2017 році.



Основними причинами нещасних випадків 

і травм можуть бути

 Через низьку кваліфікацію та низький рівень знань працівників з питань 

охорони праці, недостатню обізнаність про безпечні методи роботи, за 

статистикою, стається більше 70% нещасних випадків.

1. Організаційні: 
- незадовільне управління охороною праці;

- недоліки в навчанні безпечним прийомам робіт і проведенні інструктажів;

- недосконалість інструкцій з охорони праці;

- порушення режиму праці та відпочинку;

- неякісне проведення профвідбору;

- залучення до роботи робочих не за спеціальністю;

- порушення технологічного процесу;

- порушення правил експлуатації устаткування;

- порушення трудової і виробничої дисципліни та ін.

2. Технічні:
- конструктивні недоліки засобів виробництва;

- конструктивні недоліки транспортних засобів;

- неякісна розробка проектів;

- неякісне виконання робіт;

- недосконалість технологічних процесів, невідповідність їх вимогам безпеки;

- незадовільний технічний стан споруд, території, устаткування;

- незадовільний стан виробничого середовища та ін.

3. Санітарно-гігієнічні:
- підвищений рівень шуму, вібрації;

- недостатня освітленість;

- наявність шкідливих випромінювань;

- незадовільний стан побутових приміщень та ін.

4. Психофізіологічні:
- алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;

- низька нервово-психічна стійкість;

- поганий стан здоров'я;

- незадовільний "психологічний клімат" в колективі та ін.

Через низьку кваліфікацію та низький рівень знань працівників з питань охорони праці, 

недостатню обізнаність про безпечні методи роботи, за статистикою, стається більше 70% 

нещасних випадків.



Основні причини нещасних випадків

8 випадків 2 випадки 1 випадок

Організаційна: 

невиконання вимог 

інструкцій з охорони 

праці

Психофізіологічна:

особиста 

необережність 

потерпілого

Організаційна:

невиконання 

посадових 

обов'язків 



63.6 %

9.1 %

18,2 %

9.1 %

Розподіл загального виробничого травматизму за 
видами подій

у відсотках від усіх травмованих

1. Падіння

2. Обвалення та обрушення 
предметів, матеріалів, 
породи, грунту тощо

3. Дія рухомих і таких, що 
обертаються деталей, 
обладнання, машин і 
механізмів

4. Інші види



«Хоча людському життю немає ціни, ми завжди чинимо так,

немов існує щось більш цінне»

Антуан де Сент-Екзюпері






