
Інвестиції: практика та досвід № 6/201490

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування системи стандартів безпеки праці істо-

рично було викликано високими показниками травматиз-
му та смертності серед працівників різних галузей народ-
ного господарства. Відсутність єдиних вимог та інстру-
ментів контролю з боку держави механізмів організації
та здійснення трудової діяльності призводило до того, що
роботодавці на власний розсуд дбали про стан захище-
ності свого персоналу від різного роду небезпек та заг-
роз на робочих місцях, і ця турбота, зазвичай, відбува-
лась за принципом мінімізації витрат на різні захисні за-
ходи, що згодом відображалось на кількості осіб, які ча-
стково або повністю втрачали працездатність, та сімей,
що опинялись без годувальників та потребували держав-
ної матеріальної допомоги.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На жаль, проведені дослідження не дозволяють сис-
тематизувати існуючі вітчизняні стандарти щодо забезпе-
чення праці на будівельних підприємствах, що підтверд-
жує актуальність обраної теми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є систематизація стандартів за-

безпечення безпеки праці на будівельних підприємствах.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З огляду на це, починаючи з 1972 р. в СРСР була роз-
роблена і впроваджена в дію Система стандартів безпеки
праці, а її стандарти складали окрему — 12-у групу Єдиної
Державної Системи стандартів СРСР, яка мала назву "Си-
стема стандартов безопасности труда" (ССБТ). Відповід-
но до Угоди про співробітництво в галузі охорони праці,
укладеної керівниками урядів держав СНД у грудні 1994
року, ця система продовжує розвиватись та удосконалю-
ватись на міждержавному рівні, а її стандарти і надалі виз-
наються Україною як міждержавні стандарти за узгодже-
ним переліком. Ці стандарти внесені до Державного реє-
стру окремою групою підрубрикою "Міждержавні стан-
дарти системи стандартів безпеки праці"[1, c. 1].

Таким чином, на даний момент Україні та світі при-
діляється багато уваги питанням стандартизації у процесі
забезпечення безпеки праці. Стандарт — це визначення
очікуваної (отримуваної) якості, утверджена модель, яка
є основою процесу оцінки [2, с. 36]; документ, який скла-
дений у результаті консенсусу спеціалістів, схвалений
спеціалізованою організацією і спрямований на досягнен-
ня оптимального ступеню впорядкованості у даній сфері
[3, с. 3; 4, с. 28]. До державної системи стандартизації
України нині входять такі категорії нормативних доку-
ментів та види стандартів (рис. 1).
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Стан безпеки праці у значній мірі залежить від стану
його нормативно-правового забезпечення, тобто від по-
вноти і якості розробки відповідних законодавчих доку-
ментів, норм, інструкцій і стандартів. Державні стандар-
ти з питань охорони праці — це комплекс стандартів, спря-
мованих на забезпечення безпеки праці, збереження здо-
ров'я і працездатності людини в процесі праці. До Дер-
жавного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних
актів про охорону праці зараз включено 75 ДСТУ.В Ук-
раїні з 1995 р. діє Державний реєстр міжгалузевих і галу-
зевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНА-
ОП), до складу якого увійшли понад 2000 нормативно-
правових актів (правила, норми, положення, інструкції
тощо), а також близько 350 міждержавних стандартів
систем безпеки праці (ГОСТ ССБТ) і близько 40 держав-
них стандартів України (ДСТУ). Реєстр ДНАОП є офіцій-
ним виданням, яке підлягає використанню власниками
суб'єктів господарювання, посадовими особами і праців-
никами. Правила, норми, стандарти безпеки праці вима-
гають створення безпечних механізмів, машин, верстатів,
інструментів і іншого виробничого знаряддя, розробки
безпечних технологічних процесів і механізмів, методів і
прийомів праці, розробки ефективних і надійних засобів
індивідуального та колективного захисту працівників на
виробництві, забезпечення слідуванням нормам і прави-
лам, встановленим для виробничих процесів і обладнан-
ня, засобів захисту, а також власне працівників підпри-
ємств.

Нині стандарти безпеки праці встановлюють загальні
вимоги і норми безпеки по різним видам небезпечних та
шкідливих виробничих факторів. На разі в державі діє
2061 нормативно-правовий акт з охорони праці, без ура-
хування санітарних норм і правил, стандартів, тощо [5, с.
3].

До державних стандартів прирівнюються державні бу-
дівельні норми і правила (БНіП), а також державні класи-
фікатори техніко-економічної та соціальної інформації.
Республіканські стандарти колишньої УРСР застосову-
ються як державні стандарти України до часу їх заміни

або скасування.
До цього часу діючими в Україні залишаються

стандарти, правила, норми, положення, інструкції та
інші нормативні акти, що затверджувались міністер-
ствами та іншими уповноваженими на те державни-
ми органами колишнього СРСР. У Державний реєстр
ДНАОП ці нормативні акти включені як "Міждержавні
стандарти системи стандартів безпеки праці".

Починаючи з 1994 року, в Україні розробляють-
ся національні, галузеві, регіональні та виробничі про-
грами покращання стану умов і безпеки праці на ви-
робництві, в ході реалізації яких були закладені ос-
нови для удосконалення державної системи управлі-
ння охороною праці, впровадження економічних ме-
тодів управління, вирішення питань організаційного,
наукового і нормативно-правового забезпечення
робіт у сфері безпеки праці. Розроблено засоби за-
хисту працюючих, які раніше не випускались в Ук-
раїні; створено ряд засобів, що контролюють стан
умов праці, небезпечні та аварійні ситуації; створено
єдину автоматизовану інформаційну систему охоро-
ни праці тощо [6, c.8].

Загалом система стандартів безпеки праці (ССБТ)
є комплексом взаємопов'язаних стандартів, спрямо-
ваних на забезпечення робіт щодо попередження ава-
рійності, травматизму і професійних захворювань
працюючих у народному господарстві [7]. Система

стандартів безпеки праці, не скасовуючи діючих норм і
правил, встановлює єдиний понятійний апарат та єдину
термінологію у галузі безпеки праці. Її основною метою є
сприяння поліпшенню умов охорони праці і здоров'я пра-
цівників.

Таким чином, можна окреслити коло завдань систе-
ми стандартів безпеки праці в Україні:

— встановлення вимог до якості продукції, загаль-
них вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих ви-
робничих факторів, загальних вимог безпеки до вироб-
ничого устаткування, до виробничих процесів, до засобів
захисту працюючих, методів оцінки безпеки праці;

— забезпечення єдності та достовірності вимірювань;
встановлення єдиних термінів і позначень у найважливі-
ших галузях науки і техніки.

В Державному реєстрі нормативи безпеки праці при-
водяться у такому вигляді: ГОСТ 12.Х.ХХХ-ХХ.ССБТ (далі
повна назва нормативного акту) [1, c. 2].

Перша цифра — 12 визначається тим, що система
стандартів безпеки праці в Державній системі стандартів
виділена під номером 12. Вона поділяється на підсисте-
ми, включає близько 300 державних стандартів, і перед-
бачає 10 груп нормативів — від 0 до 9. Чинними на даний
час є групи 0—5, групи 6—9 — резервні:

— 0 — організаційно-методичні стандарти загальних
положень;

— 1 — стандарти вимог і норм за видами небезпеч-
них і шкідливих виробничих факторів;

— 2 — стандарти вимог безпеки до виробничих про-
цесів;

— 3 — стандарти вимог безпеки до виробничого об-
ладнання;

— 4 — стандарти вимог до засобів захисту працюю-
чих;

— 5 — стандарти вимог безпеки до будівель, споруд
і об'єктів.

Подальші три цифри (XXX) визначають порядковий
номер даного ГОСТ в групі за реєстрацією, а дві останні
(XX) — рік видання [1, c. 2].

Складено автором.

Рис. 1. Елементи системи стандартів України
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Структурно система стандартів безпеки праці — ком-
плекс взаємопов'язаних стандартів, спрямованих на за-
безпечення безпеки праці, збереження здоров'я і працез-
датності людини в процесі праці [3]. Об'єктом у цій сис-
темі виступає система людина-машина-середовище (ви-
робниче і побутове предметне середовище), і тому систе-
ма стандартів виконує важливу соціальну функцію щодо
попередження аварій і нещасних випадків з метою забез-
печення охорони здоров'я людей на виробництві та в по-
буті.

Система стандартів безпеки праці не виключає дію
норм і правил, затверджених органами державного на-
гляду, але вони повинні бути взаємно пов'язані та не су-
перечити одне одному. Крім того, система стандартів без-
пеки праці не скасовує дії норм і правил, затверджених
відповідними органами державного нагляду.

Стандарти безпеки праці призначені в першу чергу для
вирішення державних міжгалузевих питань техніки без-
пеки та виробничої санітарії. Разом з тим, відповідно до
встановленої класифікації, яка розглядалася вище, вони
дозволяють розробляти поряд з міжгалузевими стандар-
тами також галузеві, стандарти і стандарти підприємств
щодо забезпечення безпеки праці, в яких крім загальних
правил може бути відображена специфіка того чи іншого
виробництва з урахуванням різних кліматичних умов.
Об'єктами такої стандартизації є обладнання та вироб-

ничі процеси, вимоги до безпеки яких не охоплені дер-
жавними стандартами або є необхідність в додаткових
вимогах безпеки праці, специфічних для даної галузі.
Тобто, галузеві стандарти конкретизують норми і вимоги
державних стандартів. Наприклад, існують окремі стан-
дарти безпеки праці у вугільних шахтах, на будівництві,
щодо охорони праці моряків тощо, а також стандарти,
що регулюють організацію охорони праці окремих кате-
горій працівників, зокрема працівників з фіксованим тер-
міном працевлаштування та тимчасових працівників, пра-
цівників, які працюють в умовах неповної зайнятості, на-
домників, сумісників та сезонних працівників, молоді,
вагітних жінок, жінок, що народили, та жінок, що году-
ють груддю, інвалідів [9].

Велику увагу з огляду на ризики та травматизм при-
діляють стандартизації охорони праці саме у будівництві
(рис. 2).

У свою чергу, підприємства, установи та організації,
що провадять свою фінансово-господарську діяльність в
Україні, розробляють і затверджують стандарти підприє-
мства щодо безпеки праці, інструкції з охорони праці для
працівників і на окремі види робіт на основі державних
нормативно-правових актів та відповідних актів вітчизня-
ного законодавства.

Для будівельних підприємств базою для створення
внутрішніх стандартів безпеки праці є ДБН А.3.2-2-2009.

Рис. 2. Нормативно-правові акти та стандарти, що діють в будівництві
Складено автором на основі [6, c. 566—567].
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ССБП. "Охорона праці та промислова безпека у будів-
ництві. Основні положення". Цей документ містить нор-
ми та рекомендації щодо основних напрямків, у яких має
проводитись робота щодо забезпечення безпеки праці
підприємств будівельної сфери (рис. 3).

Загальне керівництво розробкою стандартів підпри-
ємства щодо безпеки праці (СПБП) як в Україні, так і за кор-
доном здійснюється керівником (або заступником) підприє-
мства. Організаційно-методичне управління виконує служ-
ба охорони праці або залежно від конкретних умов, спец-
іально в призначені керівником підприємства особи.

Перелік запланованих до розробки стандартів вклю-
чається окремим розділом в річні плани зі стандартизації
підприємства, а за їх відсутності — складається само-
стійний річний план розробки СПБП на основі перспек-
тивних планів підприємства.

Розробка стандарту підприємства починається із ана-
лізу фактичного рівня стану безпеки праці на
підприємстві. При цьому необхідно проаналізувати ефек-
тивність раніше проведених на підприємстві технічних
організаційних та економічних заходів щодо забезпечен-
ня безпечних умов здійснення трудової діяльності.

Розробка стандарту підприємства зазвичай здійс-
нюється комісією (робочою групою) під керівництвом го-
ловного інженера. Основними вихідними даними є діючі
норми і правила щодо безпеки праці. Стандарт підприєм-
ства затверджується керівником (заступником керівника),
вводитися в дію наказом, що встановлює дату його впро-
вадження. План організаційно-технічних заходів розроб-
ляється за необхідності і також затверджується керівни-
ком підприємства СПБП можуть затверджуватися без об-
меження строку дії або на обмежений термін.

Система стандартів безпеки праці не лише визначає
технічні нормативи, встановлює вимоги до організації
праці, але й декларує персональну відповідальність по-
садових осіб за неухильне дотримання вимог, без яких
нині на конкретному виробничому процесі або ділянці
унеможливлює високопродуктивна, якісна і безпечна пра-
ця.

Система стандартів безпеки праці систематично
вдосконалюється, переглядаються чинні стандарти,
розробляються нові. Сфери дії системи розширюють-
ся головним чином у напрямі нових видів техніки. На-
приклад, затверджено нові стандарти в галузі лазер-
ної безпеки, безпеки роботів і роботизованих техно-
логічних комплексів і ділянок, засобів колективного
захисту від іонізуючих та інфрачервоних випроміню-
вань, гідравліки, посудин високого тиску [8]. Розроб-
ки державних стандартів, які, як правило, проводять-
ся на основі глибоких наукових досліджень новітніх
досягнень науки і техніки; до цього процесу залуча-
ються вчені, фахівці різних галузей народного госпо-
дарства, працівники служб охорони праці, комітети
профспілок.

Нині в Україні активно розробляються державні стан-
дарти України — ДСТУ, які повинні частково замінити
діючі ГОСТи ССБТ. Так, наприклад, у галузі охорони праці
вже діють:

— ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визна-
чення основних понять.

— ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та ви-
значення.

— ДСТУ 4050-2001. Спецодяг сигнальний. Жилети.
Технічні умови [6, c. 567].
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Рис. 3. Структура стандарту з охорони праці та промислової безпеки у будівництві

Складено автором на основі [7].
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Вимоги щодо охорони праці регламентуються в Ук-
раїні також:

— будівельними нормами і правилами;
— санітарними нормами і правилами;
— правилами улаштування електроустановок;
— нормами технічного проектування;
— іншими нормативними документами [2]
Система стандартів безпеки праці тісно пов'язана з

такими системами стандартів, як Єдина система конструк-
торської документації (ЄСКД), Єдина система технологі-
чної документації (ЕСТД), Єдина система технологічної
підготовки виробництва (ЕСТПВ), Державна система за-
безпечення єдності вимірювань (ДСВ), Система показ-
ників якості продукції (СПЯ). Низка стандартів перерахо-
ваних систем містить вимоги щодо забезпечення безпеки
праці.

Крім того, глобалізація суспільства, інтенсифікація
потоків капіталів та трудових ресурсів, зміцнення зов-
нішньоекономічних зав'язків між Україною та рядом
інших країн світу зумовила необхідність інтеграції вітчиз-
няних стандартів безпеки праці у норми та нормативи, зат-
верджені на міждержавних рівнях. Таким чином, у вітчиз-
няній промисловості повинні застосовуватися загальноп-
рийняті принципи і норми міжнародного права з питань
регулювання безпеки праці: конвенції та рекомендації
Міжнародної організації праці (МОП), стандарти Міжна-
родної організації стандартизації (ІSO), у тому числі серії
стандартів ІSO 9000 (управління якістю) та ISO 14000 (уп-
равління охороною навколишнього середовища).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Результатом проведеного дослідження стали наступні
висновки.

1. Досліджено вітчизняні стандарти забезпечення без-
пеки праці на підприємствах України, в тому числі й буді-
вельних.

2. Встановлено основні елементи системи стандартів
України.

3. Окреслено коло завдань системи стандартів без-
пеки праці в Україні. Проаналізовано основні норматив-
но-правові акти та стандарти, що діють в будівництві. Виз-
начена структура стандарту з охорони праці та промис-
лової безпеки у будівництві.

4. Встановлено вимоги щодо охорони праці в Україні.
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