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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ  

В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Артеменко В. А., студент; Денисенко А. Ф., доцент 

 

До прийняття Закону України «Про охорону праці» матеріальне 

забезпечення потерпілих на виробництві було обмежено виплатами по 

листках непрацездатності, втраченого заробітку, а також пенсій по 

інвалідності та у разі втрати годувальника. Закон значно підняв ціну життя 

людини добавивши виплати одноразової допомоги, а також виплати 

відшкодування шкоди без урахування одержаних потерпілими пенсій та 

інших доходів [1]. 

Зазначені доповнення збільшили розмір отримуваних потерпілими 

виплат в сотні разів, що свідчить про соціальну направленість розвитку нашої 

держави. На деяких підприємствах, де умови праці особливо незадовільні, 

виплати досягають 70% фонду заробітної плати і дедалі збільшуються [2]. 

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я (ВОЗ) смертність 

від нещасних випадків у даний час займає третє місце після серцево-

судинних і онкологічних захворювань. 

Щорічно у світі нещасні випадки відбуваються більш ніж з 10 млн. 

людей, причому більш 600 тис. чоловік гине. По статистичним даним, 

найбільш розповсюдженою причиною смерті серед чоловіків у віці від 15 до 

36 років є нещасні випадки. 

Статистика нещасних випадків свідчить, що 15-20 років тому в Україні 

на виробництві щорічно гинуло близько 4 тис чоловік, що в 1,5 рази більше, 

ніж у даний час. Але і сьогодні щорічно на виробництві України травмується 

близько 120 тис. чоловік, із яких 2,5 тисячі гине, більш 10 тисяч чоловік 

одержують профзахворювання.  

Можна з упевненістю вважати, що проблема зниження травматизму 

при будь-яких видах предметної діяльності людей є актуальною у світовому 

масштабі. Тому особливого значення набуває міжнародне співробітництво з 

охорони праці.  

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці охоплює наступні 

основні напрямки: 

 вивчення, узагальнення та впровадження світового досвіду з 

організації охорони праці, покращення умов та техніки безпеки; 

 участь у міжнародних інституціях з соціально-трудових питань та у 

роботі їх органів; 

 одержання консультацій зарубіжних експертів та технічної допомоги 

у питаннях вдосконалення законодавчої та нормативної бази охорони праці; 

 проведення та участь у міжнародних наукових чи науково-

практичних конференціях та семінарах; 

 підготовка кадрів з охорони праці за кордоном. 
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Важливими міжнародними актами з питань охорони праці є 

міжнародні договори і міжнародні угоди, до яких приєдналась Україна в 

установленому порядку. 9 грудня 1994 р. главами урядів країн СНД було 

прийнято Угоду про співробітництво в галузі охорони праці. Угода 

передбачає узгодженість дій при встановленні вимог охорони праці до 

машинобудівної продукції, технологій, матеріалів та речовин при створенні 

засобів захисту працівників; розробку й реалізацію міждержавних програм і 

технічних проектів; створення єдиної системи показників та звітності в галузі 

охорони праці [1]. 

Значне місце серед міжнародних договорів, якими регулюються 

трудові відносини, займають конвенції Міжнародної організації праці 

(МОП). Остання була створена у 1939 р. як автономна інституція при Лізі 

Націй, а з 1946 р. — як перша спеціалізована установа ООН [1]. 

Налагоджується співробітництво в галузі охорони праці України із 

Європейським Союзом. Так, в рамках програми Tads почалася робота над 

проектом «Сприяння у забезпеченні охорони праці в Україні (з метою 

підвищення рівня ефективності)». Основні напрямки цього проекту 

включають: удосконалення нормативної бази в галузі охорони праці; 

створення інформаційного центру агітації та пропаганди з питань охорони 

праці; відпрацювання механізму економічних розрахунків на підприємстві, 

спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці працюючим. 

Тісна співпраця держави з ВООЗ здійснюється переважно через 

Європейське регіональне бюро згідно з рамковими дворічними угодами, що 

укладаються між Україною та ЄРБ. В угодах визначаються пріоритетні 

напрямки співробітництва, на які скеровуються кошти, що виділяються з 

основного бюджету ВООЗ на підтримку заходів на рівні країни [1]. 

Підходи ВООЗ, згідно з якими здоров’я розглядається водночас як 

ресурс і мета розвитку та ключ до процвітання, відповідає принципам 

державної політики України у соціально-економічній галузі. Основні 

завдання ВООЗ та стратегічні напрямки їх реалізації відповідають інтересам 

України. 
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