ТЕМА 1
МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці

Інтеграція України в Міжнародну організацію торгівлі та інші міжнародні
організації, створення спільних підприємств, праця випускників вузів в іноземних
фірмах вимагають від спеціалістів усіх галузей народного господарства знання
державного і міжнародного законодавства, у т. ч. з охорони праці. На сьогодні
практично сформовано законодавство України з питань охорони праці.
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС у сфері охорони
праці почалася з прийняттям Закону України "Про охорону праці" в редакції 2002
р. Новий Закон у більшості випадків відповідає певним положенням
законодавства Євро-союзу. Дія Закону поширюється на всіх підприємців, які
використовують найману працю, включаючи приватних осіб. Цей Закон зробив
більш жорсткими вимоги до всіх роботодавців щодо створення безпечних та
здорових умов праці. Він установлює персональну відповідальність роботодавців
за дотримання норм охорони праці.
Право на охорону праці належить до невід'ємних прав людини, записаних у
фундаментальних міжнародних документах, таких, як Загальна декларація прав
людини ООН (1948 р.) та Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні та
культурні права 1976 р.
У глобальній стратегії ВООЗ "Охорона праці для всіх" пропонуються такі
напрями роботи з охорони праці:
— уникнення ризиків (профілактика);
— безпечні технології;
— оптимізація умов праці;
— інтеграція виробництва та роботи з охорони праці;
— основна відповідальність роботодавця та підприємця за охорону праці на
робочому місці;
— визнання особистої зацікавленості працівника в забезпеченні охорони
праці;
— співпраця роботодавців та працівників на рівних засадах;
— право участі в рішеннях стосовно власної роботи;
— право знати та принцип прозорості;
— безперервне вдосконалення та розвиток охорони праці.

Принципи охорони праці також відображені в законодавстві Євросоюзу,
про охорону праці, зокрема в Рамковій директиві 89/391/ЄЕС від 12.06.1989 р.
"Про впровадження заходів для поліпшення безпеки та охорони здоров'я
працівників під час роботи".
Метою політики охорони праці е зведення до мінімуму показників
виробничого травматизму та професійних захворювань. Ця мета набула нових
форм у ЄС протягом останніх років і поширилася сьогодні до пропаганди
"добробуту на роботі", що означає моральний, фізичний та соціальний добробут, а
не лише відсутність нещасних випадків та професійних захворювань.
Крім того, необхідно також досягти низки допоміжних цілей:
— профілактика соціальних ризиків (стресів, домагань на робочому місці,
депресій та роздратування, а також ризиків, які пов'язані з алкогольною,
наркотичною залежністю);
— аналіз ризиків, пов'язаних із роботою, а також ергономічні, психологічні
та соціальні ризики;
— урахування змін у формах зайнятості, організації роботи та робочого
часу працівників з нестандартною та тимчасовою зайнятістю;
— урахування розмірів підприємства (конкретні заходи щодо
інформування, підвищення рівня обізнаності, програм попередження ризиків на
малих та середніх підприємствах, приватних підприємців, домашньої обслуги
тощо);
— інтенсивна профілактика професійних захворювань (спричинених
азбестом, втрата слуху, проблеми опорно-рухового апарату);
— урахування демографічних змін;
— урахування "гендерного фактора" (специфічних характеристик жінок із
точки зору охорони здоров'я та безпеки на робочому місці).
Політика охорони праці Європейського співтовариства засновується на
превентивних підходах, які передбачають залучення всіх учасників, у тому числі
працівників, з метою розвитку культури попередження ризиків: освіта,
обізнаність та профілактика.
Право кожного працівника на умови праці, котрі не шкодять його здоров'ю,
гарантують безпеку та честь, визнано невід'ємним правом кожного громадянина,
як записано в Хартії Євросоюзу про основні права людини 2000 р.
1.2. Законодавство Євросоюзу з охорони праці

Законодавство Євросоюзу в цій сфері можна умовно розділити на дві групи:
— директиви ЄС щодо захисту працівників;

— директиви ЄС щодо випуску товарів на ринок (включаючи обладнання,
устаткування, машини, засоби колективного та індивідуального захисту, які
використовують працівники на робочому місці).
Законодавство Євросоюзу про охорону праці може бути згруповане таким
чином:
— загальні принципи профілактики та основи охорони праці (Директива
Ради 89/391/ЄЕС);
— вимоги охорони праці для робочого місця (Директива Ради 89/654/ЄЕС
щодо робочого місця; Директива Ради 92/57/ЄЕС щодо тимчасових чи пересувних
будівельних майданчиків; Директива Ради 92/91/ЄЕС щодо охорони праці на
підприємствах, де здійснюється видобування мінеральної сировини через
свердловини, Директива Ради 92/104/ЄЕС щодо охорони праці на підземних і
відкритих гірничодобувних підприємствах; Директива Ради 93/103/ЄС під час
роботи на борту риболовних суден; Директива Ради 1999/92/ЄС Європейського
парламенту та Ради щодо захисту працівників, які піддаються потенційній
небезпеці у вибухонебезпечних середовищах);
— вимоги охорони праці під час використання обладнання (Директива Ради
89/655/ЄЕС щодо використання працівниками засобів праці; Директива Ради
89/656/ЄЕС щодо використання засобів індивідуального захисту на робочому
місці; Директива Ради 90/269/ЄЕС щодо ручного переміщення вантажів, коли є
ризик пошкодження спини у робітників; Директива Ради 90/270/ЄЕС щодо роботи
за екранами дисплеїв; Директива Ради 92/58/ЄЕС щодо використання знаків про
загрозу безпеці та/чи здоров'ю на роботі);
— вимоги охорони праці під час роботи з хімічними, фізичними та
біологічними речовинами (Директива Ради 90/394/ЄЕС щодо захисту працівників
від ризиків, пов'язаних з впливом канцерогенних речовин на роботі; Директива
Ради 2000/54/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту робітників від
ризиків, пов'язаних із застосуванням біологічних робочих матеріалів під час
роботи; Директива Ради 9824/ЄС щодо захисту працівників від шкідливого
впливу хімічних робочих речовин на робочому місці; Директива Ради 96/82/ЄС
про запобігання значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами;
Директива 2002/44/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо захисту
робітників від ризиків, пов'язаних з вібрацією, Директива Ради 36/ 188/ЄЕС про
захист працівників від небезпеки, пов'язаної з дією шуму на виробництві
(скасовується Директивою 2003/10/ЄС від 15.02.2006 р.); Директива 2003/10/ЄС
Європейського парламенту та Ради щодо захисту працівників від ризиків,

пов'язаних із шумом; Директива Ради 83/477/ЄЕС про захист працівників від
небезпеки, спричиненої на робочому місці азбестом);
— захист на робочому місці певних груп робітників (Директива Ради
92/85/ЄЕС щодо захисту на робочому місці вагітних працівниць, породіль і
матерів-годувальниць; Директива
Ради 94/33/ЄС щодо захисту молоді на роботі; Директива Ради 91/383/ЄЕС
щодо працівників, які перебувають у тимчасових трудових відносинах);
— положення про робочий час (Директива Ради 93/104/ЄС щодо певних
аспектів організації робочого часу).
— вимоги до обладнання, машин, посудин під високим тиском тощо
(Директива 98/37/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо машин; Директива
Європейського парламенту та Ради 89/688/ЄЕС щодо засобів індивідуального
захисту; Директива Європейського парламенту та Ради 94/9/ЄС щодо обладнання
та захисних систем, призначених для використання у вибухонебезпечних
середовищах; Директива Ради 87/404/ЄЕС щодо простих посудин, які працюють
під тиском; Директива 97/23/ЄС Європейського парламенту та Ради щодо
загальної безпеки продукції).
Окрім нормативно-правових актів, у Євросоюзі широко застосовуються
заходи незаконодавчого характеру (наприклад, кожні п'ять років приймаються
програми дій з охорони праці на робочому місці).
1.3. Стан охорони праці в Україні

Стан охорони праці в Україні не можна визнати задовільним. Про це
свідчить високий рівень травматизму, особливо в таких галузях, як вугледобувна,
агропромисловий комплекс, будівництво, транспорт. Рівень смертельного ризику
на виробництві в Україні в 2,3 рази вищий від середнього для держав з
розвинутою ринковою економікою і на 11 % вищий, ніж у Європі в цілому.
Серед основних причин незадовільного стану охорони праці можна
виокремити такі:
- безвідповідальне ставлення деяких роботодавців, особливо керівників
малих та середніх підприємств, до стану охорони праці, низький рівень трудової і
технологічної дисципліни;
- незадовільний стан основних фондів (будівель, споруд, обладнання), які
практично не відновлюються (так, у машинобудуванні близько 80% обладнання
фізично зношено)-

— невідповідність багатьох нормативно-правових актів вимогам часу,
рівню технологічного прогресу, недостатня забезпеченість підприємств
нормативно-правовими актами з охорони праці;
— недостатнє фінансування заходів охорони праці;
— організаційні фактори (особливо складною є ситуація з охороною праці
на малих та середніх підприємствах, у багатьох з яких служби охорони праці
взагалі відсутні);
— недоліки обліку стану охорони праці, серед яких має місце несвоєчасне й
неповне подання даних про розслідування нещасних випадків, неякісне
проведення розслідувань, приховування випадків травматизму тощо;
— недоліки наглядової діяльності. Складною і недосконалою є процедура
накладання штрафних санкцій на посадових осіб;
— недостатнє забезпечення засобами колективного та індивідуального
захисту (більшість працівників трудяться без належних за умовами роботи засобів
індивідуального захисту, спецодягу та спецвзуття);
— незабезпечення функціонування системи управління охороною праці на
підприємствах, в організаціях, установах.
Усунення наведених недоліків і вдосконалення СУОП сприятиме
поліпшенню стану охорони праці в Україні.

