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ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Вступ. Дослідження умов праці, причин і обставин виробничого травматизму дозволить 

розробити й обґрунтовані ефективні шляхи профілактики і зниження ризику травмування 

працівників харчової промисловості. 

Матеріали і методи. Дослідження проведені на основі аналізу показників травматизму на 

виробництві за звітами Державної служби статистики України за період з 2003 по 2013 роки. 

Враховано досвід аналізу нещасних випадків на підприємствах різноманітних галузей як в 

Україні, так і за кордоном. 

Результати і обговорення. Аналіз статистичних даних показників виробничого 

травматизму свідчать про те, що в харчовій промисловості України протягом 2003-2013рр. 

кількість нещасних випадків зменшилася майже в 4 рази. Працівники жіночої статі 

травмуються у 2 рази менше, від рівня травматизму чоловіків. Представлено результати 

аналізу розподілу нещасних випадків за основними причинами, видами подій, групами 

професій, віком, статтю, стажем роботи в харчовій промисловості. Встановлено, що 

організаційні та кваліфікаційні причини зумовлюють до 72% виробничих травм у харчовій 

промисловості. Розраховано показники частоти і тяжкості травматизму. Встановлено, що 

велика частка травм припадає на досвідчених працівників, які мають стаж роботи більше 20 

років, та на робітників зі стажем роботи за професією до року. На ці факти слід звертати 

особливу увагу під час проведення первинного та повторного інструктажів на робочому місці. 

Крім того необхідно підвищити якість самих інструктажів, посилити контроль за роботою 

працівників з невеликим фаховим стажем. Більш ніж у половині нещасних випадків 

порушниками законодавства про охорону праці були різного рівня керівники харчових 

підприємств, тому необхідно підвищити відповідальність керівників усіх рівнів на 

підприємствах галузі з метою запобігання порушення ними законодавства про охорону праці, 

що призводять до нещасних випадків. 

Висновок. Результати дослідження рекомендується використовувати при вдосконаленні 

проектів управлінських рішень щодо забезпечення безпечних умов праці працівників 

харчових підприємств. 
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