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ABSTRACT 
The article analyses the condition of industrial traumatism at the 
enterprises of the food industry in the manufacture of beverages 
for the period 2010—2015, found that the organizational causes 
lead to 80% of injuries. The results of the analysis of accidents 
with a fatal outcome depending on the age of the affected 
employees and seniority in the profession, with training and 
briefings on labor protection. The results are significant, which 
should be considered in the development of organizational and 
technical measures and is the basis for the application of urgent 
measures aimed at addressing the identified deficiencies. The 
results obtained can be used in the improvement of project 
management decisions to ensure safe working conditions of food 
industry enterprises and enterprises of other industries of Ukraine. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НАПОЇВ 
О.В. Євтушенко, канд. техн. наук 
А.О. Сірик  
П.В. Породько 
В.О. Ковбич 
Національний університет харчових технологій© 

У статті проаналізовано стан виробничого травматизму на підприємствах 
харчової промисловості при виробництві напоїв за 2010—2015 роки. Встановле-
но, що організаційні причини призводять до 80% виробничих травм. Наведено 
результати аналізу нещасних випадків зі смертельними наслідками залежно від 
віку постраждалих працівників і стажу роботи за професією, проходженням 
навчання та інструктажів з охорони праці.  
Ключові слова: охорона праці, безпека праці, нещасний випадок, виробничий 
травматизм. 

Постановка проблеми. На харчових підприємствах при виробництві напоїв 
на рівень виробничого травматизму впливає велика кількість факторів, які діють 
у взаємному зв’язку й обумовленості [1; 2]. Тому організаційна структура забез-
печення охорони праці повинна бути досить оперативною та враховувати ком-
плексну дію всіх виробничих факторів, які впливають на неї, своєчасно виявля-
ти, робити їх облік, аналіз і оцінку та не допускати травмонебезпечних ситуацій.  
                                                
© О.В. Євтушенко, А.О. Сірик, П.В. Породько, В.О. Ковбич, 2017 
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Згідно з Національною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці 
та виробничого середовища на 2014—2018 роки, затвердженої Законом України 
від 4 квітня 2013 року № 178-IV, на всіх підприємствах повинні бути розроблені 
та впроваджені комплексні організаційно-технічні заходи з охорони праці, 
спрямовані на забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці працівників у 
процесі трудової діяльності, профілактики травматизму, недопущення виникне-
ння аварій і надзвичайних ситуацій. 

Аналіз статистичних даних показників виробничого травматизму на під-
приємствах харчової промисловості при виробництві напоїв дасть змогу розробити 
обґрунтовані й ефективні шляхи профілактики та зниження ризику травмування 
працівників галузі. Завдяки цьому стане можливим на галузевому, регіональному та 
виробничому рівнях управління охороною праці визначати напрями та рекомендації 
щодо створення безпечних умов праці виробничого персоналу. Це є актуальним 
науковим завданням, пов’язаним передусім з вирішенням соціальних проблем. 

Мета дослідження: провести статистичний аналіз нещасних випадків на 
підприємствах харчової промисловості при виробництві напоїв. 

Методи досліджень. Одним із методів дослідження виробничого травма-
тизму є статистичний. Статистичний метод дає можливість визначити кількісну 
сторону травматизму, а також вивчити його основні причини та закономірності 
їх прояву за значною кількістю факторів. Дані для аналізу взято з актів за фор-
мою Н-1 та формою державного спостереження 7-тнв. 

Результати досліджень. Дослідження спрямовано на вивчення і порівняння 
статистичної інформації показників виробничого травматизму на підприємствах 
харчової промисловості при виробництві напоїв та виконано відповідно до плану 
наукової й науково-технічної діяльності Національного університету харчових 
технологій у рамках Держбюджетної науково-дослідної роботи: № ДР 0115U003534 
від 21.04.2015 року «Дослідження виробничого травматизму в енергетичному 
господарстві та на підприємствах харчової, фармацевтичної промисловості». 

Незважаючи на загальну тенденцію зниження кількості нещасних випадків 
на підприємствах харчової промисловості, рівень виробничого травматизму 
залишається високим, темпи його зниження низькими. Тільки за період 2010—
2015 рр. у харчовій промисловості було травмовано 2,43 тис. осіб в тому числі 
168 осіб на харчових підприємствах при виробництві напоїв (рис. 1) [3; 4].  

 
Рис. 1. Динаміка виробничого травматизму на підприємствах харчової промисловості 

при виробництві напоїв, 2010—2015 рр. 

За даними Держкомстату, на підприємствах харчової промисловості при 
виробництві напоїв з 2010 р. по 2015 р. виробничі травми отримали 168 праців-
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ників. З них 74,4% травм отримано особами чоловічої статі. На жіночу стать при-
падає 25,6%, що майже у 3 рази менше від рівня травматизму чоловіків (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка розподілу кількості травмованих працівників чоловічої та жіночої 

статі на підприємствах харчової промисловості при виробництві напоїв, 2010—2015 рр. 

Основними обліковими показниками травматизму сьогодні є різні варіанти 
показників його частоти й тяжкості (Кч, Ктт) [5]. 

З табл. 1 видно, що коефіцієнт частоти травматизму повторює тенденцію щодо 
монотонного зменшення загальної кількості нещасних випадків на підприєм-
ствах харчової промисловості при виробництві напоїв. У 2015 р. показник Кч 
був у 1,3 раза менший, ніж у 2010 р. і становив відповідно 0,7 проти 0,9. У той 
же час коефіцієнт тяжкості травматизму у 2015 р. збільшився порівняно з 2010 р. 
і становив 34,5 проти 28,1. Це свідчить про те, що, незважаючи на зниження 
загальної кількості нещасних випадків на підприємствах харчової промисловості 
при виробництві напоїв, тяжкість травм зростає.  

Таблиця 1. Розрахункові показники виробничого травматизму на підприємствах 
харчової промисловості при виробництві напоїв, 2010—2015 рр. 

Показники рівнів виробничого 
травматизму 

Роки 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Коефіцієнт частоти травматизму, Кч 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 
Коефіцієнт тяжкості травматизму, Ктт 28,1 29,3 30,1 31,0 16,9 34,5 

 
Аналіз причин травматизму [6]дає змогу стверджувати, що організаційні 

причини призводять до 80% виробничих травм серед робітників харчової про-
мисловості при виробництві напоїв (рис. 3). Найбільш поширеними із них є по-
рушення трудової і виробничої дисципліни (12,2%), порушення правил дорож-
нього руху (11,2%), недолiки пiд час навчання безпечним прийомам праці (10,9%).  

 
Рис. 3. Розподіл кількості потерпілих від виробничого травматизму за основними причинами 

на підприємствах харчової промисловості при виробництві напоїв, 2010—2015 рр. 
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Велике значення мають технічні причини травматизму, що виникли внас-
лідок конструктивних недоліків, недосконалості, недостатньої надійності засобів 
виробництва (5,4%), недосконалості, невідповідності вимогам безпеки техноло-
гічного процесу (3,2%), незадовільного технічного стану виробничих об’єктів, 
будинків, споруд, території, засобів виробництва та транспортних засобів (2,6%).  

За даними Держкомстату, на підприємствах харчової промисловості при 
виробництві напоїв з 2010 р. по 2015 роки виробничі травми зі смертельним 
наслідком отримало 22 особи чоловічої статі [3; 4]. 

Понад 30% смертельно травмованих робітників мали вік у діапазоні 40...50 
років. Ще понад 25% потерпілих були віком від 30 до 40 років. Отже, загиблі у 
віці віз 30 до 50 років становлять майже 57% від усіх смертельно травмованих у 
галузі. Це можна пояснити тим, що на цю вікову категорію припадає найбільша 
кількість працівників на підприємствах харчової промисловості при виробництві 
напоїв. Велика частка травм припадає на досвідчених робітників, які мають стаж 
роботи більше 20 років, та на робітників зі стажем роботи за професією до року.  

Аналіз показав, що понад 30% загиблих працівників на підприємствах 
харчової промисловості при виробництві напоїв не проходять навчання за 
професією чи видом роботи, пiд час виконання якої стався нещасний випадок. 
Крім того, з 12% потерпілими не було проведено вступний або первинний 
(повторний) інструктажі. Перевірка знань для робіт підвищеної небезпеки не 
проведена більше ніж з половиною загиблих працівників [9; 10].  

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 невели-
ким фаховим стажем.  

Аналіз показав, що потерпілий порушував законодавство про охорону праці 
у 48% нещасних випадках зі смертельним наслідком, тоді як інша особа у майже 
52%. Більш ніж у половині нещасних випадків порушниками законодавства про 
охорону праці були різного рівня керівники. Серед травмованих частка керів-
ників складає трохи більше 2%. 

Наведені результати є показовими, тому повинні враховуватись при роз-
робці організаційно-технічних заходів. Крім того, результати аналізу є підста-
вою для застосування термінових заходів, спрямованих на усунення виявлених 
недоліків. 

Висновки. На основі аналізу статистичних даних по підприємствам харчо-
вої промисловості при виробництві напоїв за 6 років встановлено, що організа-
ційні причини призводять до 80% виробничих травм. Незважаючи на загальну 
тенденцію зниження кількості нещасних випадків, рівень виробничого травма-
тизму залишається високим, тільки за період 2010…2015 рр. травми отримали 
168 працівників, із них загинуло 22 працівники. Велика частка травм припадає 
на досвідчених робітників, 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, потрібно підвищити якість самих інструктажів, поси-
лити контроль за роботою працівників з невеликим фаховим стажем. Також 
необхідно підвищити відповідальність керівників усіх рівнів на підприємствах 
харчової промисловості при виробництві напоїв з метою запобігання порушення 
ними законодавства про охорону праці. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ 
О.В. Євтушенко, А.О. Сирик, П.В. Породько, В.О. Ковбик 
Национальный университет пищевых технологий 

В статье ппроанализировано состояние производственного травматизма на 
предприятиях пищевой промышленности при производстве напитков за 2010—
2015 годы. Установлено, что организационные причины приводят к 80% про-
изводственных травм. Приведены результаты анализа несчастных случаев 
со смертельным исходом в зависимости от возраста пострадавших работ-
ников и стажа работы по профессии, прохождением обучения и инструктажей 
по охране труда 
Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, несчастный случай, 
производственный травматизм. 
 


