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РОЗДІЛ 5 

ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ  

ТА ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА  

В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

У нашій країні гігієна праці спрямована на вивчення 

впливу на організм людини виробничих чинників з метою 

наукового обґрунтування гігієнічних нормативів і засобів 
профілактики професійних захворювань та інших несприят-
ливих наслідків впливу трудового процесу та умов праці на 

працівників. Виробнича санітарія – це система організацій-

них, гігієнічних, санітарно-технічних заходів та засобів, яка 

спрямована на запобігання виробничій небезпеці, зумовле-
ній шкідливими чинниками. Міжнародна організація праці 
розглядає професійну гігієну як діяльність, спрямовану на 

запобігання виробничому травматизму та професійним за-
хворюванням, а також на поліпшення умов праці та вироб-

ничого середовища. Отож гігієна праці та виробнича саніта-
рія в системі охорони праці нашої країни забезпечують го-

ловну мету професійної гігієни, визначену спільним коміте-
том Міжнародної організації праці та Всесвітньої організації 
охорони здоров’я як сприяння та підтримання найвищого 

рівня фізичного, психічного і соціального благополуччя 

працівників в усіх видах трудової діяльності, захист праців-
ників у їхній професійній діяльності від ризиків, пов’язаних 
із несприятливими для здоров’я чинниками.  

Діяльність людини, залежно від умов реалізації та особ-

ливостей технологічних процесів, може відбуватися у вироб-

ничому середовищі, величини чинників якого суттєво відхи-

ляються від їхніх природних величин, необхідних для забез-
печення нормального функціонування організму людини. 

Наслідком таких відхилень величин чинників виробничого 

середовища від природних фізіологічних норм для людини, 

залежно від ступеня цього відхилення, можуть бути різнома-
нітні порушення функціонування окремих систем організму 
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або організму загалом – часткові або повні, тимчасові чи по-

стійні. 
Уникнути небажаного впливу техногенної діяльності лю-

дини на стан виробничого середовища і довкілля загалом 

практично нереально. Отож метою гігієни праці є встанов-
лення таких граничних відхилень від природних фізіологіч-

них норм для людини, таких допустимих навантажень на 

організм людини за окремими чинниками виробничого се-
редовища і таких допустимих навантажень на організм лю-

дини у разі комплексної дії цих чинників, які не спричиня-

тимуть негативних змін у функціонуванні організму людини 

та в окремих його системах зараз, а також генетичних – у 

майбутніх поколінь. Оцінка умов праці слугує основою для 

вжиття заходів, необхідних для запобігання небезпекам або 

принаймні зведення їхньої вірогідності до мінімуму.  

5.1. Забезпечення санітарного та  

епідемічного благополуччя населення 

Вирішення питань виробничої санітарії та професійної 
гігієни в нашій країні забезпечує закон України “Про забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя населен-

ня”, який регулює суспільні відносини, що виникають у сфе-
рі забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

визначає відповідні права та обов’язки державних органів, 
підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює 

порядок організації державної санітарно-епідеміологічної 
служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного 

нагляду.  

Санітарне та епідемічне благополуччя населення – опти-

мальні умови життєдіяльності, що забезпечують низький 

рівень захворюваності, відсутність шкідливого впливу на 
здоров’я населення чинників навколишнього середовища, а 
також умов для виникнення і поширення інфекційних за-
хворювань. Забезпечення санітарного та епідемічного благо-

получчя населення доцільно розглянути з погляду обов’язків 
та прав фізичних та юридичних осіб у цьому питанні. 
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Відповідно до закону України “Про забезпечення санітар-

ного та епідемічного благополуччя населення” громадяни 

мають право на: 
• безпечні для здоров’я і життя харчові продукти, питну 

воду, умови праці, навчання, виховання, побут, відпо-

чинок та навколишнє природне середовище; 
• участь у розробці, обговоренні та громадській експер-

тизі проектів, програм і планів забезпечення санітарно-

го та епідемічного благополуччя населення; 

• відшкодування шкоди, завданої їхньому здоров’ю вна-
слідок порушення санітарного законодавства підпри-

ємствами, установами, організаціями та іншими гро-

мадянами; 

• достовірну та своєчасну інформацію про стан свого 

здоров’я, здоров’я населення, а також про наявні і мож-

ливі чинники ризику для здоров’я. 

Відповідно до цього закону громадяни зобов’язані: 
• піклуватись про своє здоров’я та здоров’я і гігієнічне 
виховання своїх дітей, не шкодити здоров’ю інших гро-

мадян; 

• брати участь у реалізації санітарних і протиепідемічних 
заходів; 

• проходити обов’язкові медичні огляди та робити щеп-

лення у передбачених законодавством випадках; 
• виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб 

державної санітарно-епідеміологічної служби під час 
здійснення ними державного санітарно- 

епідемілогічного нагляду. 

 

Підприємства, установи й організації мають право на: 
• одержання від органів виконавчої влади, місцевого са-
моврядування, органів і закладів охорони здоров’я ін-

формації про стан здоров’я населення, санітарну та епі-
демічну ситуацію, нормативно-правові акти з питань 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

та санітарні норми; 

• відшкодування збитків, завданих через порушення сані-
тарного законодавства іншими підприємствами, уста-
новами, організаціями та громадянами. 
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Підприємства, установи та організації зобов’язані: 
• за пропозиціями посадових осіб Державної санітарно-

епідеміологічної служби розробляти і здійснювати сані-
тарні та протиепідемічні заходи; 

• на вимогу посадових осіб Державної санітарно-

епідеміологічної служби надавати безоплатно зразки си-

ровини і матеріалів, продукції для виконання санітарно-

епідеміологічної експертизи; 

• забезпечувати лабораторний контроль за виконанням 

вимог санітарних норм щодо безпеки використання  

шкідливих для здоров’я речовин та матеріалів, утворюва-

них внаслідок їхньої діяльності викидів, скидів, відходів, а 

також готової продукції; 
• виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб 

Державної санітарно-епідеміологічної служби під час 
здійснення ними державного санітарно-епідеміо-

логічного нагляду; 

• за поданням посадових осіб Державної санітарно-

епідеміологічної служби негайно усувати від роботи (на-
вчання) осіб, які є носіями інфекційних захворювань, 
хворих на інфекційні хвороби, або осіб, які були в конта-

кті з такими хворими; 

• негайно інформувати органи і заклади Державної сані-
тарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і 
ситуації, що становлять загрозу здоров’ю населення, сані-
тарному та епідемічному благополуччю; 

• відшкодувати працівникам та громадянам шкоду, завда-
ну їхньому здоров’ю унаслідок порушення санітарного 

законодавства. 

5.2. Державна санітарно-епідеміологічна  

експертиза 

Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний 

чинник фізичної, хімічної та біологічної природи, що існує у 

середовищі життєдіяльності людини. Її провадять з метою 

обмеження інтенсивності або тривалості дії таких чинників 
шляхом визначення критеріїв їхнього допустимого впливу на 
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здоров’я людини. Державну санітарно-епідеміологічну екс-
пертизу виконують з метою запобігання можливому нега-
тивному впливу небезпечних чинників на здоров’я праців-
ників і населення.  

Санітарно-епідеміологічна експертиза передбачає: 
• визначення рівня безпеки господарської діяльності, 
умов праці, навчання чи побуту, що прямо чи побічно 

негативно впливають або можуть вплинути на здоров’я 

населення; 

• визначення відповідності об’єктів експертизи вимогам 

санітарних норм; 

• оцінювання повноти та обґрунтованості санітарних і 
протиепідемічних заходів та можливого негативного 

впливу небезпечних чинників, пов’язаних з діяльністю 

об’єктів експертизи, визначення рівня ризику для здо-

ров’я населення. 

Державній санітарно-гігієнічній експертизі підлягають: 
• проекти міждержавних, національних, регіональних, 
місцевих і галузевих програм соціально-економічного 

розвитку; 

• інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку, 

встановлених законодавством; 

• схеми, передпроектна документація, що стосується ра-
йонного планування і забудови населених пунктів, ку-

рортів тощо; 

• проектна документація на відведення земельних діля-

нок, техніко-економічні обґрунтування, проекти будів-
ництва, розширення, реконструкції об’єктів будь-якого 

призначення; 

• проекти нормативно-технічної, інструкційно-мето-

дичної документації, що стосуються здоров’я та середо-

вища життєдіяльності людини; 

• продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та не-
безпечні чинники, використання, передача або збут 
яких може завдати шкоди здоров’ю людини; 

• документація на розроблювані техніку, технології,  
устаткування, інструменти тощо; 

• об’єкти, які сьогодні уже функціонують, у тому числі 
військового та оборонного призначення. 
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Підприємства, установи, організації та громадяни мо-

жуть ввозити з-за кордону сировину, продукцію, обладнан-

ня, технологічні лінії тощо і реалізовувати чи використовува-

ти їх в Україні лише за наявності документів, що засвідчують 
їхню безпечність для здоров’я населення.  

5.3. Атестація робочих місць за умовами праці 

Будь-яка трудова діяльність проходить в умовах вироб-

ничого середовища, під яким розуміють сукупність чинників 
фізичної, хімічної, біологічної природи, що діють на людину 

разом із соціально-економічними чинниками. Виробниче 
середовище і чинники трудового процесу (психофізіологічні 
чинники) формують у сукупності умови праці.  

Під час експлуатації виробничих, побутових та інших 
приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспорт-
них засобів, технологій їхній власник зобов’язаний створити 

безпечні і здорові умови праці та відпочинку, що відповіда-
ють санітарним вимогам, а також здійснювати заходи, спря-

мовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, 

забрудненню навколишнього середовища. 
Атестацію робочих місць за умовами праці проводять на 

підприємствах, в організаціях, установах (надалі – підприєм-

ства) незалежно від форм власності і господарювання, де 
технологічний процес, використовуване обладнання, сиро-

вина та матеріали з потенційними джерелами шкідливих і 
небезпечних виробничих чинників можуть несприятливо 

впливати на стан здоров’я працівників, а також на їхніх 
спадкоємців. 

Головна мета атестації полягає у регулюванні відносин 

між власником чи уповноваженим ним органом і працівни-

ками щодо реалізації прав на здорові й безпечні умови пра-
ці, пільгового пенсійного забезпечення, пільг і компенсацій 

за роботу в несприятливих умовах. 
Атестацію робочих місць провадять відповідно до Поло-

ження про гігієнічну класифікацію праці за показниками 

шкідливості та небезпечності чинників виробничого середо-

вища, важкості та напруженості трудового процесу. За гігіє-



 95

нічною класифікацією умови праці поділяють на чотири 

класи (рис. 1.12): 

 

Рис. 1.12. Гігієнічна класифікація умов праці 

Перший клас – оптимальні умови праці – такі умови, за 

яких зберігається не лише здоров’я працівників, а й створю-

ються передумови для підтримання високого рівня праце-
здатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 
чинників визначені лише щодо мікроклімату і чинників тру-

дового процесу. Стосовно інших чинників оптимальними 

вважають такі умови праці, за яких несприятливі чинники 

виробничого середовища не перевищують безпечних для 

населення рівнів. 
Другий клас – допустимі умови праці – характеризуються 

такими рівнями чинників виробничого середовища і трудо-

вого процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних 



 96

нормативів, а можливі зміни функціонального стану органі-
зму відновлюються за час регламентованого відпочинку або 

до початку наступної зміни та не чинять несприятливого 

впливу на стан здоров’я працівників та їхніх спадкоємців у 

найближчому і віддаленішому періодах. 
Третій клас – шкідливі умови праці – характеризуються 

такими рівнями шкідливих виробничих чинників, які пере-
вищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятли-

вий вплив на організм працівників та їхніх спадкоємців. 
Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних 
нормативів та вираження шкідливих змін в організмі пра-
цівників поділяють на чотири ступені: 

Перший ступінь – умови праці характеризуються такими 

рівнями шкідливих чинників виробничого середовища та 

трудового процесу, які, зазвичай, спричиняють функціо-

нальні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань 
(останні відновлюються у разі тривалішої, ніж початок на-
ступної зміни, перерви у контакті зі шкідливими чинника-

ми) та збільшують ризик погіршення здоров’я. 

Другий ступінь – умови праці характеризуються такими 

рівнями шкідливих чинників виробничого середовища і тру-

дового процесу, які здатні спричинити стійкі функціональні 
порушення, спричиняють, зазвичай, зростання виробничо-

зумовленої захворюваності, вияв окремих ознак або легких 
форм професійної патології (здебільшого, без втрати профе-
сійної працездатності), що виникають після тривалої експо-

зиції (10 років і більше). 
Третій ступінь – умови праці характеризуються такими 

рівнями шкідливих чинників виробничого середовища і тру-

дового процесу, які спричиняють, окрім зростання виробни-

чо-зумовленої захворюваності, розвиток професійних захво-

рювань, здебільшого, легкого та середнього ступенів важкості 
(з втратою професійної працездатності в період трудової 
діяльності). 

Четвертий ступінь – умови праці характеризуються та-

кими рівнями шкідливих чинників виробничого середовища 
і трудового процесу, які здатні спричинити значне зростання 

хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою 

втратою працездатності, а також  розвиток важких форм 
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професійних захворювань (з втратою загальної праце-
здатності). 

Четвертий клас – небезпечні (екстремальні) умови праці – 

характеризуються такими рівнями шкідливих чинників ви-

робничого середовища і трудового процесу, вплив яких про-

тягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу для 

життя, високий ризик виникнення важких форм гострих 
професійних уражень. 

Під час визначення класу умов праці використовують гі-
гієнічні критерії, які визначають ступінь впливу на організм 

таких виробничих чинників: хімічних, біологічного похо-

дження, віброакустичних, мікроклімату приміщень, елект-
ромагнітних полів та випромінювань, іонізуючого випромі-
нювання, світлового випромінювання, аероіонізації, важкості 
трудового процесу, напруженості трудового процесу. Під 

гігієнічним нормативом розуміють рівень шкідливих вироб-

ничих чинників, за якого у разі щоденної (крім вихідних 
днів) 8-годинної роботи (проте не більше 40 годин на тиж-

день протягом усього робочого стажу) не повинні виникати 

захворювання або відхилення у стані здоров’я. Якщо умови 

праці цілковито відповідають гігієнічним нормативам, то 

прийнято, що згубний вплив виробничих чинників на пра-
цівників відсутній. В окремих випадках, навіть за дотримання 

гігієнічних нормативів, можуть виникнути порушення стану 

здоров’я осіб з підвищеною чутливістю (зниженою рези-

стентністю). 

Атестація робочих місць охоплює:  
• виявлення на робочому місці шкідливих і небезпеч-

них виробничих чинників та причини їхнього виник-

нення; 

• дослідження санітарно-гігієнічних чинників виробни-

чого середовища, важкості і напруженості трудового 

процесу на робочому місці; 
• комплексне оцінювання чинників виробничого сере-
довища і характеру праці відповідно до вимог стан-

дартів, санітарних норм і правил; 

• обґрунтування зачислення робочого місця до відпо-

відної категорії зі шкідливими умовами праці; 
• підтвердження (встановлення) права працівників на 
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пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, 

скорочений робочий день та інші пільги й компенса-
ції залежно від умов праці; 

• перевірку правильності застосування списків вироб-

ництв, робіт, професій, посад і показників, що дають 
право на пільгове пенсійне забезпечення; 

• вирішення спорів, які можуть виникнути між юри-

дичними особами і громадянами (працівниками) що-

до умов праці, пільг і компенсацій; 

• розробку комплексних заходів щодо оптимізації умов 
гігієни і безпеки, характеру праці й оздоровлення 

працівників; 
• встановлення відповідності умов праці рівню розвит-
ку техніки і технології, удосконалення порядку та 

умов визначення і призначення пільг і компенсацій. 

Санітарно-гігієнічні дослідження чинників виробничого 

середовища і трудового процесу провадять санітарні лабора-
торії підприємств і організацій, які атестовані органами  

Держстандарту і Міністерством охорони здоров’я України за 
списками, що узгоджені з органами державної експертизи 

умов праці, а на договірній основі – ліцензовані лабораторії 
санепідемстанції.  

Порівнюючи фактичні значення чинників виробничого 

середовища з нормативними, клас умов праці визначають за 

окремими чинниками.  

Якщо на робочому місці фактичні значення шкідливих 
чинників є в межах оптимальних чи допустимих рівнів, то 

умови праці відповідають гігієнічним вимогам і належать, 
відповідно, до першого або другого класу.  

Якщо рівень хоча б одного чинника перевищує допусти-

му величину, то умови праці на такому робочому місці, за-
лежно від величини перевищення відповідно до гігієнічних 
критеріїв окремих чинників, належать до першого–

четвертого ступенів третього класу шкідливих умов праці 
або до четвертого класу небезпечних умов праці.  

Гігієнічну оцінку умов праці  у разі комбінованої  та спо-

лучної дії декількох чинників здійснюють відповідно до ме-
тодик, які враховують ефекти сумування та потенціювання за 

комбінованої дії хімічних речовин, біологічних чинників, 
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різних частотних діапазонів електромагнітних випроміню-

вань тощо. 

Загальну гігієнічну оцінку умов праці за ступенем шкід-

ливості та небезпечності  з урахуванням дії усіх наявних на 
робочому місці чинників встановлюють за найвищим класом 

та ступенем шкідливості. 
У разі скорочення часу контакту зі шкідливими чинника-

ми (захист часом) чи застосування ефективних засобів інди-

відуального захисту рівень професійного ризику ушкоджен-

ня здоров’я зменшується, отож умови праці можуть оцінити 

як менш шкідливі, проте не нижче ступеня 3.1 класу 3. 

У складних випадках умови праці працівників оцінюють 
з урахуванням показників професійної захворюваності,  
функціонального стану організму та захворюваності за да-
ними облікової медичної документації працівника. До скла-
дних випадків належать: особливі форми організації робіт 
(тривалість зміни понад 8 або 9 годин, вахтовий метод тощо); 

роботи, пов’язані переважно з переміщеннями та впливом 

на працівника чинників, що змінюються за інтенсивністю, 

часом дії та природою; роботи, які погіршують функціона-

льний стан працівника та вимагають забезпечення його спе-
ціальними засобами індивідуального захисту; складні комбі-
нації чинників виробничого середовища та трудового проце-
су (у тому числі сполучна дія декількох чинників). 

Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів  
(3 клас) дозволена тільки за умови застосування засобів ко-

лективного та індивідуального захисту і скорочення часу дії 
шкідливих виробничих чинників (захист часом). Роботу в 
небезпечних умовах праці (4 клас) не дозволяють, за винят-
ком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попе-
редження аварійних ситуацій. Таку роботу виконують із за-
стосуванням засобів індивідуального захисту та за умови рег-
ламентованих режимів робіт. 

За класом умов праці визначають пільги та компенсації 
за роботу в несприятливих умовах, право працівників на  

пенсію на пільгових засадах. Наприклад, за списком 1 піль-
гову пенсію встановлюють за наявності на робочому місці 
однієї із умов: 

 



 100 

• не менше двох чинників третього ступеня відхилення 

від норм; 

• не менше одного чинника третього ступеня і трьох чин-

ників першого чи другого ступеня відхилення від норм; 

• не менше чотирьох чинників другого ступеня відхилен-

ня від норм; 

• наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гост-
роспрямованої дії першого чи другого класу небезпеки. 

Результати атестації робочих місць призначені для ви-

значення пріоритетності у здійсненні оздоровчих заходів, 
прогнозування професійної захворюваності, створення банку 

даних щодо умов праці на рівні підприємства, району, міста, 
країни загалом, встановлення диференційованих внесків у 

Фонд соціального страхування, обґрунтування економічних 
важелів впливу за несприятливих умов праці. 


