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В даний час більше 80 % основних фондів підприємств України давно 

виробили свій ресурс. Робота на зношеному обладнанні тягне за собою 

підвищену аварійність, що супроводжується нещасними випадками. При таких 

обставинах на багатьох підприємствах охороні праці приділяється недостатня 

увага. Пояснюється це тим, що для керівника підприємства головною метою є 

досягнення максимального прибутку в короткий термін при недотриманні 

елементарних норм в області охорони праці.  

Тому, актуальним для нинішнього покоління управлінців є обґрунтування 

значущості та необхідності вирішення питань, щодо управління охороною 

праці на підприємстві. 

У країнах Європейського союзу піднімається питання про культуру 

охорони праці, яка є одним з головних елементів управління підприємством. 

Досвід світових компаній показує, що керівники вищої ланки охорону праці 

вважають одним з головних пріоритетів. Так, з десятка показників діяльності 

підприємства вимоги щодо охорони праці стоять після кваліфікації та 

компетентності персоналу. Правовою основою діючої державної системи 

охорони праці в США є закон про безпеку праці на виробництві, прийнятий в 

1970 році. Цим законом було засновано Федеральне агентство Управління 

безпеки праці на виробництві, яке стало основним виконавчим органом, що 

забезпечує виконання законів на всій території США [1].  

Охорона праці в сучасному світі має величезне значення. Дотримання її 

принципів дозволяє вирішити цілий ряд завдань, серед яких: 

- гарантований захист співробітників підприємства від шкідливих і 

небезпечних факторів, що впливають на їх здоров'я;  

- зниження витрат на забезпечення виробничого процесу; 

- виключення економічних збитків через втрату робочого часу; 

- виключення фінансових санкцій контролюючих органів; 

- підвищення продуктивності і якості праці [2]. 

Таким чином, охорона праці є найважливішим елемент соціальної 

політики сучасної держави. Без дотримання законів з охорони праці, а також 

без модернізації заходів щодо забезпечення безпечних умов праці на 

підприємствах неможливо досягти ефективного розвитку промисловості. 
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