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У сучасних умовах неабиякого значення набуває атестація робочих місць. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 визначено Порядок 

проведення атестації робочих місць за умовами праці і Методичні рекомендації для 

проведення атестації робочих місць за умовами праці.  

Атестація робочих місць за умовами праці — це комплексна оцінка всіх факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних 

факторів, що впливають на здоров‘я і працездатність працівників у процесі трудової 

діяльності. Періодичність такої атестації встановлюється підприємством у 

колективному договорі, але не рідше одного разу за 5 років. Атестація робочих місць 

передбачає: комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці, 

відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним 

нормам і правилам; виявлення факторів і причин виникнення несприятливих умов 

праці; встановлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за 

гігієнічною класифікацією; обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі 

шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці. Після проведення атестації за 

даними лабораторно-інструментальних досліджень комісія складає Карту умов праці на 

кожне робоче місце, яка включає оцінку факторів виробничого середовища і трудового 

процесу, гігієнічну оцінку умов праці, оцінку технічного та організаційного рівня. За 

результатами атестації складаються переліки: робочих місць, виробництв, робіт, 

професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, 

передбачені законодавством; робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, на 

яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок підприємства; 

робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно вжити 

першочергові заходи щодо їх поліпшення. 

Щорічно майже 17 000 осіб стають інвалідами внаслідок травм і 

профзахворювань. Чисельність пенсіонерів по трудовому каліцству торік перевищіла 

150 000, а пенсіонерів у зв‘язку з втратою годувальника внаслідок нещасного випадку 

— 50 000 осіб. Загальна сума витрат на фінансування пільгових професійних пенсій і 

пенсії по трудовому каліцтву, відшкодування шкоди потерпілим на виробництві та 

інших витрат, пов‘язання з цим, сьогодні становить від 10-15 відсотків фонду оплати 

праці в промисловості, а в окремих галузях і регіонах — від 15-30 відсотків. Нові умови 

господарювання вимагають і нових, ефективніших форм та методів профілактичної 

роботи. Мається на увазі перехід на обов‘язкове соціальне страхування від нещасних 

випадків і професійних захворювань, а саме: встановлення диференційованих  

страхових тарифів залежно від стану охорони праці на підприємствах; забезпечення 

надійного фінансування витрат, пов‘язаних з виплатою компенсацій працівникам при 

втраті працездатності, а також пенсій по інвалідності і у випадку смерті годувальника; 

організація надійної систему медичної, професійної та соціальної реабілітації 

потерпілих на виробництві; значне підвищення рівеня усієї профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.  


