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Анотація. У статті розглянуто актуальні питання сучасних тенденцій формування фахівця нового типу з 
питань управління охороною праці та тенденції працеохоронного менеджменту сьогодення. Авторами на-
ведено та проаналізовано статистичні дані по виробничому травматизму та професійним захворюванням 
по Україні за останній рік, та обгрунтовано актуальність впровадження менеджменту в область управ-
ління безпекою виробництва з метою удосконалення шляхів профілактики виробничого травматизму. 
У статті доводиться, що найважливіший напрям оптимізації охорони праці на підприємстві, це високо-
кваліфіковані фахівці з охорони праці, які мають успішно працювати в умовах ринкових відносин, по-
стійних інновацій, безперервного вдосконалювання та ускладнення професійної діяльності з додаванням 
управлінських функцій. 
Ключові слова: фахівець з охорони праці та промислової безпеки, оптимізація охорони праці, 
працеохоронний менеджмент, виробничий травматизм, професійні захворювання, управлінські 
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summary. The article deals with topical issues of modern tendencies of formation of a new type of specialist 
in labor protection management, optimization of labor protection and actualization of labor protection manage-
ment at enterprises. It is revealed that high requirements for management are put forward to enterprises and 
their staff, representatives of which must possess the general principles of management and specific skills and 
knowledge in the field of management. This is especially related to production security management issues. 
The statistical data on work-related injuries and occupational diseases in Ukraine over the last year are pre-
sented and analyzed. Analysis of facts of occupational injuries confirms the decisive role of a man in creating 
the preconditions for the formation of traumatic situations: factors associated with this are called "human 
factor" (by the actions of a direct executor) and the organization of work (by actions of an aggregate executor – 
employees and an employer). Thereby the role of labor protection management and main tendencies of modern 
management in market conditions are considered in the article. The article argues that the most important di-
rection of optimization of labor protection at an enterprise is highly skilled occupational safety specialists who 
have to work successfully in conditions of market relations, constant innovations, continuous improvement 
and complication of professional activity. Technical vision of future specialist in occupational and industrial 
safety at the present stage must be based not only on the profound knowledge of professional and fundamental 
natural sciences, but also modern management technologies, competences in the field of humanitarian, social 
and economic activity. Professional competence and professional compliance of future professionals are key 
components and security prerequisites of labor safety and occupational injuries reduction. The role of modern 
specialists in occupational and industrial safety, who have engineering and managerial competencies in labor 
protection management, is defined.
Keywords: specialist in labour protection and industrial safety, optimization of labor protection, labor 
protection management, occupational injuries, managerial competences occupational disease.

Вступ. Новий етап науково-технічного про-
гресу значно посилив потребу в раціо-

нальному управлінні підприємством і відповід-
но у висококваліфікованих спеціалістах в галузі 
організації виробничої діяльності та управління. 
Для ринкової економіки характерна управлін-
ська модель, яка спирається на розвинені ринкові 
відносини і ринкову інфраструктуру. Висувають-
ся високі вимоги до управління підприємством 
та професіоналізму персоналу підприємств, пред-
ставники, яких повинні володіти загальними 
основами науки управління і специфічними умін-
нями і знаннями в області управління безпекою.

На сучасному підприємстві чітко проявля-
ються тенденції до скорочення кількості рівнів 
управління, зміщення процесу прийняття кри-
тичних рішень на середні і нижні рівні управ-

ління і злиття функціоналу інженерного і управ-
лінського персоналу. Це обумовлює підвищення 
попиту на фахівців з охорони праці та промис-
лової безпеки нового типу, при підготовці яких 
особ лива увага повинна приділятися практич-
ному оволодінню сучасними інструментами 
та методами, що дозволяють використовувати як 
управлінські, так і інженерні компетенції в рам-
ках єдиного системного контексту.

Як реакція на розмивання кордонів професій 
на сучасних підприємствах з'являються фахівці 
нового типу, які: успішно поєднують компетен-
ції, що раніше вважалися несумісними; сміливо 
беруть на себе формулювання завдань вибору 
і прийняття рішень; формують принципово нові 
системи колективного управління в організаціях 
(підприємствах).
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Таким чином, зараз назріла нагальна потреба 
переходу від випадкового до системного механіз-
му формування таких фахівців в галузі охорони 
праці та промислової безпеки. Тобто в даний час 
питання про первинність інженерних і управ-
лінських компетенцій в образі обговорюваного 
фахівця залишається відкритим та набуває по-
дальшого дослідження.

Аналіз останніх досягнень і публікацій. 
Проблематику розвитку менеджменту підпри-
ємств, формування й управління їх інтелектуаль-
ним потенціалом і капіталом розглядають у сво-
їх працях такі закордонні й українські науковці: 
В. Базилевич, М. Бондарчук, С. Вовканич, В. Ге-
расимчук, Л. Едвінсон, П. Друкер, О. Кузьмін, 
О. Мельник, Б. Мільнер, Л. Ліпич, А. Томпсон, 
Л. Федулова, А. Чухно, Н. Чухрай та ін. Пробле-
ми удосконалення системи управління охороною 
праці на підприємствах досліджувались у робо-
тах таких авторів як Ю. Шульга, С. Сукач, Г. Го-
гіташвілі, Г. Лесенко, М. Сергієнко, А. Романчук, 
А. Ревенко та ін. Наукові дослідження авторів 
присвячені аналізу проблем та перспективам по-
ліпшення функціонування системного менедж-
менту з охорони праці на підприємствах. Аналіз 
науково-педагогічної літератури з питань орга-
нізації, змісту та розвитку вищої технічної освіти 
знайшли відображення у працях Г. Єльникової, 
М. Згуровського, М. Лазарєва, О. Романовського, 
Л. Товажнянського, Д. Чернілевського та ін. Пи-
танням визначення сутності якості освіти при-
свячені роботи таких авторів як Г. Азгальдов, 
Г. Єльникова, С. Воровщиков, Г. Кравченко, 
О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, Е. Рай-
хман, Н. Селезньова, О. Суббето, Д. Татьянчен-
ко, З. Рябова та ін.

Мета статті. Аналіз розвитку та актуальність 
удосконалення праце охоронного менеджменту 
підприємств та обґрунтування необхідності фор-
мування новітніх управлінських компетенцій 
фахівців з охорони праці та промислової безпеки.

Виклад основного матеріалу. Механізм 
управління притаманний всім, без винятку, га-
лузям діяльності людей. Він забезпечує пошук 
і застосування засобів, методів і форм здійснення 
накреслених змін у діяльності людей. В управ-
лінських системах, які функціонують у соціаль-
ному середовищі, головним і провідним є люд-
ський фактор. 

Більшість експертів в області управління вва-
жають, що управління – це процес планування, 
організації, мотивації і контролю, необхідний 
для того, щоб сформулювати цілі об'єкту еконо-
міки і досягти їх [4].

Тому нині управління як процес припускає 
виконання функцій організації, координування, 
планування і фінансування, контролю, оцінки 
стану управління, мотивації (стимулювання), за 
допомогою яких фахівці з управління створюють 
умови для продуктивної і ефективної праці зай-
нятих на підприємстві працівників і отримання 
результатів, відповідних цілей. У цьому допомага-
ють теорія і практика управління умовами і охоро-
ною праці. Тому управління умовами і охороною 
праці – працеохоронний менеджмент – є складо-
вою частиною менеджменту підприємства.

У сучасних умовах впровадження менедж-
менту в область управління охороною праці це 

не мода, а реальна необхідність, оскільки такі 
особливості менеджменту, як системний, ситуа-
ційний підхід, облік людського чинника, відпо-
відають основному завданню організації охорони 
праці. Безперечно, менеджмент в області охоро-
ни праці покращує стан охорони праці, яка за-
вжди була невичерпним джерелом підвищення 
ефективності трудової діяльності [5]. 

Менеджмент охорони праці – система сучасних 
методів управління, яка включає створення умов 
для забезпечення і підтримки необхідного рівня 
стану і функціонування господарської системи 
шляхом цілеспрямованої дії на умови і фактори, 
що впливають на безпеку робіт і охорони життя 
працівників на етапах проектування, організації 
(підготовки) виробничих процесів і виготовлення 
засобів виробництва, у ході плину виробничих, 
операційних, забезпечуючи і обслуговуючих про-
цесів та після їхнього завершення, в умовах нор-
мального функціонування і життєдіяльності під-
приємств та в надзвичайних ситуаціях [11].

Суть змін, що відбуваються, розглянемо в декіль-
кох основних тенденціях сучасного менеджменту:

По-перше, принципово змінюється об'єкт 
управління. Традиційна точка зору на об'єкт 
управління доповнюється вивченням: бізнес-сис-
теми підприємства; його організаційно-правової 
форми; функціонального управління; життєвих 
циклів продуктів і організацій; окремих сфер 
управління підприємством: стратегії і тактики, 
політики і ідеології, культури і іміджу; організа-
ційного розвитку; індивідуально-особової і групо-
вої поведінки.

По-друге, організаційна структура управлін-
ня підприємством характеризується посиленням 
децентралізації виконання функцій управління, 
скороченням рівнів управління до двох або трьох; 
зменшенням числа центральних функціональ-
них і штабних підрозділів; перетворенням бюро-
кратичних елементів зв'язків, стосунків і проце-
дур самокеруючими адаптивними підрозділами, 
в яких зв'язки керівництва-підпорядкування за-
мінюються або доповнюються стосунками співп-
раці колег, що виконують спільну роботу.

Основними формами сучасних організацій-
них структур управління підприємствами ста-
ють маркетинг-орієнтовані, клієнт-орієнтовані, 
інноваційні, матричні, мережеві структури. 

По-третє, зростає роль інформації і часу як 
ресурсів фахівця менеджера. Інформація у ви-
гляді отриманого знання раціоналізувала ви-
користання і розвиток усіх інших видів ресурсів. 
З'явилася спеціальна галузь менеджменту – 
управління організаційними знаннями. 

Тому саме і поняття «Менеджмент охорони 
праці» перебуває в процесі свого формування, 
хоча в системах управління кожного підприєм-
ства (організації) існує служба охорони праці. На 
сучасному етапі її формування потребує підготов-
ки фахівців, які володіють глибокими знаннями, 
вміннями і навичками у оцінці стану і розвит-
ку процесів організації праці, умови створення 
і функціонування яких в період трансформацій-
них змін потребують нових знань і компетенцій.

Спираючись на тенденції сучасного менедж-
менту, можна сказати що менеджмент з охорони 
праці – це система, що передбачає здійснення спо-
собів, методів, принципів управління, уміння спря-
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мувати працю людей, їх знання, досвід, інтелект, 
на реалізацію поставлених цілей, а саме – забез-
печення безпеки виробництва, зниження вироб-
ничого травматизму та захищеності працівника. 
Система не стала, а постійно змінювана. В межах 
сучасного працеохоронного менеджменту підпри-
ємство розглядається як система, що має суспільне 
значення: головний ресурс – людина.

Особливість сучасного менеджменту охорони 
праці полягає в використанні системного, про-
цесного і ситуаційного підходів до вирішення 
проблем з охорони праці, які передбачають ши-
рокий спектр взаємозалежних дій, спрямованих 
на зниження виробничого ризику і підвищення 
безпеки персоналу, на зміщення акцентів на такі 
категорії діяльності, що забезпечують успішність 
функціонування і формування підприємства як 
надійного, професійно й екологічно безпечного 
партнера з високою організаційною культурою, 
якістю процесів праці і послуг та наявністі бага-
тоцільової політики, ключова ланка якої людина 
(узагальнено персонал підприємства) [10].

Тому сучасний менеджер повинен володіти 
вичерпними знаннями та навичками з питань 
організації і управління процесами, забезпечен-
ня охорони і безпеки праці, а також створення 
умов їх підтримки й динамічного розвитку [10].

Забезпечення охорони і безпеки праці як 
в державних, так і приватних структурах немож-
ливо без удосконалення методів управління, без 
чіткого визначення функцій, завдань, техноло-
гій і механізмів їх здійснення, вмілого управлін-
ня створенням умов безпечної праці. 

Кардинальна зміна умов праці і життя людей 
потребує запровадження на підприємствах і в ор-
ганізаціях комплексної системи охорони праці, 
покращення санітарно-гігієнічних умов праці, 
удосконалення організації праці, розробки за-
собів індивідуального і комплексного захисту. 
На практиці завдання з охорони праці вирішує 
широке коло фахівців технічного, економічного, 
юридичного і медичного профілю, за участю яких 
повинно здійснюватися оцінювання якості умов 
праці, розробка нормативів якості, прогнозуван-
ня змін в стані охорони праці, оцінювання і прог-
нозування змін в умовах і безпеці праці в різних 
сферах виробництва. Від фахівців з менеджмен-
ту потребується забезпечення функцій по пла-
нуванню, організації і контролю перерахованих 
завдань, що здійснюється шляхом підбору фахів-
ців різних галузей знань, своєчасне визначення 
потреб у забезпеченні системи охорони праці від-
повідним знанієвим потенціалом, прогнозуван-
ня змін характеристик умов праці, управління 
створенням інформаційної бази даних про стан 
процесів охорони праці, розробки проектів захо-
дів з охорони праці і оцінка їх ефективності, роз-
робка плану проведення необхідних заходів та їх 
фінансового забезпечення. Здійснення перелі-
чених функцій і завдань потребує від майбутніх 
менеджерів набуття знань і навичок методично-
го забезпечення їх вирішення, вмінь кількісної 
і якісної оцінки очікуваних результатів вирішен-
ня завдань. Ці професійні знання з менеджмен-
ту охорони праці набуваються в процесі практич-
ного вирішення типових завдань [10].

Управління охороною праці (працеохоронний 
менеджмент) здійснюється з метою створення 

і підтримки безпечних умов праці працюючих, 
що забезпечують високі економічні показники ви-
робничої діяльності. В якості критерію для оцінки 
стану охорони праці в організації, галузі і в країні, 
а також розробки рішень по зниженню виробничо-
го травматизму і профзахворювань. Працеохорон-
ний менеджмент підприємства включає управлін-
ня технічною безпекою, гігієною праці, управління 
працеохоронною культурою, працеохоронною пси-
хологією і інформаційною технологією.

Сучасний фахівець з охорони праці та промис-
лової безпеки – фахівець з вищою освітою, що воло-
діє інженерними та управлінськими компетенція-
ми, здатний організовувати і оптимізувати безпеку 
трудових процесів у виробничій діяльності. 

Найважливіший напрям оптимізації охоро-
ни праці на підприємстві – висококваліфікова-
ні фахівці з охорони праці, які мають успішно 
працювати в умовах ринкових відносин, постій-
них інновацій, безперервного вдосконалювання 
та ускладнення професійної діяльності з дода-
ванням управлінських функцій. Засвоєння су-
часних тенденцій управління охороною праці 
фахівцями і керівниками сприяє формуванню 
свідомості охорони праці, без якої неможливо 
провести державну політику із забезпеченням 
ефективної промислової безпеки.

Трудові ресурси – найважливіший і най-
уразливіший ресурс підприємства. Нещасні ви-
падки і професійні захворювання є наслідком 
незадовільних умов праці, які виникають в про-
цесі виробництва в результаті дії небезпечних 
і шкідливих факторів. Можливість виникнення 
конкретної виробничої травми (нещасного ви-
падку на виробництві) залежить від характеру 
робочого місця, характеру праці, характеру пра-
цівника і поєднання цілого ряду інших конкрет-
них умов праці. Аналіз цих багатофакторних 
умов в реальній динаміці виробництва – дуже 
складне інженерне завдання.

У системі профілактики виробничого травма-
тизму й професійних захворювань використову-
ють аналіз причин, що їх зумовлюють та особли-
вий контроль і нагляд за травмо небезпечними 
ділянками робіт, та параметрами виробничого 
середовища.

У виробничій сфері рівень травматизму і про-
фесійних захворювань взаємопов’язаний з техно-
логічними процесами, обладнанням, а також на-
уково обґрунтованою організацією виробництва 
та ергономічною організацією робочого місця [7; 9]. 

Крім того, сучасна практика забезпечення 
промислової безпеки ґрунтується на системному 
підході до того, що відбувається в складних тех-
нологічних системах, зокрема під час виробничих 
процесів, в ході експлуатації механізмів і устатку-
вання, при ухваленні рішень операторами і керів-
никами виробничих ділянок, тобто чинників, які 
забезпечують безперебійну роботу підприємства. 
Тяжкі наслідки промислових аварій примушують 
фахівців передбачати їх можливі наслідки і міні-
мізувати збитки, що завдається, але для цього не-
обхідно виявляти причини їх виникнення і дава-
ти реальну оцінку вірогідності їх виникнення [6]. 

Встановлення причин виробничого травма-
тизму і професійних захворювань має не тільки 
запобіжну мету, а також міру визначення відпо-
відальності посадових осіб.
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Надається класифікація причин виробничого 
травматизму і професійних захворювань: органі-
заційні причини (неправильна організація пра-
ці або робочого місця, відсутність інструктажів 
або неякісне їх проведення, порушення техно-
логічного режиму або трудової дисципліни, від-
сутність інструкцій з безпеки праці на робочих 
місцях, неузгодженість у діях, відсутність ПВР 
(проектів виробництва робіт), а також нагляду 
й контролю за виробничою діяльністю, відсут-
ність засобів захисту, спецодягу та ін.); техніч-
ні причини (проектні і конструктивні недолі-
ки, невідповідність обладнання, транспортних 
та енергетичних пристроїв вимогам безпеки, не-
досконалість конструкцій машин, блокувальних 
систем, сигналізації, неправильний режим тех-
нологічного процесу, недосконале його виконан-
ня, відсутність інженерних розрахунків і т. ін.); 
психофізіологічні причини (невідповідність умов 
праці анатомо-фізіологічним і психологічним 
характеристикам організму людини, незадовіль-
ний психологічний клімат в колективі, хворо-
бливі стани, високий ступінь ризику, вживання 
алкоголю, втома та ін. [2].

За даними Фонду Соціального страхування, 
в Україні в середньому щороку на виробництві 
гине 400 осіб і 5000 травмуються, з них більше 
ніж 1 тисяча – жінки. Приблизно 500 праців-
ників стають інвалідами. Найбільш травмо-
небезпечними галузями економіки в Україні 
є вугільна, машинобудівна промисловість, агро-
промисловий комплекс та соціально-культурна 
сфера. Травмованих працівників на підприєм-
ствах цих галузей – 63% від усієї кількості трав-
мованих на підприємствах в Україні [3].

За 2018 рік встановлено наступні дані: на під-
приємствах України травмовано 70,7% (1 687) 
чоловіків та 29,3% (698) жінок від загальної кіль-
кості травмованих по Україні. Отримали травми 
на виробництві у стані алкогольного сп’яніння 
56 осіб (2,3% від загальної кількості травмова-
них по Україні), що на 5 осіб більше у порівнян-
ні з І півріччям 2017 року. При цьому, 21 особа 
отримала травми із смертельним наслідком. 
Найвищий рівень виробничого травматизму 
спостерігався серед працівників віком від 50 до 
59 років (640 осіб, що складає 26,8% від загальної 
кількості травмованих по Україні за І півріччя 
2018 року). Серед причин нещасних випадків 
переважають організаційні – 64,8% (1 546) не-
щасних випадків. Через психофізіологічні при-
чини сталося 22,7% (540) нещасних випадків, а 
через технічні причини – 12,5% (299) нещасних 
випадків. Найпоширенішими психофізіологіч-
ними причинами стали: особиста необережність 
потерпілого – 13,8% від загальної кількості трав-
мованих осіб по Україні (330 травмованих осіб); 
травмування (смерть) внаслідок протиправних 
дій інших осіб – 4,7% (112 травмованих осіб); 
інші причини – 3,6% (86 травмованих осіб).

Додаткової уваги викликає аналіз причин 
виробничого травматизму серед молоді. Так за 
2018р. Фондом зареєстровано 816 потерпілих 
від нещасних випадків на виробництві у віці від 
14 до 30 років (з них 47 смертельно), які станов-
лять 16,4% від загальної кількості всіх травмо-
ваних по Україні. Порівняно з попереднім роком 
кількість страхових нещасних випадків серед мо-

лодих працівників збільшилась на 46 випадків, 
або 6% (з 770 до 816). За статистикою, основни-
ми причинами такого травматизму є фізичний 
та психологічний стан розвитку молодих праців-
ників, відсутність у них досвіду роботи та прак-
тичних навичок, погана обізнаність з небезпека-
ми, пов’язаними з виконуваною роботою. Серед 
причин нещасних випадків, що сталися з пра-
цівниками у віці від 14 до 30 років, переважають 
організаційні – тобто такі, які можна усунути без 
жодних матеріальних затрат. Їх частка стано-
вить 70,7%, це 577 випадків. Через психофізіоло-
гічні причини сталося 16,3%, або 133 нещасних 
випадків [3].

Таким чином, аналіз фактів виробничого 
травматизму підтверджує вирішальну роль лю-
дини у створенні передумов формування трав-
монебезпечних ситуацій: чинники, пов'язані 
з так званим «людським чинником» (діями без-
посереднього виконавця) та організацією робіт  
(діями сукупного виконавця – працівників 
та працедавця). А також показує, що останніми 
роками все частіше на перший план виходять 
проблеми психологічної і фізіологічної напруги 
працівника, відтісняючи вдосконалення тра-
диційних умов праці, пов'язаних з фізичними 
чинниками довкілля (температура, вологість, 
світло, шум, вібрація і забруднена атмосфера). 
Це визвано відносним зниженням фізичних на-
вантажень одночасно з ростом психологічних 
і фізіологічних навантажень на людину. Підсу-
мок відомий: хронічна втома, розумове і душевне 
перенапруження, загострення відносин з інши-
ми працівниками і з керівниками. При цьому 
фізіологічне і психологічне стомлення супрово-
джується погіршенням якості роботи, хворобами, 
втратою концентрації уваги і координації рухів, 
втратою обережності і обачності. Усе це істотно 
підвищує ризик травмування в одних і тих же 
фізичних умовах робочого місця. Крім того, не 
можна забувати, що безпечна праця припускає 
фізичну і психологічну готовність працівників 
працювати «за правилами» і виконувати свої 
функції відповідно до вимог охорони праці, ма-
ючи в розпорядженні достатній рівень професій-
ної грамотності і усвідомленої мотивації.

Незадовільні умови праці і високий рівень 
травматизму наносять значний економічний 
збиток, що пояснюється не тільки об'єктивними 
причинами: складної соціально-економічною 
ситуацією в країні, зміною характеру відносин 
між підприємствами і всередині підприємств, 
складом галузевої схеми (вертикалі), старінням 
основних виробничих фондів та ін. В основному, 
це пов'язано з незадовільною організацією праці, 
порушенням технологічної дисципліни, неадек-
ватним мисленням і ставленням до питань без-
печності учасників трудових і виробничо-техно-
логічних процесів по всій вертикалі управління 
і виконання, відсутністю ефективних стимулів 
працювати безпечно, без ризику для здоров'я, тоб-
то всього того, що пов'язано з самим працівником 
і прийнято називати «людським фактором». Існу-
юча і нині організаційна та профілактична робо-
та з охорони праці базується на концепції адмі-
ністративного впливу: контроль і покарання [11]. 

Координації усіх цих процесів сприяє так зва-
ний працеохоронний менеджмент, який має бути 
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присутнім на кожному сучасному підприємстві як 
показник прагнення забезпечення безпеки вироб-
ництва та до збереження постійного персоналу. 
Головне завдання працеохоронного менеджменту 
полягає в умілій координації діяльності різних 
служб підприємства в досягненні головної мети: 
безпеці виробництва. Завдання працеохоронно-
го менеджменту зводиться, по суті, до створення 
системи, що пов'язує взаємодіючі і взаємозв'язані 
процеси, що стосуються питань безпеки, в єдину 
мережу, і інтеграції до загальної структури ме-
неджменту підприємства. Якщо усі аспекти ді-
яльності по безпеці виробництва управляються по 
єдиних принципах, у рамках єдиної інтегрованої 
системи менеджменту, її результативність і ефек-
тивність буде багато вища.

Як відомо, система менеджменту є інструмен-
том управління для реалізації місії, стратегії, 
політики і досягнення цілей підприємства. Чому 
і сприятиме працеохоронний менеджмент.

Працеохоронний менеджмент сприяє, з одного 
боку, зменшенню кількості нещасних випадків на 
виробництві, захворювань персоналу, виробни-
чих аварій, з іншого боку – підвищує мотивацію 
до праці, мотивацію до безпечної професійної ді-
яльності, збільшує продуктивність праці, таким 
чином, покращує інші економічні показники. 
Складність сучасних виробництв вимагає комп-
лексного підходу до оптимізації охорони праці 
і створення інтегрованих систем менеджменту. 
У таких умовах підприємства вирішують наступ-
ні завдання: навчають працюючих усім питанням 
охорони праці; забезпечують безпеку виробничого 
устаткування; забезпечують безпеку споруд і буді-
вель; забезпечують безпеку виробничих процесів; 
нормалізують умови праці. Тобто працеохорон-
ний менеджмент в ринкових умовах пред'являє 
сучасні вимоги до професійної компетентності 
фахівців з охорони праці та промислової безпеки 
з специфічними знаннями і уміннями в області 
стратегії управління безпекою.

Досягнення високого рівня професійної ком-
петентності являє собою стратегічну мету про-
фесійної освіти. В цих умовах професійна ком-

петентність майбутнього фахівця стає основним 
системоутворюючим фактором, що визначає 
зміст освіти, зокрема професійної [1]. 

Виходячи з вище зазначеного можна сказати, 
що впровадження і вдосконалення працеохорон-
ного менеджменту є необхідним чинником для 
якісної і ефективної, успішної роботи підприєм-
ства. Вирішення питань забезпечення безпечних 
і здорових умов праці неможливе без належної 
підготовки фахівців з питань охорони праці 
та промислової безпеки, що забезпечують ком-
петенцію і професійне управління професійним 
персоналом.

Технічне бачення майбутнього фахівця з охо-
рони праці та промислової безпеки на сучасному 
етапі повинне базуватися не лише на глибоких 
знаннях професійних і фундаментальних при-
родничо-наукових дисциплін, але і на володінні 
сучасними технологіями менеджменту, компе-
тенціях в області гуманітарній, соціальній і еко-
номічній діяльності. Управлінська і організа-
торська діяльність сучасного фахівця в області 
охорони праці і промислової безпеки невід'ємна 
від його інженерно-технічних обов'язків. Управ-
ління сучасним високотехнологічним наукоміст-
ким виробництвом, його економікою і розвитком, 
забезпечення його конкурентоспроможності 
і безпеки виробництва вимагає синергетичного 
складання інженерних і управлінських компе-
тенцій у фахівцеві нового типу [8]. 

Висновок. Професійне формування сучасних 
фахівців в області охорони праці та промислової 
безпеки з позиції забезпечення ефективного ме-
неджменту, соціальної відповідальності і соці-
альної безпеки для стійкого розвитку і досягнен-
ня вищих стандартів якості життя – завдання не 
лише актуальне, але і неодмінно важливе для 
успішності здійснення виробничої діяльності 
та збереження найважливішого нематеріально-
го ресурсу – «людського капіталу». Професійна 
компетенція і професійна відповідність майбут-
ніх фахівців належать до ключових складових 
і передумов забезпечення безпеки праці та зни-
ження виробничого травматизму.
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