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Фандєєв, Олександр. Про парадокс смерті на роботі. Під час трудової діяльності гине 
більше людей, ніж у війнах / О. Фандєєв // Охорона праці. – 2020. – № 10. – С. 5-10. 

На тренінгу МОП розглядали виклики, пов’язані з безпекою і здоров’ям працівників в Україні. 
 
Варення, Григорій. Оживити охорону праці - значить змінитися всім / Г. Варення // Охорона 

праці. – 2020. – № 10. – С. 11-13 
Змінюємо ставлення керівників – від байдужості до лідерства, працівників – до безпеки власної 

та свого оточення. 
 
Богданова, Ольга. Стандарти з безпеки – інструменти керування ризиками / О. Богданова, 

К. Гнатишак // Охорона праці. – 2020. – № 10. – С. 14-15. 
Стандарт «Управління ризиками» від Ліги безпеки праці іноземних підприємств в Україні. 
 
Колесник, Сергій. Ризик – прийнятний, захист – надійний / С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – 

№ 10. – С. 16-18.  
Про систему охорони праці на Запорізькій АЕС. 
 
Фандєєв, О. Джаннет Аршимова: «Керування ризиками – це основа безпеки» / О. Фандєєв // 

Охорона праці. – 2020. – № 10. – С. 19-23  
Які знання і компетенції потрібно опанувати українським фахівцям, щоб відповідати європейським 

стандартам у сфері безпеки праці та здоров’я на роботі 
 
Голядинець, Михайло. ЗІЗ: обов‘язковий мінімум / Михайло Голядинець // Охорона праці. – 2020. – 

№ 10. – С. 24-26. 
Що потрібно знати роботодавцеві та працівникові про забезпечення та використання засобів 

індивідуального захисту. 
 
Голядинець, Світлана. Відповідальність за загибель у колодязі / С. Голядинець // Охорона праці. 

– 2020. – № 10. – С. 27-29. 
Кримінальна відповідальність для керівників за нехтування правилами безпеки та невикористання ЗІЗ 

працівниками. 
 
Фандєєв, Олександр. ЗІЗ для роботи у замнутих просторах / О. Фандєє // Охорона праці. – 2020. – 

№ 10. – С. 30-32. 
Поради експертів, як уникнути придбання фальсифікованої або неякісної продукції. 
 
Колесник, Сергій. Чи буде ринок газу в Україні безпечним? / С. Колесник // Охорона праці. – 2020. – 

№ 10. – С. 34-35. 
Зміни в порядку газопостачання для споживачів. 
 
Горячев, Сергій. Шахтарям – комфортні умови праці / С. Горячев // Охорона праці. – 2020. – 

№ 10. – С. .36-37. 
Знижуємо ризик сезонної захворюваності працівників шахт. 
 
Колесник, Сергій. Сонячна електростанція: можливості та ризики / С. Колесник // Охорона праці. – 

2020. – № 10. – С. 38-40. 
Чи небезпечна СЕС? Роз’яснення надає начальник служби охорони праці. 
 
Рахліс, Вадим. Розговорити і домовитися, або Рекомендації професійного парламентера / В. 

Рахліс // Охорона праці. – 2020. – № 10. – С. 42-44. 
Як проводити переговори з терористами. 
 
Коробчанський, Володимир. Медицина граничних станів: запобігаємо профзахфорюванню / В. 

Коробчанський // Охорона праці. – 2020. – № 10. – С. 46-49. 
Нова парадигма медицини орієнтована не на хвору, а на здорову людину. 
 
Якименко, Зінаїда. Тернистий шлях до істини / З. Якименко // Охорона праці. – 2020. – № 10. – С. 50-

53. 
Заплутана судова справа: чи був випадок профзахворювання? 
 



Якименко, Зінаїда. Перевірки по-новому. Обговорюємо законопроект / З. Якименко // Охорона 
праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 10. – С. 
8-11. 

Ініціативи, які передбачає проєкт Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю)», та 
положення, що потребують тлумачення. 

 
Ануфрієва, Ольга. Про призначення координаторів з питань охорони праці / О. Ануфрієва // 

Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 
10. – С. 12-13. 

Координатори з питань ОП повинні брати участь у будівництві на всіх його стадіях 
 
Стандарт «Управління ризиками» // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток 

до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 10. – С. 14-28. 
Документ, розроблений Лігою безпеки праці іноземних підприємств в Україні (ESOSH), який 

пропонується використовувати фахівцям з ОП. 
 
Штоляр, О. Контроль ризиків під час виконання робіт у замкнених просторах / О. Штоляр // 

Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 
10. – С. 29-38. 

 
Дудка, В. Медогляди і COVID-19 / В. Дудка // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : 

додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 10. – С. 39-41. 
Поради роботодавцям щодо проведення медоглядів працівників під час пандемії COVID-19. 
 
Гринь, Дмитро. Загальні вимоги щодо організації безпечних умов праці в робочих зонах / Д. 

Гринь, Т. Касьяненко // Охорона праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу 
"Охорона праці". – 2020. – № 10. – С. 42-46. 

Облаштування робочих зон на відкритих територіях і в приміщеннях 
 
Федоренко, Микола. Безпечна експлуатація засобів геліоенергетики / М. Федоренко // Охорона 

праці. На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу "Охорона праці". – 2020. – № 10. – С. 
47-55. 
Вимоги щодо безпеки під час використання джерел сонячної енергії 


