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Дніпропетровського держ авного університ ету внутрішніх справ
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день у 

сучасному світі однією з найбільших проблем охорони здоров'я 
України є високі темпи зростання захворювання та смертності 
працездатного населення. Щорічно в Україні майже 18 тис. осіб 
стають інвалідами, внаслідок трудового каліцтва чисельність 
пенсіонерів перевищила 155 тис. осіб, щорічна сума фінансування, 
пенсій внаслідок трудового каліцтва та відшкодування заподіяної 
шкоди на будь якому виробництві перевищує 2,5 млрд гривень [1].

Мета дослідження. Виявити засоби покращення фізичного 
здоров'я населення.

Ключові слова: фізична культура, фізичне виховання, стан 
здоров'я.

Методи та організація досліджень. Теоретичний аналіз та 
узагальнення наукової і методичної літератури.

Результати дослідження та їх обговорення. В Україні є 
високим не лише рівень виробничого травматизму, а й професійної 
захворюваності. На сьогоднішній день існує потреба в проведенні 
якісних змін у сфері виробничої фізичної культури використовуючи 
для цього сучасні підходи об'єднавши зусилля зацікавлених 
організацій та верств нашого населення. За галузями промисловості 
професійні захворювання розподіляються таким чином: вугільна
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промисловість 61-63%, машинобудування 7-9%, господарство 3-5%, 
металургія 12-16%. Серед професійних захворювань частіше 
зустрічаються захворювання пилової етіології (38-40%) та 
вібраційно-шумова патологія (29-31%) [2,с. 254]

Про формування єдності фізичного та інтелектуального ресурсу 
повинна слідкувати система фізичного виховання в нашій країні. 
Найважливіші етами: дошкільне, шкільне і вузівське фізичне 
виховання. Забезпечується контролем держави у сфері фізичного 
культури та здоров'я вік людини до 23-25 років (молоді спеціалісти, 
випускники магістратури). Фізичне виховання контингенту від 1 до 
25 років здійснюють фахівці відповідно до затверджених освітніх 
програм з фізичного виховання молоді. Етап розвитку людини 
починаючи з 25 років і далі не забезпечується фізичним виховання 
під контролем, а віддається на самостійне фізичне виховання 
дорослій вже працездатній людині. Отже, в подальшому 
вдосконалювати та підтримувати свої фізичні здібності людина 
повинна вже сама.

На нашу думку, треба приділяти чималу увагу кадровому 
питанню, а саме дивитися на стан здоров'я людини, а також якщо 
потрібно на фізичний стан. Також, ми вважаємо, що роботодавці 
повинні використовувати оздоровчі та спортивні програми задля 
оптимізації трудових ресурсів. Але, нажаль, у нашому сучасному 
світі багато керівників українських підприємств навіть не уявляють 
собі наскільки важливо займатися фізичною культурою. Отже як 
висновок, ми можемо сказати, що кожна людина сама для себе 
визначає займатися їй фізичною культурою чи ні, але під час роботи 
на будь-якому підприємстві керівники повинні забезпечити своїм 
працівникам заняття фізичною культурою, задля підвищення їхнього 
фізичного здоров'я та інтелектуального відпочинку

Список літературних джерел:
1. Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь 

науки (електронний ресурс): https://helpiks.org/7-14402.html
2. Професійні хвороби: підручник / В.А. Капустник, І.Ф. 

Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. 
— 3-є вид. переробл. і допов.- с. 254.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року
№337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві»

19


