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«МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра загальної підготовки 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

 

Тема №1 Правові та організаційні основи охорони праці 

Основи законодавства України про охорону праці 

 
Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємозв'язаних 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної 

політики щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Воно складається з 

Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Базується законодавство України про охорону праці на конституційному праві всіх 

громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці, гарантовані статтею 43 

Конституції України. 

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціальний захист, що 

включає право забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності (ст. 46); охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування 

(ст. 49); право знати свої права та обов’язки (ст. 57) та інші загальні права громадян, в 

тому числі, право на охорону праці. 

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України «Про 

охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації конституційного 

права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на 

належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних державних 

органів відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в 

Україні. Інші нормативні акти мають відповідати не тільки Конституції та іншим 

законам України, але, насамперед, цьому Законові. 

Кодекс законів про працю (КЗпП) України затверджено Законом Української РСР 

від 10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. До нього неодноразово 

вносилися зміни і доповнення. Правове регулювання охорони праці не обмежується 

главою ХІ «Охорона праці». Норми щодо охорони праці містяться в багатьох статтях 

інших глав КЗпП України: «Трудовий договір», «Робочий час», «Час відпочинку», 

«Праця жінок», «Праця молоді», «Професійні спілки», «Нагляд і контроль за 

додержанням законодавства про працю». 
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Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону праці» та Основ 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

1999 р. було прийнято Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності». Цей закон визначає правову основу, економічний 

механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального 

страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на 

виробництві. 

До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести також “Основи 

законодавства України про охорону здоров‘я”, що регулюють суспільні відносини в 

цій галузі з метою забезпечення гармонічного розвитку фізичних і духовних сил, 

високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення чинників, 

які шкідливо впливають на їхнє здоров‘я, попередження і зниження захворюваності, 

інвалідності та смертності, поліпшення спадкоємності. “Основи законодавства 

України про охорону здоров‘я” передбачають встановлення єдиних санітарно-

гігієнічних вимог до організації виробничих та інших процесів, пов‘язаних з 

діяльністю людей, а також до якості машин, устаткування, будинків та таких об‘єктів, 

що можуть шкідливо впливати на здоров‘я людей (ст. 28); вимагають проведення 

обов‘язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в тому числі працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці (ст. 31); 

закладають правові основи медико-соціальної експертизи втрати працездатності (ст. 

69). 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення” встановлює необхідність гігієнічної регламентації небезпечних та 

шкідливих факторів фізичної, хімічної та біологічної природи, присутніх в середовищі 

життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації (ст. 9), вимоги до 

проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання нових засобів 

виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в 

населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях (ст. 19), вимоги щодо 

забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) тощо. 

Закон України “Про пожежну безпеку” визначає загальні правові, економічні та 

соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює 

відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від 

виду їх діяльності та форм власності. Забезпечення пожежної безпеки є складовою 

частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, 

установ, організацій та підприємців, що повинно бути відображено у трудових 

договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій. Забезпечення 

пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і 

уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором (ст. 2). 

Основні положення Закону України «Про охорону праці» 

Закон визначає основні засади державної політики в галузі охорони праці, які 

базуються на принципах: 

- пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за 

створення належних, безпечних і здорових умов праці; 

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння 

підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 
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- комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, 

галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів 

економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони 

довкілля; 

- соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які 

потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; 

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності; 

- адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його 

здоров'я та психологічного стану; 

- використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у 

фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших 

надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить законодавству; 

- інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та 

безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями 

та працівниками (їх представниками), між усіма соціальними групами під час 

прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; 

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і 

підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

З метою реалізації вищенаведених принципів, а також з метою чіткого визначення 

правовідносин між роботодавцем і працівником щодо питань охорони праці, які є 

однією із найважливіших суспільних проблем, правове поле Закону України "Про 

охорону праці" охоплює основні аспекти цих правовідносин, а сам закон містить 44 

статті, об‘єднаних у 8 розділів. Перший розділ містить загальні положення, які майже 

повністю було розглянуто вище. Решта розділів – це 

- Гарантії прав на охорону праці (розділ ІІ, ст. ст. 5 – 12); 

- Організація охорони праці (розділ ІІІ, ст. ст. 13 – 24); 

- Стимулювання охорони праці (розділ ІV, ст. ст. 25 – 26); 

- Нормативно-правові акти з охорони праці (розділ V, ст. ст. 27 – 30); 

- Державне управління охороною праці (розділ VІ, ст. ст. 31 – 37); 

- Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці (розділ VІІ, ст. ст. 

38 – 42); 

- Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці 

(розділ VІІІ, ст. ст. 43 – 44). 

Нормативно-правова база охорони праці 

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання, 

устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, порядку навчання 

працюючих тощо регламентуються відповідними нормативно-правовими актами, які 

розробляються у відповідності з законодавством про охорону праці і становлять 

нормативно-технічну базу охорони праці. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного органу 

державної влади, яким встановлюються загальнообов‘язкові правила (норми). Законом 

України “Про охорону праці” визначено, що нормативно-правові акти з охорони праці 

(НПАОП)- це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші 

документи, обов'язкові для виконання. 
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Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні 

процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами 

державного нагляду за охороною праці. 

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце посідають 

державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти (правила, норми, 

інструкції тощо) у тому числі і колишнього Радянського Союзу, які є чинними в 

Україні на даний час. 

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи 

розробляють на основі нормативно-правових актів і затверджують власні нормативні 

акти з охорони праці, що діють в межах даного підприємства, установи, організації. 

Нормативні акти підприємства конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не 

можуть містити вимоги з охорони праці менші або слабкіші ніж ті, що містяться в 

державних нормах. 

До основних нормативних актів підприємства належать: 

- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 

- Положення про службу охорони праці підприємства. 

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства. 

- Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань 

охорони праці. 

- Наказ про порядок атестації робочих місць щодо 'їх відповідності нормативних 

актів про охорону праці. 

- Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт. 

- Інструкції про порядок зварювання і проведення інших вогневих робіт на 

підприємстві. 

- Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. 

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою. 

- Перелік посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і 

періодичну перевірку знань з охорони праці. 

- Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 

Тема 2. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці 

З метою забезпечення виконання вимог законів та нормативно-правових актів з 

охорони праці в Україні створена система державного нагляду, відомчого і 

громадського контролю з цих питань. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з 

охорони праці відповідно до Закону «Про охорону праці» здійснюють: 

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці; 

- спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; 

- спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; 

- спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці та ін. 

Вищий нагляд за додержанням вимог законів та нормативно-правових актів з 

охорони праці в Україні здійснює Генеральний прокурор України. 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, політичних 

формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм 

не підзвітні і не підконтрольні. 
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Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється законами 

України «Про охорону праці», "Про використання ядерної енергії і радіаційну 

безпеку", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", іншими нормативно-правовими актами та положеннями про 

ці органи, що затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України. 

Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на господарські 

організації вищого рівня. Цей контроль здійснюється відповідними службами охорони 

праці, що детально розглянуто в підручнику окремо. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і 

представників. 

Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, 

належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників 

спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. 

У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право 

вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих 

дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи 

виробництвах в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або 

здоров'ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов 

праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи 

експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, 

брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на 

виробництві та надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, державним 

органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них 

аргументовану відповідь. 

Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних 

інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у 

вирішенні цих питань. 

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" представники профспілок 

беруть участь у вирішенні таких основних питань: 

- в опрацюванні національної, галузевих і регіональних програм покращення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також відповідних угод з питань 

покращення умов і безпеки праці; 

- в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 

охорону праці; 

- в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення гановлених 

нормативів з охорони праці; 

- у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань; 

- у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим 

колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які 

потерпіли на виробництві; 

- у розробці пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці 

колективного договору та ін. 

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок на підприємствах є 

профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові комітети, 

профгрупи і громадські інспектори з охорони праці. 
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Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 46) громадський контроль 

за додержанням законодавства про охорону праці трудовими колективами може 

здійснюватись також через обраних ними уповноважених. 

Уповноважені з питань охорони праці обираються на загальних зборах колективу. 

Уповноважені здійснюють контроль за: 

- виконанням вимог законодавчих та нормативних актів про охорону праці; 

- забезпеченням працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, які діють 

в межах підприємства, та додержання їх вимог працівниками; 

- своєчасним і правильним розслідуванням; 

- використанням фонду охорони праці підприємства за його призначенням, та інше. 

Уповноважені з охорони праці мають право: 

- перевіряти стан безпеки і гігієни праці; 

- вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень; 

- вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу 

припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров'ю 

працюючих; 

- вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти про охорону праці. 

Закон України “Про охорону праці” передбачає, що за порушення законів та інших 

нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності 

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а також представників 

профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, 

адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного працівника 

накладається дисциплінарне стягнення. Ст. 147 КЗпПУ встановлює два види 

дисциплінарного стягнення: догана та звільнення з роботи. Законами, уставами та 

положеннями про дисципліну, які діють в деяких галузях (транспорт, гірничодобувна 

промисловість тощо), можуть бути передбачені для окремих категорій працівників 

інші дисциплінарні стягнення. 

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на загальні умови 

пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

порушення вимог законів та нормативно-правових актів з охорони пpaцi тягне за 

собою адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на працівників 

та, зокрема, посадових ociб підприємств, установ, організацій, а також громадян - 

власників підприємств чи уповноважених ними ociб. 

Матеріальна відповідальність робітників i службовців регламентується КЗпПУ та 

іншими нормативними актами, які торкаються цієї відповідальності у трудових 

відносинах. 

Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на працівника є 

- наявність прямої дійсної шкоди, 

- провина працівника (у формі наміру чи необережності), 

- пpoтипpaвнi дії (бездіяльність) працівника, 

- наявність причинного зв'язку мiж винуватим та протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника та заподіяною шкодою. 

На працівника може бути накладена відповідальність лише при наявності вcix 

перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну 

відповідальність працівника. 
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Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної i дисциплінарної 

відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільнює його від матеріальної 

відповідальності. 

При наявності в діях працівника, яким порушені правила охорони пpaцi, ознак 

кримінального злочину, на нього може бути покладена повна матеріальна 

відповідальність, а при відсутності таких ознак на нього покладається 

вiдnoвiдaльнicmь в межах його середнього місячного заробітку. 

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони пpaцi передбачена 

ст.ст. 271 – 275 КК України, що об‘єднані в розділ Х “Злочини проти безпеки 

виробництва”. 

Кримінальна відповідальність настає не за будь-яке порушення, а за порушення 

вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону пpaцi, якщо це 

порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або 

заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого чи спричинило загибель людей або інші тяжкі 

наслідки. 
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