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ВСТУП 
 

У ст. 43 Конституції України сказано: "Кожен має право на належні, 

безпечні й здорові умови праці". Це ключове положення Конституції безумовно 

повинно визначити суть державної політики  в галузі охорони праці, однією з 

основних складових якої повинно стати створення високоефективних систем 

управління  охороною праці на виробництві. 

Для досягнення максимальної ефективності систем управління охороною 

праці необхідно забезпечувати їх високоефективну роботу як на державному, 

так і на регіональному, галузевому та виробничому рівнях. 

Застосування економічних важелів, сувора вимогливість із боку 

керівників усіх рівнів та наглядових і контролюючих органів щодо охорони 

праці, впровадження й ефективне функціонування систем управління 

охороною праці на всіх рівнях – це запорука запобігання травматизму, 

профзахворювань, аварій та пожеж на виробництві. 

Все це може бути досягнуто лише за умови впровадження в Україні (у 

відповідності з існуючою законодавчою базою та вимогами МОП)  сучасних 

високоефективних систем управління охороною праці, що потребує 

підготовки кваліфікованих кадрів, здатних вирішувати відповідні завдання. 

Формуванню у майбутніх фахівців у галузі охорони праці здібностей та 

умінь забезпечувати управлінські функції покликана дисципліна "Управління 

охороною праці", яка передбачена галузевим стандартом вищої освіти України 

(освітньо-професійна програма підготовки бакалавра - ОПП). Галузь знань 

1702 "Цивільна безпека". Напрям підготовки - 170202 "Охорона праці" 

(кваліфікація 3152 - інспектор з охорони праці). Відповідно до здобутої 

кваліфікації фахівець цього профілю повинен бути здатним виконувати 

зазначені в ДК003 професійні роботи, серед яких 2149.2 – інженер з охорони 

праці. Вкрай важливою складовою підготовки такого фахівця є управління 

охороною праці, що безпосередньо формує значну частину його здібностей і 

умінь у майбутньому виконувати свої професійні обов’язки. У зв’язку з цим  

навчальна дисципліна "Управління охороною праці", для вивчення якої 

підготовлено даний посібник, набуває особливе значення, у тому числі і у 

практичному сенсі. 

Кредитний модуль "Управління охороною праці" належить до циклу 

дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Її вивченню 

передують дисципліни "Філософія", "Психологія", "Правові основи 

працеохоронної політики та охорони праці", "Соціально-економічні основи 

охорони праці", які формують поняттєво-категорійний, теоретичний і 
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методологічний апарат, необхідний для сприйняття змісту дисципліни 

"Управління охороною праці". 

Мета вивчення навчальної дисципліни "Управління охороною праці" 

полягає у підготовці майбутнього фахівця з охорони праці у ролі співробітника 

(інженера) служби охорони праці підприємства на підставі комплексу 

нормативно-правових документів, здатного здійснювати ефективну діяльність 

в плані забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці на 

підприємстві, та в ролі інспектора з охорони праці. 

Завданням дисципліни "Управління охороною праці" є набуття 

студентами умінь і навичок щодо вирішування виниклих у виробничому чи 

соціальному середовищі задач з охорони праці. Згідно з ГСВОУ ОКХ 

підготовки бакалавра за напрямом 170202 "Охорона праці" до таких задач 

відносяться: 

- організація проведення занять та інструктажів з охорони праці; 

- організація дотримання безпеки та гігієни праці; 

- організація дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного 

пошкодження; 

- контроль за станом умов та безпеки праці на робочих місцях; 

- здійснення перевірок за  повідомленнями та заявами про порушення  

правил охорони праці; 

- проведення навчальних занять з працівниками з питань охорони праці; 

- створення системи управління охороною праці на конкретному 

виробництві; 

- здійснення контролю за  дотриманням  на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, 

стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, 

протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. 

Для вирішення цих задач бакалавр з охорони праці повинен оволодіти 

вміннями і здібностями, набуття яких забезпечується системою навчальних 

модулів. У посібнику відповідно до переліку навчальних модулів, що 

визначено вищевказаним стандартом ОПП підготовки бакалавра за напрямом 

170202 "Охорона праці", у деталях розглянуті основні відомості стосовно 

існуючої структури управління охороною праці як на державному, 

регіональному та галузевому рівнях, так і на рівні підприємства, установи чи 

організації. Наведена існуюча нормативно-правова база у цій сфері. Викладені 

рекомендації МОП та державних органів нагляду і контролю в Україні 

стосовно побудови і впровадження сучасних ефективних систем управління 

охороною праці. Розглянуті перспективи  подальшого  розвитку та 

удосконалення систем управління охороною праці. Особливу увагу приділено 

економічним аспектам впливу на цю проблему. У подробицях наведені 

питання оцінки затрат на охорону праці, визначення ефективності заходів і 

засобів щодо профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності, структури річної економії підприємства від поліпшення умов 

та безпеки праці. 
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Все це дає можливість використовувати підручник як безпосередньо для 

вивчення дисципліни "Управління охороною праці", так і з метою 

забезпечення виконання професійних обов’язків інспекторами та інженерами з 

охорони праці у процесі їх практичної діяльності. У якості посібника даний 

підручник також можуть використовувати студенти  вищих навчальних 

закладів при поглибленому вивченні відповідних змістовних модулів 

дисципліни "Охорона праці в галузі", а також при підготовки розділів 

"Охорона праці" у дипломних проектах і роботах. 
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   Розділ 1. КОНЦЕПЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 

 

1.1. Основні поняття, терміни та визначення  

в галузі управління охороною праці 
 

У спрощеному вигляді будь-яка система управління, в тому числі і система 

управління охороною праці – це сукупність суб’єкта та об’єкта управління, що 

знаходяться у певному середовищі та інформативно зв’язані між собою – від 

суб’єкта управління до об’єкта спрямовані функції управління, а від об‘єкта 

управління до суб’єкта – зворотній зв’язок (рис. 1.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1. Спрощена модель системи управління 
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У суб’єкті управління можна виділити два органи – управляючий та 

виконавчий. Управління завжди здійснюється заради досягнення певної мети. 

Метою управління охороною праці є забезпечення безпеки, збереження 

здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Таким чином, система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність 

суб’єкта та об’єкта управління, які на підставі комплексу нормативної 

документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою 

забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. Охорона 

праці базується на законах та інших нормативно-правових актах, які є головним 

джерелом зовнішньої інформації, що надходить до СУОП. 

Як суб’єкт, так і об’єкт системи управління визначаються її рівнем. 

У нашій країні передбачено управління охороною праці як на 

загальнодержавному, так і на регіональному, галузевому і виробничому рівнях. 

Загальні положення щодо управління охороною праці, порядок введення в дію 

системи управління, основні функції і завдання управління викладені в 

Типовому положенні про систему управління охороною праці на державному, 

галузевому, регіональному та виробничому рівнях. 

Наприклад, на загальнодержавному (національному) рівні суб’єктом 

управління може бути Кабінет Міністрів, виконавчим органом – спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці (до грудня 2010 р.- Державний комітет України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничому нагляду /Держгірпромнагляд/, назва, 

підпорядкованість і структура якого може змінюватись, а об’єктами управління 

– діяльність галузевих міністерств, обласних та місцевих державних 

адміністрацій по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на 

підприємствах, в установах та організаціях. 

На регіональному рівні суб’єктом управління може бути  відповідна 

державна адміністрація, а об’єкт управління – діяльність підприємств, установ 

та організацій, що розташовані на території даного регіону, по забезпеченню в 

них безпечних і здорових умов праці. 

На галузевому рівні суб’єктом управління може бути відповідне галузеве 

міністерство, а об’єктами управління – діяльність підприємств, установ та 

організацій галузі по забезпеченню на них безпечних і здорових умов праці.  

Суб’єктом управління в СУОП підприємства (виробничий рівень), як 

правило, є роботодавець чи довірена ним особа, а в цехах, на виробничих 

дільницях і в службах - керівники відповідних структурних підрозділів і служб. 

Об’єктом управління в СУОП підприємства є діяльність структурних 

підрозділів та служб підприємства по забезпеченню безпечних і здорових умов 

праці на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та на підприємстві в 

цілому. 

Система управління охороною праці (СУОП) підприємства – це частина 

загальної системи управління організацією охорони праці, яка сприяє 

запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на 

виробництві, а також небезпек для третіх осіб, що виникають у процесі 

господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних заходів на 
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виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів із охорони праці 

("Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення систем 

управління охороною праці", Держгірпромнагляд,  від 7 лютого 2008 р). 

Для ефективної роботи СУОП необхідно приділяти значну увагу питанням 

стимулювання діяльності з охорони праці, що забезпечить  зацікавленість 

працівників у створенні здорових та безпечних умов праці. Стимулювання 

передбачає як моральні та матеріальні заохочення, так і покарання за 

невиконання покладених на конкретну особу зобов’язань стосовно безпеки 

праці або порушення вимог щодо охорони праці. До числа заохочувальних 

заходів належать премії, винагороди за виконану роботу, винахідництво та 

раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці тощо. 

Важливою складовою системи управління охороною праці є Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків (ФССНВ), який забезпечує не 

тільки соціальний захист працюючих, але і здійснює постійний контроль за 

умовами праці,  проводить профілактичну роботи по зменшенню рівня 

травматизму на виробництві, використовує економічні важелі впливу на 

роботодавців із метою покращення умов та безпеки праці і т. ін. 

Чинна на сьогодні в Україні система управління охороною праці 

побудована на принципі 100% дотримання вимог НПАОП. Більш прогресивною 

є система управління охороною праці, в основу якої покладений стандарт 

ОНSАS 18001 "Системи менеджменту охорони професійного здоров’я та 

безпеки праці" та розроблений із урахуванням ДСТУ-П OHSAS 18001:2006 

"Системи управління безпекою та гігієною праці". Згідно цих стандартів 

система управління охороною праці будується на принципі добровільного 

дотримання вимог охорони праці, виходячи з законодавчо встановленого 

припустимого рівня ризику для життя і здоров’я працюючих. Загальний підхід, 

який використовується у таких системах управління,  полягає в тому, що 

прийняття конкретного рішення базується на оцінці ризику, і  зветься він 

ризико орієнтованим підходом (РОП). 

Концептуально РОП складається з двох елементів – оцінка ризику і 

управління ризиком. Оцінка ризику - це аналіз виникнення і масштабів ризику в 

конкретній ситуації. Управління ризиком - аналіз ситуації і розробка рішень, 

спрямованих на зведення ризику до прийнятного мінімуму. Концепція РОП 

деякою мірою протилежна тому підходу, при якому необхідність і можливість 

досягнення кращого результату диктується жорсткою системою нормативів, 

правил, стандартів, але вона дає можливість раціонально використовувати 

кошти, спрямовані на охорону праці. РОП почав з’являтися в розвинених 

країнах 20...25 років тому. Він в більшій мірі відповідає економічним інтересам 

підприємства і тому більше може зацікавити підприємців. 

Основним питанням теорії і практики охорони праці, в тому числі і 

управління охороною праці, є питання підвищення рівня безпеки. Порядок 

пріоритетів при розробці будь-якого проекту потребує, щоб вже на перших 

стадіях розробки продукту або системи у відповідний проект, наскільки це 

можливо, були включені елементи, що виключають потенційну небезпеку. На 

жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену небезпеку неможливо виключити 
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повністю, необхідно знизити імовірність її появи до припустимого рівня 

шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети можна кількома 

шляхами. Це може бути повна або часткова відмова від робіт, операцій та 

систем, які мають високий ступінь небезпеки; заміна небезпечних операцій 

іншими - менш небезпечними; удосконалення систем та об’єктів або 

застосування відповідних технічних чи організаційних заходів. 

Кожен із зазначених напрямів має свої переваги і недоліки, і тому часто 

заздалегідь важко сказати, який з них кращий. Як правило, для підвищення 

рівня безпеки завжди використовується комплекс цих заходів та засобів. Для 

того щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або певному їх 

комплексу, необхідно мати кількісну оцінку безпеки чи небезпеки. Саме такою 

кількісною оцінкою небезпеки є ризик, який є невід’ємною частиною таких 

понять, як безпека та небезпека. 

Небезпека – потенційне джерело шкоди (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. 

Терміни та визначення основних понять"), або це сукупність чинників, 

пов’язаних з експлуатацією промислового підприємства, що діє постійно або 

виникає внаслідок певної ініціювальної події чи певного збігу обставин, що 

чинять (здатні чинити) негативний вплив  на реципієнтів (ДСТУ 2156-93 

"Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення"). 

Безпека – стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати 

шкоди (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять"), або – відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю 

завдання будь-якої шкоди (ДСТУ 2156-93 "Безпечність промислових 

підприємств. Терміни та визначення"). 

Ризик – імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її важкості (ДСТУ 

2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять"). 

Допустимий ризик – ризик, якого сучасний рівень розвитку науки, техніки 

та технології дозволяє уникнути (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та 

визначення основних понять"). 

Поняття ризику є одним із ключових в охороні праці, тому дуже важливо 

знати його значення і вміло використовувати. Зараз існує і використовується 

кілька його трактувань або значень. Ми, не замислюючись, говоримо такі 

фрази: "Ця робота пов’язана з ризиком", "Якщо працівник використовує 

несправний інструмент, у нього є ризик зазнати травми", "Підприємець, що 

розпочав справу, ризикує на мільйон гривень". У кожному з цих випадків 

термін "ризик" має різне трактування. У першому випадку слово "ризик" є 

синонімом слова "небезпека"; у другому під ризиком розуміється імовірність 

появи несприятливої події, наприклад, травми, загибелі, аварії; а у третьому – 

потенційна шкода, яка може бути нанесена несприятливою подією. Ці 

трактування закріпились і використовуються в багатьох науках про ризики, в 

тому числі і в охороні праці. 

При оцінці ризику як імовірності появи несприятливої події ризик R 

визначається відношенням кількості подій із небажаними наслідками (п) до 

максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період часу: 
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R = n / N. 

 

Наведена формула дозволяє розрахувати розміри загального та групового 

ризику. При оцінці загального ризику величина N визначає максимальну 

кількість усіх подій, а при оцінці групового ризику - максимальну кількість 

подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою. 

Зокрема, в групу можуть входити люди, що належать до однієї професії, віку, 

статі; групу можуть складати також транспортні засоби одного типу; один клас 

суб’єктів господарської діяльності тощо. Ризик у всіх цих випадках є 

безрозмірною величиною. 

Виробничий ризик – імовірність ушкодження здоров’я працівника під час 

виконання ним трудових обов’язків, що обумовлена ступенем шкідливості та 

(або) небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва 

(ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять"). 

На відміну від оцінки виробничого ризику при оцінці професійного ризику 

враховується тяжкість наслідків (показники стану здоров’я і втрати 

працездатності працівників), тобто шкода. Згідно Гігієнічної класифікації праці 

професійний ризик – це величина ймовірності порушення (ушкодження) 

здоров’я з урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого 

впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу. 

При оцінці ризику як потенційної шкоди, яка може бути нанесена 

несприятливою подією, ризик визначається як добуток імовірності (n/N) 

несприятливої події та шкоди (D), яку вона може нанести: 

 

R = (n / N) D. 

 

Оскільки імовірність величина безрозмірна, виходить, що одиниця 

вимірювання ризику та потенційної шкоди повинна бути однією й тією ж. 

Найчастіше ризик вимірюється тією ж величиною, що й вражаючий чинник 

(НШВФ) небажаної події. Наприклад, для персоналу АЕС і населення, що 

проживає на навколишній території, вражаючим чинником буде радіаційний 

вплив (опромінення), а одиницею його вимірювання – зіверт. 

Яким повинен бути ризик? Чи можуть бути цифри, що визначають в тому 

чи іншому випадку допустимий ризик менше і що для цього необхідно 

зробити? У світовій практиці прийнято користуватися принципом ALARA (As 

Low As Reasonably Achievable): "Будь-який ризик повинен бути знижений 

настільки, наскільки це є практично досяжним або ж до рівня, який є 

настільки низьким, наскільки це розумно досяжно". 

Найбільш універсальний кількісний засіб визначення шкоди - це вартісний, 

тобто визначення шкоди у грошовому еквіваленті, хоча інколи, наприклад, коли 

мова йде про людське життя або здоров’я, він неприйнятний. 

Прикладом використання в охороні праці ризику як ймовірності появи 

несприятливої події є коефіцієнт частоти травматизму, а як потенційної шкоди 

– коефіцієнт виробничих втрат. 
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Оцінка виробничного ризику служить інструментом формування 

правового інституту соціального захисту, тому вивчення виробничого ризику 

входить у коло інтересів як охорони праці, так і медицини, і соціального 

страхування. При цьому кожен із зазначених напрямів при одному і тому ж 

предметі дослідження має свої особливості, методи та цілі, а саме: 

 З позиції охорони праці ризик визначається для чинників виробничого 

середовища (техніки, технології, організації праці і стану виробничої безпеки), 

що впливають на величину виробничого травматизму, професійної та 

виробничо-зумовленої захворюваності, і використовується для розробки систем 

технічних і організаційних заходів, спрямованих на зниження травматизму та 

захворюваності на виробництві. 

 З позиції медицини праці ризик розглядається для встановлення 

кількісних закономірностей формування професійної та виробничо-зумовленої 

захворюваності працівників і розробки механізмів її попередження шляхом 

порівняння поширеності певних видів захворюваності в заданих професійних 

групах із конкретними умовами праці (експозицією чинників виробничого 

середовища на працюючих). 

 З позиції соціального страхування ризик служить для встановлення 

кількісних закономірностей взаємозв’язку величин матеріальних витрат, 

пов’язаних із компенсацією втрати заробітку через зниження або втрату 

працездатності на виробництві, а також витрат на лікування, реабілітацію 

постраждалих, із рівнем виробничого травматизму і професійної 

захворюваності. 

Ризик промислового підприємства – імовірність реалізації потенційної 

небезпеки, що ініціюється промисловим підприємством, та (або) негативних 

наслідків цієї реалізації (ДСТУ 2156-93 "Безпечність промислових підприємств. 

Терміни та визначення"). 

Безпечність виробничого процесу – властивість виробничого процесу 

відповідати вимогам безпеки під час проведення його в умовах, установлених 

нормативною документацією (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та 

визначення основних понять"). 

Безпечність виробничого обладнання – властивість виробничого 

обладнання відповідати вимогам безпеки праці під час монтажу (демонтажу) 

й експлуатації в умовах, установлених нормативною документацією (ДСТУ 

2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять"). 

Умови праці – сукупність чинників виробничого середовища і трудового 

процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини під час 

виконування нею трудових обов’язків (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни 

та визначення основних понять"). 

Безпечні умови праці – стан умов праці, при яких вплив на працівника 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів усунуто, або вплив шкідливих 

виробничих факторів не перевищує допустимих значень (ДСТУ 2293-99 

"Охорона праці. Терміни та визначення основних понять"). 

Рівні безпечності виробничого обладнання, технологічних процесів та 

умов праці визначаються з урахуванням існуючих методичних рекомендацій.  
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Наприклад, рівень безпечності технологічного процесу може бути 

розрахований за формулою: 

РБI = 1 - 
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де: РБI  - рівень безпечності технологічного процесу; 




n

i

I

it
1

 - загальна тривалість часу, за який мали місце відхилення  фізико-

хімічних параметрів технологічного процесу від нормованих значень, при 

визначеному термінові дії технологічного процесу; 
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  -  загальна тривалість часу, за який мали місце  екстремальні (аварійні) 

ситуації, при визначеному термінові дії технологічного процесу; 
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  - загальна тривалість часу, за який мали місце відхилення фізико-

хімічних параметрів технологічного процесу від нормованих значень під дією 

зовнішніх факторів або в результаті несправності агрегатів, при визначеному 

термінові дії технологічного процесу; 
IT  - визначений термін дії технологічного процесу (місяць, рік, 

міжремонтний період), за який враховуються порушення (відхилення 

параметрів технологічного процесу від нормативних значень) та екстремальні 

ситуації (аварії). 

Враховуючи те, що безпечність виробничого обладнання визначається його 

властивістю зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій в певних 

умовах на протязі встановленого часу, рівень безпечності виробничого 

обладнання може бути розрахований за формулою: 

 

РБII = 1 - 
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де: РБII –  рівень безпечності виробничого обладнання; 
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 - загальний час роботи виробничого обладнання з порушеннями норм і 

правил безпеки при визначеному термінові роботи виробничого обладнання; 
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  - загальний час роботи виробничого обладнання в умовах 

екстремальних (аварійних) ситуацій при визначеному термінові роботи 

виробничого обладнання; 
IIT  - визначений термін роботи виробничого обладнання (місяць, рік, 

міжремонтний період), за який враховуються відхилення  в його роботі, що 
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призводять до порушень норм і правил безпеки, та екстремальні (аварійні) 

ситуації. 

Рівень безпечності трудового процесу може бути розрахований за 

формулою: 

РБIII = 1 - 
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де: РБIII – рівень безпечності трудового процесу; 
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 - загальний час виконання трудових операцій при наявності  

небезпечних та шкідливих виробничих факторів при  визначеній тривалості 

трудового процесу; 
IIIT  - визначена тривалість трудового процесу. 

Загальний рівень безпечності умов праці  може бути розрахований за 

формулою: 

РБ∑ = РБI  РБII  РБIII.    (1.4) 

 

У свою чергу, загальний рівень небезпеки дії шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів може бути розрахований за наступною формулою: 

 

РНБ∑ = 1 - РБ∑.     (1.5) 

 

При проведені паспортизації  робочих місць на наявність небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів використовується інтегральний показник 

безпечності b0, який характеризує відношення загальної суми зареєстрованих 

за відповідний період часу випадків виникнення небезпечних та шкідливих 

факторів у складі технологічних процесів, виробничого обладнання та 

трудового процесу, до загальної суми усіх виробничих операцій за той самий 

період часу: 

b0 = 1 - 
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 - загальна сума випадків виникнення джерел небезпечних виробничих 

факторів протягом визначеного періоду часу; 
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 - загальна сума випадків виникнення шкідливих виробничих факторів 

протягом того самого визначеного періоду часу; 
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 - загальна сума усіх виробничих операцій за той самий визначений 

період часу. 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в окремих випадках можуть 

переходити із категорії постійно діючих в категорію періодично діючих або 

випадкових та навпаки. 

До появи випадкових небезпечних і шкідливих виробничих факторів, як 

правило, призводить порушення існуючих правил безпеки, експлуатації та 

технічних інструкцій. Вірогідність їх появи можна визначити та оцінити 

методами прогнозування, за допомогою законів теорії вірогідності або теорії 

випадкових процесів. 

Частота появи періодичних або випадкових небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів F під час проведення технологічних процесів 

визначається за допомогою наступної залежності: 

 

F =
T

t
,       (1.7) 

 

де: t – час дії небезпечного або шкідливого виробничого фактора при проведені 

технологічного процесу протягом визначеного періоду часу; 

T – визначений період часу проведення технологічного процесу.  

Промислова безпека – безпека від аварій на виробничих об’єктах і 

наслідків цих аварій (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення 

основних понять"). 

Вимоги безпеки праці – вимоги, встановлені актами законодавства, 

нормативними і проектними документами, правилами та інструкціями, 

виконання яких забезпечує безпечні умови праці та регламентує поведінку 

працівника (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять"). 

Безпечність промислової продукції – властивість продукції забезпечувати 

і зберігати протягом певного терміну експлуатації рівень безпеки персоналу, 

людського оточення і довкілля у межах, обумовлених вимогами чинних 

нормативних актів та досягнутим науково-технічним рівнем (ДСТУ 2293-99 

"Охорона праці. Терміни та визначення основних понять"). 

Промислова продукція підвищеної небезпеки – машини, механічне 

обладнання, технічні системи (комплекси) та інші технічні засоби праці, що 

характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, 

загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю чи майну або довкіллю (ДСТУ 

2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять"). 

Культура безпеки – кваліфікаційна і технологічна підготовка осіб, для 

яких гарантування безпеки потенційно небезпечного об’єкту є пріоритетною 

метою і внутрішньою потребою, що зумовлює самоконтроль і 

самоусвідомлення відповідальності під час виконання робіт, що впливають на 

рівень безпеки (ДСТУ 2156-93 "Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять"). 
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Професійний відбір – сукупність заходів, метою яких є відбір осіб для 

виконання певного виду трудової діяльності за їхніми професійними знаннями, 

анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, станом здоров’я та 

віком (ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять"). 

Аудит охорони праці – це документально оформлене системне 

обстеження і аналіз стану умов та безпеки праці з метою визначення їх 

відповідності критеріям, встановленим законодавчими та нормативно-

правовими актами з охорони праці ("Рекомендації щодо побудови, 

впровадження та удосконалення систем управління охороною праці", 

Держгірпромнагляд,  від 7 лютого 2008 р). 

 

 

1.2. Національна концепція розвитку  

в галузі управління охороною праці 
 

Суть національної концепції розвитку в галузі управління охороною праці 

полягає в реалізації основних положень Конституції, Законів України та 

рекомендацій МОП щодо забезпечення  охорони життя та здоров’я 

працюючих на виробництві в процесі їх трудової діяльності, створення 

безпечних та нешкідливих умов праці на кожному робочому місці, формування 

як у роботодавців, так і у працівників свідомого ставлення до безпеки праці та 

охорони оточуючого середовища, підвищення ефективності використання 

людських, матеріальних та фінансових ресурсів, покращення соціального 

захисту працюючих, а також у впровадженні нових високоефективних систем 

управління охороною праці та вдосконалення вже існуючих з метою 

комплексного розв’язання проблем в галузі охорони праці, які існують на даний 

час в Україні. 

Впровадження даної концепції у життя дозволить реалізувати 

конституційне право працюючих на належні, безпечні та здорові умови праці 

шляхом: 

 створення та забезпечення високоефективного функціонування  сучасних 

систем управління охороною праці на державному, регіональному та 

галузевому рівнях, і на рівні конкретного виробництва;  

 впровадження рекомендацій МОП щодо створення нових і вдосконалення 

існуючих систем управління охороною праці з урахуванням національних 

особливостей законодавства України в галузі охорони праці; 

 застосування сучасних  підходів при формуванні  нормативно-правової 

бази в галузі охорони праці з урахуванням існуючої міжнародної 

практики та національних особливостей; 

 наукового забезпечення управління охороною праці, приоритетної 

підтримки наукових досліджень, що спрямовані на подальший розвиток 

охорони праці та впровадження результатів науково-дослідних робіт у 

цій галузі; 
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 удосконалення існуючих систем управління щодо мотивації праці 

посадових осіб органів державного управління та нагляду з охорони праці 

і роботодавців щодо створення належних і безпечних умов праці; 

 оптимізації механізму взаємодії органів державного управління охороною 

праці, роботодавців, профспілок та Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків (ФССНВ); 

 розмежування  підприємств за сферами управління охороною праці між 

регіональними та галузевими органами управління, чіткого розмежування 

сфер діяльності між місцевими державними адміністраціями, органами 

місцевого самоврядування, територіальними органами 

Держпромгірнагляду та регіональними відділеннями ФССНВ; 

 забезпечення органів державного управління та нагляду з охорони праці, 

служб охорони праці на підприємствах кваліфікованими спеціалістами з 

питань охорони праці; 

 створення сучасної ефективної системи підготовки та перепідготовки 

спеціалістів з охорони праці; 

 створення умов щодо підвищення ролі роботодавців у впровадженні 

нових та вдосконаленні вже існуючих систем управління охороною праці 

на виробництві; 

 запровадження чіткої системи обліку та аналізу стану умов та безпеки 

праці на виробництві; 

 інтенсивне впровадження економічних методів управління, контролю та 

нагляду з охорони праці; 

 створення на виробництві умов, які забезпечували би економічну 

зацікавленість як роботодавців, так і працівників щодо дотримання вимог 

з охорони праці та захисту навколишнього середовища; 

 подальшої автоматизації та комп’ютеризації роботи систем управління 

охороною праці. 

Національна концепція розвитку в галузі управління охороною праці може 

бути реалізована лише за умови скоординованих дій органів державного 

управління, контролю та нагляду з охорони праці, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків, органів регіонального та місцевого 

самоврядування, за участю об’єднань роботодавців, профспілок та інших 

представницьких органів із реалізації основних напрямків соціальної політики в 

галузі охорони праці, і основною метою цієї концепції є забезпечення безпечних 

та здорових умов праці на виробництві та високій рівень соціального захисту 

працюючих. 

 

 

1.3. Основні завдання та функції управління охороною праці 

 
Будь-яка система управління, в тому числі і СУОП, передбачає відповідні 

функції та завдання управління для досягнення поставленої мети (в галузі 

охорони праці – це забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних 
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умов праці). Основні функції та завдання управління в структурі СУОП 

представлені на рис. 1.2. 

 
 

Рис 1.2. Основні функції та завдання управління в структурі СУОП 
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 організація та координація робіт із охорони праці; 
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 облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 

 контроль за станом охорони праці та функціонуванням УОП. 

Основні завдання управління охороною праці можна сформулювати 

коротко – забезпечення дотримання вимог НПАОП щодо безпеки умов праці 

та безпеки технологічних процесів і виробничого обладнання, а також 

впровадження національної концепції розвитку в сфері управління охороною 

праці. 

Розшифровка цих завдань включає: 

 опрацювання заходів щодо впровадження національної концепції 

розвитку в сфері управління охороною праці на державному, 

галузевому, регіональному та виробничому рівнях; 

 удосконалення нормативної бази з питань охорони праці,  

організаційно-методичного керівництва та інформаційного 

забезпечення; 

 навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань 

охорони праці; 

 забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого 

устаткування, будівель і споруд; 

 професійний добір працівників з окремих професій; 

 нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; 

 забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального 

захисту; 

 забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку; 

 організація лікувально-профілактичного обслуговування; 

 підвищення соціального захисту працюючих (обов’язкове страхування 

працівників від нещасних випадків, профзахворювань та аварій на 

виробництві); 

 стимулювання інтеграції управління охороною праці в єдину систему 

загального управління  організацією виробництва; 

 впровадження позитивного світового досвіду у сфері охорони праці. 
 

Функція прогнозування та планування роботи з охорони праці, в основі 

якої лежить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в системі 

управління охороною праці на виробництві. Планування роботи з охорони 

праці на виробництві поділяється на перспективне, поточне та оперативне. 

Перспективне планування вміщує найбільш важливі, трудомісткі і 

довгострокові заходи, виконання яких, як правило, вимагає сумісної роботи 

кількох підрозділів підприємства. Можливість виконання заходів 

перспективного плану повинна бути підтверджена обґрунтованим розрахунком 

необхідного матеріально-технічного забезпечення і фінансових витрат із 

зазначенням джерел фінансування. Основною формою перспективного 

планування роботи з охорони праці є розроблення комплексного плану щодо 

покращення стану охорони праці. 
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Поточне планування здійснюється у межах календарного року через 

розроблення відповідних заходів у розділі "Охорона праці" колективного 

договору. 

Оперативне планування роботи з охорони праці здійснюється за 

підсумками контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на 

підприємстві в цілому. Оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків 

зазначаються безпосередньо у наказі по підприємству, який видається за 

підсумками контролю, або у плані заходів, як додатку до наказу. 

Процес планування заходів з охорони праці, як і реалізація будь-якої іншої 

управлінської функції, повинен здійснюватися в три етапи: 

1 – оцінка ситуації чи стану об’єкта управління (оцінка стану безпеки праці 

і виробничого середовища на підприємстві); 

2 – пошук шляхів і способів впливу на ситуацію (визначення варіантів 

заходів, які можуть вплинути на стан охорони праці); 

3 – вибір і обґрунтування оптимального способу дій для поліпшення 

ситуації (визначення раціонального переліку заходів із охорони праці для 

включення їх у план чи колективний договір). 

Застосовуючи РОП, визначають пріоритети виявлених невідповідностей, 

тобто черговість усунення встановлених порушень у залежності від їх 

вагомості, можливих негативних наслідків і очікуваної частоти проявів цих 

наслідків у вигляді травм чи профзахворювань. 

Функція УОП щодо організації та координації робіт передбачає 

формування органів управління охороною праці на всіх рівнях управління і всіх 

стадіях виробничого процесу, визначення обов’язків, прав, відповідальності та 

порядку взаємодії осіб, що приймають участь в процесі управління, а також 

прийняття та реалізацію управлінських рішень. 

Глибоко помилковою є думка, яку, на жаль, ще дуже часто можна почути, 

що робота з охорони праці є прерогативою лише служб охорони праці. 

Налагодження функціонування СУОП на виробництві необхідно починати 

перед усім із аналізу функціональних обов’язків всіх посадових осіб 

підприємства і, якщо необхідно, відповідного їх коригування з метою усунення 

прогалин та непотрібного дублювання. Неналежне виконання своїх обов’язків, 

наприклад, службою постачання при закупівлі обладнання може обернутись 

травмою для будь-якого робітника підприємства. 

Облік, аналіз та оцінка показників охорони праці спрямовані (відповідно 

до одержаної інформації) на розробку та прийняття управлінських рішень 

керівниками усіх рівнів управління (від майстра дільниці до керівника 

підприємства). Суть даної функції полягає у системному обліку показників 

стану охорони праці, в аналізі отриманих даних та узагальненні причин 

недотримання вимог НПАОП, а також причин невиконання планів із охорони 

праці з розробкою заходів, направлених на усунення виявлених недоліків. 

Аналізуються матеріали про нещасні випадки та професійні захворювання; 

результати всіх видів контролю за станом охорони праці; дані паспортів 

санітарно-технічного стану умов праці в цеху (на дільниці); матеріали 

спеціальних обстежень будівель, споруд, приміщень, обладнання тощо. В 
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результаті обліку, аналізу та оцінки стану охорони праці вносяться доповнення 

та уточнення до оперативних, поточних та перспективних планів роботи з 

охорони праці, а також по стимулюванню діяльності окремих структурних 

підрозділів, служб, працівників за досягнуті показники з охорони праці. 

Контроль за станом охорони праці та функціонуванням УОП забезпечує 

дійове управління охороною праці. Будь-яка система управління може надійно 

функціонувати лише при наявності повної, своєчасної і достовірної інформації 

про стан об’єкта управління. Одержати таку інформацію про стан охорони 

праці, виявити можливі відхилення від норм безпеки, а також перевірити 

виконання планів та управлінських рішень можна тільки на підставі 

регулярного та об’єктивного контролю. Тому контроль стану охорони праці є 

найбільш відповідальною та трудомісткою функцією процесу управління. 

До основних форм контролю за станом охорони праці в рамках СУОП 

підприємства відносяться: оперативний контроль; відомчий контроль, що 

проводиться службою охорони праці підприємства; адміністративно-

громадський багатоступеневий контроль. Крім цих видів контролю, існує 

відомчий контроль вищих господарських органів, державний нагляд та 

громадський контроль за охороною праці, які розглядаються окремо. 

Оперативний контроль з боку керівників робіт і підрозділів підприємства 

проводиться згідно із затвердженими посадовими обов’язками. При цьому 

служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці у всіх 

структурних підрозділах та службах підприємства. 

Адміністративно-громадський багатоступеневий контроль є однією з 

найкращих форм контролю за станом охорони праці, але можливість його 

ефективного функціонування обумовлена наявністю співробітництва та 

взаєморозуміння між роботодавцем і профспілками підприємства. Цей 

контроль проводиться на кількох (як правило, трьох) рівнях. На першій ступені 

контролю начальник виробничої дільниці (майстер) спільно з громадським 

інспектором профгрупи щоденно перевіряють стан охорони праці на 

виробничій дільниці. На другій ступені - начальник цеху спільно з громадським 

інспектором та спеціалістами відповідних служб цеху (механік, електрик, 

технолог) два-чотири рази в місяць перевіряють стан охорони праці згідно з 

затвердженим графіком. На третій ступені контролю щомісячно (згідно із 

затвердженим графіком) комісія підприємства під головуванням керівника 

(головного інженера) перевіряє стан охорони праці на підприємстві. До складу 

комісії входять: керівник служби охорони праці, голова комісії з охорони праці 

профкому, керівник медичної служби, працівник пожежної охорони та головні 

спеціалісти підприємства (технолог, механік, енергетик). Результати роботи 

комісії фіксуються в журналі третьої ступені контролю і розглядаються на 

нараді. За результатами наради видається наказ по підприємству. 

У комбінатах, об’єднаннях тощо може проводитись четверта та п’ята 

ступені адміністративно-громадського контролю. 

Стимулювання діяльності з охорони праці спрямовано на створення 

зацікавленості працівників в забезпеченні здорових та безпечних умов праці. 

Стимулювання передбачає як моральні та матеріальні заохочення, так і 
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покарання за невиконання покладених на конкретну особу зобов’язань 

стосовно безпеки праці або порушення вимог щодо охорони праці. До числа 

заохочувальних заходів належать премії, винагороди за виконану роботу, 

винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці тощо. 

У системі управління охороною праці дуже важливою складовою є 

забезпечення органів державного управління охороною праці та служб охорони 

праці підприємств, установ та організацій кваліфікованими спеціалістами з 

питань охорони праці різних кваліфікаційно-освітніх рівнів. 

Кваліфікація та обізнаність працівників із питань охорони праці є тим 

самим запобіжником, який дозволяє уникнути  ризику отримання виробничої 

травми чи професійного захворювання на виробництві. Саме тому в процесі 

реформування державного управління охороною праці одним з найбільш 

пріоритетних напрямів є підвищення рівня знань працівників з цих питань. 

Навчання працівників із питань охорони праці потребує: 

  подальшого удосконалення навчальних програм з питань охорони праці, 

впровадження нових форм і методів навчання з використанням світового 

досвіду; 

  відновлення та подальшого удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів й інспекторів із охорони 

праці і працівників системи спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці та ФССНВ; 

  розроблення та реалізації комплексу заходів щодо визначення 

пріоритетних питань у навчальних програмах із урахуванням новітніх 

досягнень у галузі науки та техніки щодо створення безпечних умов праці в 

існуючих галузях виробництва. 

Інформаційне забезпечення з питань охорони праці повинно здійснюватися 

органами управління охороною праці на всіх рівнях (державному, галузевому, 

регіональному та виробничому) із залученням сучасних інформаційних 

технологій, при цьому воно  потребує постійного удосконалення шляхом 

вивчення та поширення світового та вітчизняного досвіду щодо пропаганди 

безпечних методів та засобів праці. 

Забезпечення безпечності виробничого устаткування, технологічних 

процесів, будівель та споруд за рахунок зниження ризиків вимагає: 

  удосконалення нормативної бази, що регламентує безпечність 

виробничого устаткування, технологічних процесів, будівель і споруд, і її 

приведення у відповідність до вимог ЄС; 

  удосконалення порядку здійснення експертизи виробничого 

устаткування, технологічних процесів, будівель і споруд на їх відповідність 

вимогам безпеки з урахуванням існуючих міжнародних норм; 

  розробки заходів щодо виведення з експлуатації морально застарілого і 

фізично зношеного виробничого устаткування, аварійних будівель, споруд 

тощо. 

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту потребує: 

  постійного контролю за забезпеченням працівників засобами 

індивідуального захисту; 
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  сприяння поширенню інформації щодо розробки нових видів засобів 

індивідуального захисту та забезпечення інспекторського складу сучасними 

зразками цих засобів із метою пропаганди їх використання; 

  перегляду норм забезпечення працівників засобами індивідуального 

захисту з урахуванням появи нових професій, видів робіт і технологій; 

  можливості використання як вітчизняних засобів індивідуального 

захисту, так і тих, що мають відповідні міжнародні сертифікати. 

Підвищення соціального захисту працюючих вимагає обов’язкового 

страхування працівників від нещасних випадків, профзахворювань та аварій на 

виробництві, і це є прерогативою  Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві (ФССНВ), який є однією з основних 

складових частин існуючої системи управління охороною праці в Україні. 

Беручи участь у реалізації державної політики в галузі охорони праці та 

соціального захисту людей праці, ФССНВ: 

 застосовує диференціацію страхових тарифів у залежності від класу 

професійного риску виробництв, рівня травматизму та стану охорони праці 

на підприємствах; 

 проводить профілактичні заходи щодо зменшення травматизму та 

професійних захворювань на виробництві, в тому числі доставку 

нормативно-правової літератури з питань охорони праці на підприємства, 

навчання працівників безпечним умовам праці тощо; 

 повністю відшкодовує збитки, які нанесені  здоров’ю працівника на 

виробництві, також виплачує йому або членам його сім’ї одноразову 

грошову допомогу, компенсує втрачений заробіток за період 

непрацездатності, виплачує пенсію у разі часткової втрати працездатності, 

а також пенсію членам сім’ї у разі смерті потерпілого; 

 організує лікування потерпілих, їх перекваліфікацію, працевлаштування 

осіб із відновленою працездатністю; 
 надає допомогу інвалідам у вирішенні соціально-побутових питань, 

організує їх участь у громадському житті тощо. 
 

1.4. Загальна структура управління охороною праці 
 

Управління охороною праці (УОП) умовно має три основних центри, які 

саме і здійснюють комплексне управління охороною праці (рис. 1.3), це: 

 держава (Кабінет Міністрів України; галузеві Міністерства; 

державні наглядові органи; органи виконавчої влади та 

самоврядування); 

 роботодавці ( власники підприємств чи уповноважені ними особи; 

керівники структурних підрозділів та служби охорони праці 

підприємств); 

 працівники (трудові колектив підприємств; профспілки; уповноважені 

трудових колективів; комісії з охорони праці підприємств). 
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Рис 1.3. Комплексне управління охороною праці 

 

Комплексне управління охороною праці як із боку держави, так і з боку 

роботодавців і працівників у найбільш оптимальній формі здійснено у ФССНВ 

(недержавна організація з однаковим представництвом усіх трьох 

вищезгаданих сторін в органах управління). Саме з цієї причини ФССНВ є 

однією з найбільш ефективних складових УОП. 

В усіх трьох вищезгаданих центрах (держава, роботодавці та працівники) 

управління охороною праці може здійснюватися на декількох рівнях, а саме: 

 загальнодержавному (національному) рівні; 

 регіональному рівні; 

 галузевому рівні; 

 виробничому рівні ( рівень підприємства). 

На загальнодержавному рівні управління охороною праці здійснює: 

 Кабінет Міністрів України; 

 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці (до 09.12.2010 р.- Держгірпромнагляд, 

функції якого Указом Президента України від 09.12.2010 покладено на 

Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України 

та Державну інспекцію техногенної безпеки України); 

 Держава 

 

Роботодавці 
 

Працівники 

     УОП 

   ФССНВ 
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 Генеральна Прокуратура; 

 ФССНВ; 

 Спілка  промисловців та підприємців України; 

 Центральні всеукраїнські органи об’єднань профспілок тощо. 

На регіональному рівні: 

 Рада міністрів Автономної республіки Крим; 

 місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; 

 територіальні підрозділи спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 

 регіональні органи об’єднань профспілок; 

 регіональні органи об’єднань роботодавців (промисловців і 

підприємців) тощо. 

На галузевому рівні: 

 галузеві міністерства: Міністерство охорони здоров’я (МОЗ), 

Міністерство соціальної політики, Міністерство України з питань 

надзвичайних ситуацій (МНС), Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, України Міністерство екології та природних 

ресурсів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України,та інші міністерства; 

 Державна архітектурно-будівельна інспекція України; 

 Центральні органи об’єднань профспілок у галузі; 

 Центральні органи об’єднань роботодавців (промисловців і 

підприємців) у галузі; 

 Центральні органи виконавчої влади тощо. 

На виробничому рівні: 

 роботодавець чи уповноважена ним особа; 

 служба охорони праці підприємства; 

 керівники відповідних структурних підрозділів і служб підприємства 

тощо. 

 

1.5. Економічні методи управління охороною праці 
 

Для вирішення проблем, які існують в сфері управління охороною праці, 

на практиці застосовуються відповідні механізми, серед яких провідне місце 

займають економічні методи управління. 

Економічні методи  управління охороною праці в широкому розумінні цього 

поняття – це не лише методи, а і система методів, форм, засобів i заходів 

впливу на стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з урахуванням 

економічних законів та економічних інтересів усіх учасників виробничого 

процесу i суспільства в цілому для досягнення головної мети охорони праці: 

створення безпечних умов праці й збереження життя та здоров’я людини в 

процесі трудової діяльності. 

Економічні методи спрямовані на створення умов, які повинні 

стимулювати діяльність підприємств, установ та організацій щодо досягнення 

визначених цілей охорони праці з урахуванням потреб та  інтересів окремих 
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працівників, трудових колективів, менеджерів та власників підприємств. На 

відміну від правових та адміністративних методів управління, які 

регламентують виконання тих чи інших вимог охорони праці, а значить 

потребують жорсткого контролю за їх виконанням, економічні методи більш 

ліберальні, так як базуються не на страху покарання, а на економічних вигодах 

того, до кого вони застосовуються. Тобто, економічні методи управління 

охороною праці – це інструмент, за допомогою якого держава, як гарант прав 

найманих працівників, формує із  використанням НПАОП та спеціально 

створених інституцій такі умови господарювання для роботодавців (власників), 

що їм стає вигідніше спрямовувати свої економічні ресурси на попередження 

травматизму, професійної захворюваності та поліпшення стану умов i охорони 

праці ніж на компенсації потерпілим та ліквідацію інших наслідків 

неналежного стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

У сфері охорони праці можна виділити декілька принципових аспектів 

застосування економічних методів. Перший із них полягає у тому, що 

виділяються економічні методи, які безпосередньо виконують роль економічних 

стимулів (внутрішні, що запроваджуються на підприємстві, або зовнішніх, що 

вводяться централізовано). До цієї групи методів відносяться різного роду 

системи стимулювання охорони праці на підприємстві, централізовані системи 

стимулювання власників підприємств (штрафи, знижки-надбавки до страхових 

тарифів тощо). Іншими словами, це методи, які базуються на прямій та 

очевидній економічній вигоді особи чи групи ociб, до яких застосовуються 

економічні стимули за виконання вимог щодо охорони праці (робиш так, як 

вимагає система стимулювання - отримуєш за це одразу якусь вигоду 

економічного характеру i, навпаки, не дотримуєшся вимог цієї системи – це 

зменшує твої вигоди). 

Інша група економічних методів управління охороною праці – це методи, 

які базуються не на прямій та очевидній вигоді, а на глибинних особливостях 

економічних законів та на непрямих стимулах. Для цієї групи характерним є те, 

що сам економічний стимул прихований i, проявляється, як правило, через 

певний ланцюжок причинно-наслідкових зв’язків. Наприклад, для отримання 

відповідних ліцензій підприємство має пред’явити дозвіл органів державного 

нагляду за охороною праці. На перший погляд, це чисто адміністративний 

захід, але в основі його лежить економічний стимул: не пройдеш процедуру 

отримання дозволу – не будеш мати ліцензії, не будеш мати ліцензії – не 

зможеш виконувати ту чи іншу роботу, а, отже, не матимеш бажаного 

економічного результату (вигоди). Тому адміністративно-правовий метод 

управління в кінці ланцюжка причинно-наслідкових зв’язків стає по своїй суті 

економічним. Іншим прикладом може бути законодавче віднесення витрат на 

заходи з охорони праці до валових витрат виробництва. Це також стимул 

непрямої дії, оскільки певним чином стимулює фінансування потреб охорони 

праці за рахунок собівартості (зменшує базу оподаткування). 

У залежності від того, до кого застосовуються економічні стимули, 

виділяється зовнішнє та внутрішнє стимулювання. Таким чином, економічні 
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методи управління охороною праці за ознакою суб’єкта,  яким управляють, 

поділяються на методи зовнішнього та внутрішнього спрямування. 

Економічні методи управління охороною праці зовнішнього спрямування 

можуть бути реалізовані шляхом: 

 створення сприятливих умов для кредитування заходів i засобів з охорони 

праці; 

 надання податкових пільг; 

 запровадження таких умов для інвестування, оновлення та модернізації 

виробничих фондів, які обов’язково би враховували вимоги безпеки праці 

та виробничого середовища; 

 забезпечення функціонування системи обов’язкового соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань на основі прямого зв’язку між рівнями травматизму, 

профзахворюваності, стану умов i охорони праці та страховими 

внесками підприємств; 

 застосування нормативно-правових вимог, які регламентують 

використання штрафних санкцій за порушення роботодавцем вимог 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

 забезпечення державного фінансування наглядової, консультаційної, 

дозвільної та основних напрямків науково-дослідної роботи у сфері 

охорони праці, а також фінансування окремих заходів з охорони праці на 

найбільш небезпечних виробництвах. 

Економічний вплив внутрішнього спрямування розраховується на 

найманих працівників і здійснюється за допомогою договірного регулювання 

через колективний договір або безпосередньо роботодавцем через систему 

преміювання за виробничі результати чи взагалі через систему управління 

суб’єкта господарювання за його кошти. 

 

 

1.6. Фінансування заходів з охорони праці 
 

Стаття 19 Закону "Про охорону праці" встановлює, що фінансування 

охорони праці на підприємстві здійснюється роботодавцем. 

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які 

використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не 

менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції. 

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на 

охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і 

становлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.  

Суми витрат із охорони праці, що належать до валових витрат юридичної 

чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману 

працю, визначаються  згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Фінансування профілактичних заходів із охорони праці, виконання 



 30 

загальнодержавної, галузевих та регіональних програм щодо створення 

ефективних систем управління охороною праці, поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, 

спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним 

захворюванням, передбачається поряд із іншими джерелами фінансування, 

визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах, що 

виділяються окремим рядком. 

Одним із найпотужніших джерел фінансування заходів, спрямованих на 

створення ефективної системи управління охороною праці, запобігання 

нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної 

умовами праці, є Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

Згідно статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності" Фонд: 

 надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними 

та реалізації ефективної системи управління охороною праці; 

 бере участь у розробленні національної та галузевих програм поліпшення 

стану безпеки, умов праці й виробничого середовища та їх реалізації; у 

здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці; 

 веде пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці, видає та 

розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну 

літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального страхування від 

нещасного випадку та охорони праці; 

 вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних і 

нешкідливих умов виробництва; 

 надає підприємствам фінансову допомогу для розв’язання особливо 

гострих проблем із охорони праці; 

 виконує інші профілактичні роботи з питань охорони праці. 

 

 

1.7. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці 
 

Важливими нормативними актами з питань охорони праці є міжнародні 

договори та угоди, до яких приєдналась Україна. Закон "Про охорону праці" 

передбачає, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 

передбачені законодавством України про охорону праці, то застосовуються 

норми міжнародного договору. 

Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере участь 

Україна і які більшою або меншою мірою стосуються охорони праці, - це 

наступні чотири групи документів: 

1. Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці. 

2. Директиви Європейського Союзу. 

3. Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних 

Держав. 
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4. Двосторонні договори та угоди. 

Крім вищезазначених організацій у справу охорони праці вносять свій 

внесок також Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Всесвітня 

організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародна організація зі стандартизації 

(ISO), Міжнародна організація авіації (ІКАО) та ряд інших. 

Значне місце серед міжнародних договорів, якими регулюються трудові 

відносини, займають конвенції Міжнародної Організації Праці у галузі 

поліпшення умов праці та рекомендації щодо їх застосування. До МОП зараз 

входить 173 країни. Структурно МОП складається з Міжнародної Конференції 

праці, Адміністративної Ради та Міжнародного Бюро праці. 

Міжнародна Конференція праці - вищий орган МОП і тому вона зветься 

також Всесвітнім Парламентом праці - проводиться щороку у червні за участю 

представників всіх країн-членів. 

Міжнародне Бюро праці - це постійний секретаріат організації, який 

розробляє Кодекси практичних заходів, здійснює моніторинг фінансових справ, 

розробляє порядок денний наступних Міжнародних Конференцій праці. 

Адміністративна Рада включає 28 урядових представників, 14 

представників роботодавців та 14 представників робітників. Адміністративна 

Рада здійснює контроль за діяльністю Міжнародного Бюро праці та зв'язок між 

ним і Міжнародною Конференцією праці. 

Всі механізми прийняття рішень у МОП пов'язані з її унікальною 

структурою, яка базується на принципі ТРИПАРТИЗМУ, тобто рівного 

представництва трьох сторін - уряду, роботодавців і працівників. Так 

приймаються рішення кожної країни-члена, а також рішення по результатах 

роботи комітетів Конференції по Міжнародних Конвенціях, Рекомендаціях 

тощо. 

Розглянутий вище принцип державної політики нашої країни в галузі 

охорони праці, який полягає у "...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..." базується 

на унікальному, майже 90-річному, світовому досвіді використання принципу 

трипартизму. 

Технічне сприяння МОП у сфері охорони праці носить різні форми. Деякі 

проекти допомогли країнам-членам під час розробки нових законодавств з 

охорони праці і при зміцненні інспекційних служб. В інших країнах 

здійснювалась підтримка при створенні інститутів із виробничої безпеки та 

гігієни праці для сприяння науковим дослідженням і розробці навчальних 

програм. Основними формами діяльності МОП є розробка стандартів, 

дослідження, збір та розповсюдження інформації, технічне сприяння. При 

активному співробітництві з країнами-членами ці заходи роблять більш 

успішною боротьбу за досягнення соціальної справедливості та миру у всьому 

світі. За свою діяльність МОП отримала у 1969 р. Нобелівську Премію Миру. 

Із часу свого заснування МОП ухвалила понад 180 Конвенцій, 74 з яких 

пов'язані з умовами праці. Вагома частина цих конвенцій стосується питань 
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охорони праці. Особливе місце серед Конвенцій МОП займає Конвенція № 155 

"Про безпеку і гігієну праці та виробничу санітарію", яка закладає міжнародно-

правову основу національної політики щодо створення всебічної і послідовної 

системи профілактики нещасних випадків на виробництві і професійних 

захворювань. 

У МОП діє система контролю за застосуванням у країнах-членах 

Організації конвенцій і рекомендацій. Кожна держава зобов'язана подавати 

доповіді про застосування на своїй території ратифікованих нею конвенцій, а 

також інформацію про стан законодавства і практику з питань, що 

порушуються в окремих, не ратифікованих нею, конвенціях. 

Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу, і є законом 

для всіх його країн, відповідають конвенціям МОП. З іншого боку, при 

розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших документів МОП 

враховується передовий досвід країн-членів ЄС. Всезростаюча важливість 

директив ЄС обумовлена багатьма причинами, серед яких найсуттєвішими є 

наступні чотири: 

• спільні стандарти здоров'я і безпеки сприяють економічній інтеграції, 

оскільки продукти не можуть вільно циркулювати всередині Союзу, якщо ціни 

на аналогічні вироби різняться в різних країнах-членах через різні витрати, які 

накладає безпека та гігієна праці на бізнес; 

• скорочення людських, соціальних та економічних витрат, пов'язаних з 

нещасними випадками та професійними захворюваннями, приведе до великої 

фінансової економії і викличе суттєве зростання якості життя у всьому 

Співтоваристві; 

• запровадження найбільш ефективних методів роботи повинно принести з 

собою ріст продуктивності, зменшення експлуатаційних (поточних) витрат і 

покращання трудових стосунків; 

• регулювання певних ризиків (таких, як ризики, що виникають при великих 

вибухах) повинно узгоджуватися на наднаціональному рівні в зв'язку з 

масштабом ресурсних затрат і з тим, що будь-яка невідповідність в суті і 

використанні таких положень приводить до «викривлень» у конкуренції і 

впливає на ціни товарів. 

Україна не являється членом ЄС, але неодноразово на найвищих рівнях 

заявляла про своє прагнення до вступу до цієї організації. Однією з умов 

прийняття нових країн до ЄС є відповідність їхнього законодавства 

законодавству ЄС, тому в нашій країні ведеться активна робота по 

узгодженню вимог законів та інших нормативно-правових актів директивам 

ЄС. 

Також ведеться активна робота щодо розвитку та удосконалення правової 

бази охорони праці, яка проводиться в країнах членах СНД. Важливу роль у цій 

роботі відіграють модельні закони, прийняті на міждержавному рівні. Мета цих 

законів сприяти зближенню національного законодавства в галузі охорони 

праці на міждержавному рівні, створення єдиної правової бази, спрямованої на 

максимальне забезпечення соціальної захищеності працівників. 
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  Розділ 2.  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПОЛІТИКА В 

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ 
 

 

2.1. Загальні поняття, терміни та визначення в сфері  

державного управління суспільним виробництвом 
 

Державне управління суспільним виробництвом – це свідоме регулювання 

державою суспільного виробництва з метою підвищення його ефективності та 

задоволення матеріальних, духовних і культурних потреб громадян. 

Державне управління суспільним виробництвом поділяється на галузеве та 

територіальне. 

Галузеве управління спрямовується на вирішення основного завдання 

галузі – задоволення потреб економіки в окремих видах продукції, робіт і 

послуг. 

Територіальне управління – це управління, яке визначається політичним та 

адміністративно-територіальним устроєм країни і спрямоване на успішне 

виконання відповідних функцій даної території країни, в першу чергу, на 

створення необхідних умов для всебічного та ефективного розвитку 

територіальних складових національної економіки. 

Територіальне управління може здійснюватися на загальнодержавному 

(національному) та регіональному (місцевому) рівнях. Регіональний рівень – це, 

в першу чергу, Автономна республіка Крим, області, адміністративні райони, а 

також міста Київ та Севастополь, місцевий рівень – це міста, селища, села, 

адміністративні райони в містах обласного підпорядкування. 

Регіон у національній економіці – це окрема самостійно господарююча 

система, яка має чітко означені межі своєї території, власні органи управління, 

матеріальну й фінансову основу і, як правило, визначається законодавчими 

актами держави. 

Основними підсистемами регіону є виробнича та невиробнича сфери.  

Кожна з них представлена галузевим складом, зокрема галузями спеціалізації та 

функціонально спільними для всіх або частини господарюючих суб’єктів 

галузями інфраструктури. 

Структура господарства регіону визначається також і за формами 

власності. Об’єкти приватної, колективної і комунальної власності разом 

становлять регіональне (місцеве) господарство, а загальнодержавної 

власності та власності інших держав – господарство централізованого 

підпорядкування. 

Засади територіальної влади в Україні визначені її Конституцією. 

Система територіального управління в Україні має наступні рівні: 
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загальнодержавний (національний), проміжний (регіональний) та низовий 

(місцевий). 

На кожному з них діють відповідні управлінські структури – місцеві 

державні адміністрації та місцеві ради (органи місцевого самоврядування). 

Разом вони іменуються місцевими органами влади. 

Законодавство розмежовує повноваження між центральними і місцевими 

органами державної влади та представницькими органами. 

Організаційна структура місцевих державних адміністрацій 

зумовлюється їх повноваженнями, функціями, структурою господарства, 

принципами управління та специфічними для кожної територіальної ланки 

національними, історичними, економічними і іншими особливостями 

Голова, перший заступник та заступники голови держадміністрації 

здійснюють керівництво управлінням та службами безпосереднього 

підпорядкування й структурними підрозділами, підпорядкованими також 

відповідним міністерствам та відомствам. 

Подвійне підпорядкування зумовлюється принципом централізації, 

покладеним в основу організації виконавчої влади та її управлінської вертикалі. 

Централізм в управлінні не завжди сприяє поліпшенню справ у регіонах та 

оперативному вирішенню локальних проблем, а також використанню 

економічних засобів та стимулів у регулюванні відтворювальних процесів на 

регіональному рівні. Тому вдосконалення управління виробництвом безумовно 

вбачається у його подальшій децентралізації. 

Серед таких загальних методів управління, як правові, адміністративні та 

економічні, перевагу мають економічні та адміністративні. 

Економічні методи управління використовують, в першу чергу, при 

плануванні та бюджетно-фінансовому регулюванні. 

Адміністративні методи застосовуються як у боротьбі з монополізмом, 

так і для  захисту навколишнього середовища, з метою дотримання санітарних, 

пожежних та інших існуючих норм і правил, правопорядку,  а також при 

реалізації місцевих цільових програм тощо. 

Переміщення центру управління безпосередньо в регіони та на місця – це 

об’єктивна вимога часу, яка потребує чіткого розподілу повноважень між 

ланками управлінського ланцюга (центр – область – район – місто – селище – 

село) та між місцевими радами і держадміністраціями. З цією метою необхідно 

використовувати правові методи і, в першу чергу, прийняти відповідні 

законодавчі акти, зокрема про статус області, великих міст, адміністративних 

районів тощо. 

Економічні, адміністративні та правові методи управління слід 

застосовувати з урахуванням розвитку ринкових відносин і функцій 

загальнодержавного та регіонального і місцевого управління. 
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2.2. Першочергові завдання у сфері  

державного управління охороною праці 
 

До першочергових завдань у сфері державного управління охороною праці 

можна віднести: 

 опрацювання заходів щодо впровадження національної концепції 

розвитку в сфері управління охороною; 

 подальше удосконалення нормативно-правового та інформаційного 

забезпечення системи державного управління охороною праці; 

 удосконалення взаємодії між органами державного управління охороною 

праці та ФССНВ; 

 створення умов для забезпечення ефективної взаємодії всіх соціальних 

партнерів в сфері управління охороною праці та подальшого розвитку 

соціального партнерства у цій галузі; 

 підвищення ролі профспілок та сприяння активізації їх діяльності у сфері 

охорони праці; 

 забезпечення реалізації прав працюючих на відшкодування шкоди 

постраждалим на виробництві, активне сприяння подальшому розвитку та 

вдосконаленню існуючої системи соціального страхування від нещасних 

випадків та професійних захворювань на виробництві; 

 сприяння в організації та покращенні лікувально-профілактичного 

обслуговування працівників на підприємствах, установах та організаціях, 

незалежно від форм власності; 

 здійснення постійного контролю за забезпеченням працівників засобами 

індивідуального захисту, безпечності технологічних процесів, виробничого 

устаткування, будівель та споруд; 

 пропаганду безпечних умов праці та інших нагальних питань у сфері 

охорони праці; 

 стимулювання інтеграції управління охороною праці в єдину систему 

загального управління  організацією виробництва; 

 формування у керівників підприємств, установ та організацій як можна 

більш відповідального ставлення до питань охорони праці; 

  підвищення статусу служб охорони праці, недопущення їх ліквідації або 

скорочення чисельності працівників цих служб, і все це незалежно від форм 

власності на об’єктах господарювання; 

 прискорення перегляду нормативно-правової бази в галузі охорони праці з 

урахуванням вимог МОП та інших міжнародних організацій; 

 створення умов для постійного підвищення професійного рівня 

працівників служб охорони праці; 

 підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері управління 

охороною праці; 

 створення ефективної системи інформаційного забезпечення 

підприємств, установ та організацій нормативно-правовими актами з питань 

охорони праці; 
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 впровадження на виробництві Національних програм поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

 автоматизацію та комп’ютеризацію систем управління охороною праці; 

 впровадження позитивного світового досвіду у сфері охорони праці. 

 

 

2.3. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці 
 

З метою забезпечення виконання вимог законів і нормативно-правових 

актів із охорони праці, виявлення відхилень від них із метою вживання 

відповідних заходів до їх усунення, в Україні створена система державного 

нагляду та контролю з цих питань. 

Державний нагляд -  діяльність відповідних уповноважених органів і 

посадових осіб (державних інспекторів, державних санітарних лікарів та ін.), 

спрямована на забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб’єктами 

господарювання та працівниками вимог законів та інших нормативно-правових 

актів із охорони праці. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-

правових актів із охорони праці відповідно до Закону "Про охорону праці" 

здійснюють: 

 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці / Державна служба гірничого нагляду та промислової 

безпеки України /;  

 спеціально уповноважений державний орган із питань гігієни праці 

/Державна санітарно-епідеміологічна служба України/; 

 спеціально уповноважений державний орган із питань радіаційної безпеки 

/Державна інспекція ядерного регулювання України/; 

 спеціально уповноважений державний орган із питань пожежної безпеки 

/Державний департамент пожежної безпеки (Держпожбезпеки) -  

урядовий орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки, що діє  у  

складі  МНС/.   

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

господарських органів, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, 

політичних формувань, місцевих державних адміністрацій й органів місцевого 

самоврядування, їм не підзвітні і непідконтрольні. 

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. 

Вищий нагляд  за додержанням і правильним застосуванням законів про 

охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України та 

підпорядкованими йому прокурорами. 
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Міністерства та центральні органи державної виконавчої влади 

здійснюють внутрішньовідомчий контроль за станом охорони праці на 

підприємствах, які знаходяться у їх підпорядкуванні, або відповідно до їх 

повноважень здійснюють управління та контроль із питань, що пов’язані з тими 

чи іншими аспектами охорони праці. 

Свою роботу по нагляду за охороною праці спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці проводить 

через територіальні (обласні) управління, галузеві державні інспекції охорони 

праці, експертно-технічні центри. 

Інспектори даного органу мають право: 

- безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), 

виробництва, фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують 

найману працю, та здійснювати в присутності роботодавця або його 

представника перевірку додержання законодавства з питань, віднесених до їх 

компетенції; 

- одержувати від  роботодавця й посадових осіб письмові чи усні 

пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з 

відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини 

порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення; 

- видавати в установленому порядку обов’язкові для виконання приписи 

(розпорядження) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці,  

охорони надр, безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки; 

- забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію 

підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, 

споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, 

виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, реалізацію 

продукції, а також  скасовувати або припиняти дію виданих ними дозволів і 

ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих; 

- притягати до адміністративної  відповідальності  працівників, винних у 

порушенні законодавства про охорону праці; 

- надсилати роботодавцям  подання  про  невідповідність окремих 

посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для 

притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом. 

Використання ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання 

на території України базується на дозвільному принципі. Дозвіл на кожний 

окремий вид діяльності у сфері використання ядерної енергії надається лише 

уповноваженим на це державним органом із питань радіаційної безпеки. 

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки створюють 

державні інспекції, на які покладається держаний нагляд за дотриманням вимог 

ядерної та радіаційної безпеки. 

Функції органів державного пожежного нагляду полягають у нагляді за 

дотриманням протипожежних норм і правил при проектуванні, будівництві 

та експлуатації промислових підприємств. На органи державного пожежного 

нагляду покладено контроль за постійною готовністю відомчих пожежних 

підрозділів і формувань, станом протипожежного обладнання за якістю 
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навчання пожежній справі. Адміністративні функції органів державного 

пожежного нагляду полягають у тому, що інспектори мають право: 

контролювати стан протипожежної профілактики; давати обґрунтовані приписи 

з виявлених недоліків, обов’язкові для виконання адміністрацією; вимагати від 

адміністрації будь-яку документацію стосовно стану пожежної безпеки; 

накладати адміністративні стягнення за порушення вимог протипожежних 

правил; у разі небезпеки виникнення пожежі – зупиняти роботу машин, 

дільниць, підприємств. 

Органи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони 

здоров’я України здійснюють нагляд за проведенням санітарно-гігієнічних 

заходів, спрямованих на ліквідацію та попередження забруднення 

навколишнього середовища, на покращання умов праці, побуту, відпочинку, а 

також здійснюють контроль за впровадженням заходів щодо попередження 

професійних захворювань. Свою роботу санепіднагляд здійснює через районні, 

міські та обласні санітарно-епідеміологічні станції, до штату яких входять 

санітарні інспектори. Органи санепіднагляду узгоджують проекти будівництва 

та реконструкції підприємств щодо питань гігієни та виробничої санітарії, 

беруть участь у роботі комісій по введенню в дію нових виробничих об’єктів. 

Вони наділені правами забороняти експлуатацію об’єктів, що не відповідають 

нормам виробничої санітарії, забороняти використання шкідливих речовин у 

разі можливої негативної їх дії на людей і навколишнє середовище; вимагати 

термінової госпіталізації інфекційних хворих; регулярно проводити обстеження 

на підконтрольних підприємствах. 

Контроль – функція, яка виконує стабілізуючу роль у системі управління і 

реалізується шляхом створення відповідної системи перевірок додержання 

вимог законодавства про охорону праці та виконання відповідних планів, 

програм, приписів, зобов’язань  колективних договорів і угод та інших 

профілактичних заходів, і яка здійснюються на підприємствах, в установах і 

організаціях усіх форм власності уповноваженими посадовими особами, 

службами або представниками органів виконавчої влади, суб’єктів 

господарювання, громадських організацій, трудових колективів. 

Відомчий контроль покладається на адміністрацію підприємства та на  

господарські організації вищого рівня і здійснюється посадовими особами, 

повноваженими представниками міністерства або іншого центрального 

органу виконавчої влади, а також асоціаціями, корпораціями, концернами чи 

іншими об’єднаннями підприємств, в установах і організаціях, які належать до 

сфери їх управління. Цей контроль здійснюється відповідними службами 

охорони праці. 

Регіональний контроль – контроль, що здійснюється посадовими особами, 

повноваженими представниками і службами місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування на підприємствах, в установах та 

організаціях, які розташовані (зареєстровані) на території відповідного 

регіону. 

Внутрішній контроль – контроль, що здійснюється у межах окремого 

підприємства, установи чи організації власником або уповноваженим ним 
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органом та відповідними службами і посадовими особами цього підприємства, 

установи чи організації із залученням представників профспілкових організацій 

та трудових колективів. 

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. 

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює 

уповноважена найманими працівниками особа. 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці 

мають право безперешкодно перевіряти  на підприємствах виконання вимог 

щодо охорони праці та вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем  

пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів із 

безпеки й гігієни праці. 

Для виконання цих обов’язків роботодавець за свій рахунок організовує 

навчання, забезпечує необхідними засобами й звільняє уповноважених з 

охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із 

збереженням за ними середнього заробітку. 

Не можуть бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у зв’язку  

з виконанням ними обов’язків уповноважених із охорони  праці,  їх звільнення 

або притягнення до дисциплінарної чи  матеріальної відповідальності 

здійснюється лише за згодою найманих працівників у порядку, визначеному 

колективним договором. 

Якщо уповноважені з охорони праці вважають, що профілактичні заходи, 

вжиті роботодавцем, є недостатніми, вони можуть звернутися за допомогою до 

органу державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати 

участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок 

підприємств чи виробництв. 
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Уповноважені з охорони праці діють відповідно до типового положення, 

що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом  

виконавчої влади з питань праці та соціальної політики. 

 

 

2.4. Нагляд та контроль у сфері страхування  

від нещасних випадків 
 

Державний нагляд у сфері страхування від нещасних випадків та 

контроль за діяльністю страхувальників та Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків (ФССНВ) здійснюють спеціально уповноважені органи 

виконавчої влади. Направляє та координує роботу вищезгаданих органів 

Кабінет Міністрів України. 

Метою державного нагляду є контроль за виконанням страхувальниками 

та ФССНВ законодавства щодо страхування від нещасних випадків. 

Якщо ФССНВ прийнято рішення, яке порушує законодавство із 

страхування від нещасних випадків, або страхувальник не виконує вимоги 

цього законодавства, органи державного нагляду вказують на допущені 

порушення і встановлюють строк щодо їх усунення.  

У разі, якщо у строк, який встановлений органами державного нагляду, 

ФССНВ або страхувальник не ліквідує порушення, органи державного нагляду 

відміняють незаконні  рішення з подальшим відшкодуванням збитків за 

рахунок ФССНВ або страхувальника. Невиконання цієї вимоги   призводить до 

притягнення посадових осіб ФССНВ або страхувальника до встановленої 

законодавством відповідальності з подальшим виконанням вимог органів 

державного нагляду. При цьому ФССНВ або страхувальники у двохтижневий 

строк може оскаржити рішення органів державного нагляду  у суді. 

У разі необхідності органи державного нагляду мають право вимагати 

проведення позапланового засідання правління ФССНВ. Якщо ця вимога не 

буде виконана, органи державного нагляду мають право самостійно призначити 

та провести засідання правління ФССНВ. 

ФССНВ та страхувальники зобов’язанні  надавати органам державного 

нагляду або їх уповноваженим представникам документи й довідки, які 

потрібні для виконання ними функцій контролю у сфері страхування від 

нещасних випадків. 

Додатковий нагляд за діяльністю ФССНВ здійснює наглядова рада. 

Метою цього нагляду є забезпечення виконання ФССНВ його статуту та 

забезпечення цільового використання  коштів цього фонду. 

Члени наглядової ради працюють на громадських засадах, при цьому вони 

не можуть бути одночасно членами правління ФССНВ чи працівниками 

виконавчої дирекції вищезгаданого Фонду або її робочих органів. 

До складу наглядової ради входить 15 чоловік, у рівних долях це 

представники  трьох сторін - держави, роботодавців та осіб, що застраховані. 

Представники застрахованих осіб у наглядову раду делегуються об’єднаннями 
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профспілок, представники роботодавців -  об’єднаннями роботодавців, при 

цьому вищезгадані об’єднання повинні мати статус всеукраїнських. Від 

держави участь у наглядовій раді приймають представники відповідних 

спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади. Строк 

повноважень членів наглядової ради складає 6 років. Роботу наглядової ради 

очолює її голова, який вибирається на один рік із складу членів наглядової 

ради, при цьому по черзі забезпечується представництво кожної із трьох 

представлених сторін: держави, роботодавців та застрахованих осіб, а головою 

наглядової ради і головою правління ФССНВ одночасно не можуть бути 

представники однієї й тієї ж представницької сторони. 

Наглядова рада: 

 перевіряє діяльність ФССНВ; 

 заслуховує звіти правління  та виконавчої дирекції ФССНВ із питань 

виконання  ФССНВ його статутних завдань та використання 

страхових коштів і дає відповідні рекомендації ФССНВ; 

 у разі необхідності, крім щорічних аудиторських перевірок 

використання страхових коштів, назначає  позачергові перевірки 

фінансової діяльності ФССНВ або окремих напрямків його роботи та 

діяльності робочих органів виконавчої дирекції ФССНВ, при цьому 

перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду; 

 отримує необхідну інформацію щодо роботи ФССНВ; 

 узагальнює практику застосування  законодавства щодо страхування  

від нещасних випадків, робить пропозиції ФССНВ та Кабінету 

Міністрів України щодо його удосконалення; 

 при наявності порушень законодавства у сфері страхування від 

нещасних випадків  встановлює ФССНВ строк щодо усунення цих 

порушень, а якщо вказані порушення не виправленні, ставить питання 

щодо відповідальності посадових осіб ФССНВ відповідно до 

існуючого законодавства; 

  при необхідності вимагає скликання засідання правління ФССНВ; 

 сприяє налагоджуванню взаємовідносин та взаємодії ФССНВ, 

страхувальників та застрахованих осіб у вирішенні завдань 

страхування від нещасних випадків, які передбачені статтею 1 Закону 

України про обов’язкове соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на півроку. 

Позачергові засідання наглядової ради можуть збиратися її головою, або у разі, 

якщо цього вимагає одна третина членів наглядової ради, а також у разі 

відповідного рішення правління ФССНВ. Засідання наглядової ради є 

правомочним при наявності не менш ніж 2/3 складу кожної із представницьких 

сторін. 
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2.5. Центральні та регіональні органи управління 

охороною праці, їх компетенція та повноваження 
 

Однією з функцій сучасної держави є проведення соціальної політики, 

спрямованої на підвищення безпеки праці. Здійснення цієї функції неможливе 

без відповідного державного управління охороною праці, яке здійснюється як 

на загальнодержавному, так і на регіональному та галузевому рівнях. Стаття 

31 Закону України "Про охорону праці" визначає, що державне управління 

охороною праці, в першу чергу, здійснюють: 

 Кабінет Міністрів України; 

 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці; 

 міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві  державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Компетенцією Кабінету Міністрів України в сфері охорони праці є: 

 забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці; 

 подання на затвердження Верховною Радою України 

загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища; 

 спрямування і координація діяльності міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов 

праці та нагляду за охороною праці; 

 встановлення єдиної державної статистичної звітності з питань 

охорони праці. 

З метою координації діяльності органів державного управління охороною 

праці створюється Національна рада з питань безпечної життєдіяльності 

населення, яку очолює віце-прем'єр-міністр України. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: 

 проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці; 

 розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участю 

профспілок; 

 здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з 

охорони праці; 

 укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань 

поліпшення умов і безпеки праці; 

 беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів 

з охорони праці; 

 організовують навчання і перевірку знань із питань охорони праці; 

 створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють 

керівництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших вимог 

законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи; 
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 здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на 

підприємствах галузі. 

Для координації, вдосконалення роботи з охорони праці й контролю за 

цією роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади 

створюються структурні підрозділи з охорони праці. 

Крім вище перелічених функцій, які покладаються на всі міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади, деякі міністерства, зокрема 

Міністерство соціальної політики України, МОЗ, МНС, виконують спеціальні 

функції охорони праці. 

Міністерство соціальної політики України забезпечує проведення 

державної експертизи умов праці із залученням служб санітарного 

епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров'я, визначає порядок та 

здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх 

відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці. 

Міністерство охорони здоров‘я та Державна санітарно-епідеміологічна 

служба України розробляє гігієнічно обґрунтовані нормативи показників 

шкідливих факторів на робочих місцях та у межах робочої зони підприємств, 

опрацьовує санітарні норми щодо нормативів та методик визначення 

показників шкідливих факторів, проводить контроль виконання вимог гігієни 

праці та виробничого середовища, розробляє методику атестації робочих місць 

тощо. 

Міністерство надзвичайних ситуацій України здійснює заходи щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру і 

зменшення збитків під час аварій та катастроф, проводить оповіщення 

населення про загрозу й виникнення надзвичайних ситуацій та інформування 

його про наявну обстановку, організовує та проводить рятувальні й інші 

невідкладні роботи. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду 

за охороною праці: 

 здійснює комплексне управління охороною праці на державному 

рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за 

виконанням функцій державного управління охороною праці 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

 розробляє за участю міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок 

загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища і контролює її виконання; 

 здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує правила, 

норми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з 

охорони праці або зміни до них; 

 координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
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державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

 одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, 

інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості й інформацію, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань; 

 бере участь у міжнародному співробітництві та в організації 

виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий 

досвід із цих питань, опрацьовує та подає у встановленому порядку 

пропозиції щодо удосконалення і поступового наближення чинного 

законодавства про охорону праці до відповідних міжнародних та 

європейських норм. 

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є 

обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої  влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, 

юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства 

використовують найману працю. 

В умовах переходу до ринкової економіки, коли створюються численні 

підприємства та інші господарства з недержавними формами власності, що не 

мають галузевого підпорядкування, незмірно зростає значення регіональних та 

місцевих органів державної виконавчої влади в організації безпечних і 

здорових умов праці, усуненні причин виробничого травматизму та 

професійних захворювань. 

Законами "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве 

самоврядування" передбачено, що захист прав, свобод і законних інтересів 

громадян є одним з головних принципів, на яких ґрунтується місцеве та 

регіональне самоврядування. Отже, порушення цих прав, пов‘язане з 

невиконанням вимог законодавства про охорону праці, є об‘єктом та предметом 

діяльності місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування. 

Діяльність місцевих державних адміністрацій спрямовується на те, щоб у 

повсякденному житті набував практичного змісту та підтверджувався 

найголовніший принцип державної політики – пріоритет життя і здоров‘я 

працівників. 

Закон "Про охорону праці" передбачає, що місцеві державні адміністрації 

у межах відповідних територій (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні та районні держадміністрації, держадміністрації міст Києва та 

Севастополя): 

 забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в 

галузі охорони праці; 
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 формують за участю представників профспілок та Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків і забезпечують виконання 

цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у 

складі програм соціально-економічного і культурного розвитку 

регіонів; 

 забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема 

зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, 

вживають заходів до проведення атестації робочих місць на 

відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; 

 вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) 

аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних 

територій та об'єктів комунальної власності; 

 здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької 

діяльності нормативно-правових актів про охорону праці. 

Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні 

підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке 

затверджується Кабінетом Міністрів України, а також на громадських засадах - 

ради з питань безпечної життєдіяльності населення. 

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: 

 затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану 

безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з 

охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного 

розвитку регіонів; 

 приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-

рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та 

об'єктів комунальної власності. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне 

утримання, ефективну й безпечну експлуатацію об'єктів житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних 

територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, 

зайнятих на цих об'єктах. Для виконання цих функцій сільські, селищні, міські 

ради створюють у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або 

призначають спеціаліста з охорони праці. 

Асоціації, корпорації, концерни та інші об'єднання визначають свої 

повноваження в галузі охорони праці статутами або договорами між 

підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих 

об'єднанням функцій в їх апаратах створюються служби охорони праці. 
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2.6. Управління охороною праці на регіональному рівні 

 
2.6.1. Особливості функціонування регіональних систем  

управління охороною праці 

 

Управління охороною праці на регіональному рівні (УОПРР) 

забезпечують органи управління адміністративно-територіальних одиниць, які 

на підставі чинних нормативно-правових актів здійснюють цілеспрямовану, 

планомірну діяльність у сфері охорони праці з метою забезпечення здоров’я та 

працездатності працівників підприємств, установ та організацій на 

підпорядкованій їм території.  

Основні принципи функціонування УОПРР : 

 здійснення державної політики в галузі охорони праці, в першу чергу, це 

забезпечення пріоритету життя та здоров’я працюючих, повної 

відповідальності керівників підприємств, установ та організацій за 

створення безпечних умов праці, запобігання травматизму, 

профзахворювань, аварій та пожеж, забезпечення гарантій прав 

працюючих на охорону праці; 

 координація діяльності всіх суб’єктів управління з метою виконання 

поставлених завдань і заходів щодо створення здорових та безпечних 

умов праці; 

 додержання чіткої виконавчої дисципліни представниками державної 

влади та керівниками підприємств, установ та організацій, трудової та 

технологічної дисципліни працівниками підприємств; 

 забезпечення нерозривного зв’язку між процесами виробничої і 

управлінської діяльності та застосуванням і впровадженням засобів та 

заходів щодо підвищення рівня безпеки та покращення умов праці і 

виробничого середовища; 

 економічна зацікавленість як власників підприємств, так і працюючих на 

них, у підвищенні рівня безпеки та поліпшенні умов праці. 

Об’єктом управління охороною праці на регіональному рівні є діяльність 

роботодавців, керівників підприємств, установ та організацій, їх працівників, 

контролюючих та наглядових органів, органів соціального страхування щодо 

забезпечення на підприємствах, установах та організаціях вимог нормативно-

правових актів з охорони праці, виявлення ризиків і запобігання від нещасних 

випадків, професійних захворювань, аварій та пожеж. 

Управління охороною праці на регіональному рівні здійснюють (ст. 41 

"Закону України з охорони праці"): 

 Автономна Республіка Крим – Рада міністрів; 

 по області – обласна державна адміністрація; 

 в районах – районні державні адміністрації; 

 в містах, селищах та селах – виконавчі органи (комітети) відповідних 

рад. 

Відповідальними керівниками органів управління охороною праці є: 
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 Автономна Республіка Крим – Голова Ради міністрів; 

  на рівні області – Голова обласної державної адміністрації; 

 на рівні району – Голова районної державної адміністрації; 

 на рівні міста, селища, села – Голова відповідного виконавчого органу 

(комітету) ради. 

Основна управлінська інформація, яка використовується регіональними 

органами управління охороною праці на рівні Автономної республіки Крим та 

області: 

 Укази президента України; 

 Закони Верховної Ради; 

 постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові акти; 

 рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності 

населення при Кабінеті Міністрів України; 

 накази органів, що здійснюють державний нагляд за охороною праці; 

 матеріали статистичної звітності; 

 укладені з профспілками угоди з питань поліпшення умов та безпеки 

праці; 

 рішення територіальної структури спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 

 рішення ради (комітету) з питань безпечної життєдіяльності населення; 

 матеріали перевірок стану охорони праці на підприємствах Автономної 

республіки Крим чи області, які проводились державними інспекторами, 

представниками Ради міністрів Автономної республіки Крим чи обласної 

державної адміністрації, профспілками. 

На рівні району: 

 управлінська інформація, передбачена для Автономної республіки Крим 

чи області; 

 матеріали перевірок стану охорони праці на підприємствах району 

представниками районної держадміністрації, її управлінь, відділів. 

На рівні міста, селища, села: 

 управлінська інформація, передбачена для району; 

 матеріали перевірок стану охорони праці на підприємствах, установах і 

організаціях міста, селища, села представниками асоціації спеціалістів з 

охорони праці. 

Підготовку управлінських рішень здійснюють: 

 на рівні Автономної республіки Крим – відповідний структурний 

підрозділ з питань охорони праці при Раді міністрів Автономної 

республіки Крим, республіканська Рада з питань безпечної 

життєдіяльності населення; 

 на рівні області – відділ з питань  охорони праці районної 

держадміністрації у вигляді рішень (наказів) Голови обласної 

держадміністрації, обласна Рада з питань безпечної життєдіяльності 

населення; 

  на рівні району – служба охорони праці районної держадміністрації у 
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вигляді рішень (наказів) Голови районної держадміністрації, районна 

Рада з питань безпечної життєдіяльності населення, управління праці і 

соціального захисту населення; 

 на рівні міста, селища, села – асоціація спеціалістів з питань охорони 

праці у вигляді рішень Голови виконавчого органу відповідної ради. 

Функціонування регіональних систем управління охороною праці 

(РСУОП) забезпечується за рахунок створення комплексу наступних 

підсистем: 

 нормативно-правової;  

 організаційно-управлінської;  

 фінансово-економічної;  

 матеріально-технічної; 

 інформаційної; 

 кадрової; 

 наукової. 

У першу чергу, функціонування РСУОП вимагає: 

- створення (придбання) нормативно-правових актів та методичних 

матеріалів з охорони праці; 

- вдосконалення існуючих та розробки нових нормативно-правових актів та 

методичних матеріалів.  

- оцінку відповідності діяльності посадових осіб і працівників вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

- вжиття відповідних заходів щодо порушників нормативно-правових актів. 

Нормативно-правове забезпечення РСУОП здійснюється шляхом 

створення банку даних нормативно-правових актів з охорони праці, придбання, 

розробки та вдосконалення необхідної нормативно-методичної літератури, 

доведення їх до суб’єктів управління, розроблення положень про РСУОП з 

урахуванням законодавства України. 

Нормативно-правові акти і методична документація повинні 

регламентувати всі завдання та функції РСУОП. 

Нормативно-правові акти ставлять перед керівниками і працівниками чітке 

завдання щодо роботи з питань охорони праці,  виконання якої повинно 

систематично перевірятись, аналізуватися, оцінюватися та відповідно 

стимулюватися. 

Організаційно-управлінське забезпечення РСУОП здійснюється шляхом 

визначення  обов’язків, прав і відповідальності керівного складу посадових 

осіб, створення ради з безпечної життєдіяльності населення, служб та асоціацій 

спеціалістів з охорони праці, системи контролюючих і наглядових структур, 

органів державного соціального страхування від нещасних випадків та 

профзахворювань на виробництві, створення експертно-технічних та 

навчальних центрів з охорони праці. 

Законом "Про місцеві держадміністрації" (ст. 2, 13, 16) та Законом України 

"Про охорону праці" (ст. 41) визначені завдання та повноваження місцевих 

державних адміністрацій у галузі охорони праці. Органи виконавчої влади 

зобов’язані вживати рішучих заходів аби забезпечити виконання  одного з 
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основних принципів державної політики в галузі охорони праці – повної 

відповідальності роботодавця за створення для працівників здорових та 

безпечних умов праці. Кім того, згідно ст. 9 Закону "Про підприємництво" 

власники  підприємства зобов’язані забезпечити належні умови праці тим 

громадянам, які працюють за наймом. 

Місцеві державні адміністрації і Ради депутатів у межах відповідної 

території: 

 забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці; 

 формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення; 

 організовують при необхідності регіональні аварійно-рятувальні 

формування; 

 здійснюють контроль за додержанням нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

 створюють у разі необхідності фонди охорони праці. 

Фінансово-економічне забезпечення РСУОП здійснюється за рахунок 

створення фондів охорони праці на підприємствах, Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків, фінансування заходів з охорони праці з 

боку державного та місцевого бюджетів та інших джерел. 

Матеріально-технічне забезпечення РСУОП здійснюється шляхом 

придбання та створення засобів колективного та індивідуального захисту, 

створення підприємствами продукції, яка відповідає вимогам охорони праці, 

підтримання безпечного стану виробничого обладнання, будівель і споруд, 

транспортних засобів, технологічних процесів згідно галузевих та міжгалузевих 

норм, правил і стандартів з охорони праці. 

Інформаційне забезпечення РСУОП здійснюється шляхом збирання, 

оброблення  й зберігання інформації, що використовується не тільки для 

звітності, а і для прийняття та реалізації управлінських рішень у галузі охорони 

праці, а також для створення регіональних інформаційних комп’ютерних 

систем соціального моніторингу та поширення передового досвіду в галузі 

охорони праці, організації виставок, конференцій, семінарів, видавничої 

діяльності. 

Кадрове забезпечення РСУОП включає у себе підбір, підготовку та 

підвищення кваліфікації керівників, виконавчої влади, виконавчих органів 

влади, власників підприємств та спеціалістів служб охорони праці, створення 

навчально-методичних центрів із підготовки та перепідготовки спеціалістів з 

охорони праці, поглиблене вивчення цієї дисципліни студентами вузів та інших 

навчальних закладів. 

Наукове забезпечення РСУОП полягає в залученні наукових, науково-

дослідницьких, науково-виробничих та учбових закладів до проведення 

наукових досліджень в галузі охорони праці, створенні сучасної техніки та 

технологій з підвищеним рівнем безпеки, виданні підручників, посібників та 

необхідних методичних матеріалів з охорони праці. 
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2.6.2. Завдання та права органів управління  

охороною праці на регіональному рівні 

 

Органи УОПРР в межах своїх повноважень вирішують наступні завдання 

з охорони праці. 

Рада міністрів Автономної республіки Крим та обласні державні 

адміністрації: 

 здійснюють на відповідній території реалізацію державної політики в 

галузі охорони праці; 

 забезпечують виконання рішень Національної ради з питань безпечної  

життєдіяльності населення, розробляють пропозиції щодо планів її роботи; 

 створюють відповідні ради з питань безпечної життєдіяльності населення; 

 подають пропозиції до Національної програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, інших цільових програм з 

охорони праці; 

 опрацьовують та забезпечують виконання   цільових регіональних програм 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з 

урахуванням необхідності в технічних, фінансових, кадрових, 

інформаційних та наукових ресурсах, засобах колективного та 

індивідуального захисту; 

 забезпечують виконання заходів з охорони праці в складі програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, контролюють 

виконання цих програм; 

 визначають обов’язки з питань охорони праці посадових осіб відповідних 

державних адміністрацій та керівників підприємств, з якими укладаються 

контракти; 

 координують діяльність у сфері охорони праці розташованих на 

підпорядкованій ним території районних державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування; 

 здійснюють щоквартально та один раз на рік підготовку зведених даних 

про стан травматизму невиробничого характеру і їх подання до спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці; 

 забезпечують у межах своїх повноважень дотримання законодавства про 

охорону праці, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; 

 здійснюють моніторинг у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання; 

 забезпечують соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із 

шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів щодо 

якісного проведення атестації робочих місць на підприємствах, в установах 

та організаціях на відповідність умов праці Гігієнічній класифікації; 

 вивчають стан охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях 

усіх форм власності та практику застосування законодавства про 



 51 

обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та 

профзахворювання на виробництві, розробляють відповідні пропозиції; 

 впроваджують різні форми мотивації роботи з охорони праці; 

 здійснюють державний контроль за охороною праці; 

 впроваджують заходи щодо профілактики травматизму невиробничого 

характеру та здійснюють контроль за їх виконанням; 

 беруть участь у розслідуванні групових нещасних випадків, а також 

нещасних випадків із смертельними наслідками, професійних захворювань 

і аварій на виробництві відповідно до вимог законодавства, організують 

проведення розслідування та аналізу нещасних випадків невиробничого 

характеру, ведення їх обліку; 

 здійснюють організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації та 

перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів 

підприємств, які знаходяться у сфері їх управління; 

 взаємодіють з органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань охорони 

праці; 

 інформують населення про стан охорони праці в регіоні; 

 організують та проводять консультації, розглядають скарги та звернення 

громадян, підприємств, установ та організацій з питань охорони праці, 

вживають відповідні заходи щодо усунення причин, які викликають  ці 

скарги; 

 скликають у встановленому порядку наради, проводять семінари та 

конференції з питань охорони праці; 

 при необхідності засновують в установленому законодавством порядку  

друковані засоби масової інформації для висвітлення питань охорони 

праці; 

 організують виконання в рамках регіональних програм науково-дослідних 

робіт у сфері охорони праці, загальнообов’язкового соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання; 

 впроваджують сучасні форми і засади соціального партнерства. 

Органи управління обласних державних адміністрацій також 

забезпечують виконання наступних конкретних завдань. 

1. Проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці: 

 заступниками голів обласних держадміністрацій, на яких покладено 

виконання функцій з питань охорони праці, спеціалістами служби охорони 

праці та членами комісії з перевірки знань з питань охорони праці 

адміністрацій у Науково-інформаційному та навчальному центрі охорони 

праці спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці; 

 керівниками підприємств, що уклали контракти з державною 

адміністрацією, та керівниками підприємств недержавних форм власності, 

також фахівцями їх служб охорони праці та членами комісій з перевірки 

знань з питань охорони праці у визначених обласною державною 
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адміністрацією навчальних закладах; 

 керівниками управлінь та самостійних відділів обласної адміністрації в 

комісіях держадміністрації; 

 керівниками управлінь та самостійних відділів подвійного 

підпорядкування в комісіях організацій, яким вони підпорядковані; 

 головами (заступниками голів) районних та міських державних 

адміністрацій та головами виконкомів міських, селищних та сільських рад 

та членами комісій з перевірки знань з питань охорони праці в службі 

охорони праці держадміністрації. 

2. Пропаганду питань охорони праці через засоби масової інформації. 

3. Надання допомоги підприємствам, що належать до сфери їх управління 

та підприємствам недержавної форми власності стосовно: 

 впровадження нових, більш безпечних технологічних процесів та 

обладнання, засобів механізації та автоматизації; 

 визначення аварійного стану будівель та споруд і розробки заходів щодо 

виводу їх з аварійного стану чи з експлуатації; 

 проведенні атестації робочих місць на їх відповідність Гігієнічній 

класифікації умов праці та ін. 

Районні державні адміністрації: 

 координують діяльність у сфері охорони праці органів місцевого 

самоврядування міст, селищ, сіл, розташованих на підпорядкованій ним 

території; 

 опрацьовують та забезпечують виконання цільових регіональних програм 

щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 

з урахуванням необхідності в технічних, фінансових, кадрових, 

інформаційних та наукових ресурсах, засобах колективного та 

індивідуального захисту, а також забезпечують виконання заходів з 

охорони праці в складі програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів і здійснюють контроль за їх виконанням; 

 організують роботу щодо одержання від підприємств, установ та 

організацій інформації про стан охорони праці; 

 щоквартально і один раз на рік здійснюють підготовку зведених даних про 

стан травматизму невиробничого характеру та їх  подання до Ради 

міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій; 

 інформують населення про стан травматизму невиробничого характеру в 

регіоні та заходи, які вжиті для запобігання нещасним випадкам; 

 забезпечують у межах своїх повноважень дотримання законодавства з 

охорони праці, загальнообов’язкового державного соціального страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; 

 впроваджують сучасні форми та засади соціального партнерства; 

 сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань охорони 

праці на відповідних територіях; 

 опрацьовують та забезпечують разом з органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян здійснення заходів регіональних 
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програм щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, здійснюють впровадження регіональної системи запобігання 

травматизму невиробничого характеру; 

 забезпечують впровадження різних видів мотивації роботи з охорони 

праці; 

 сприяють впровадженню безпечних виробничих процесів та устаткування; 

 здійснюють державний контроль за охороною праці та захист населення, 

додержанням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, 

а також за своєчасним проведенням на підприємства, в установах та 

організаціях навчання і інструктажів з охорони праці, забезпеченням 

працюючих засобами колективного та індивідуального захисту, 

лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, мийними засобами, 

наданням працівникам пільг та компенсацій, передбачених 

законодавством; 

  забезпечують соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з 

шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів щодо 

якісного проведення атестації робочих місць на відповідність Гігієнічній 

класифікації умов праці; 

 відповідно до законодавства беруть участь у розслідуванні групових 

нещасних випадків на виробництві та нещасних випадків із смертельними 

наслідками, професійних захворювань та аварій на виробництві; 

 організовують розслідування, облік та аналіз нещасних випадків 

невиробничого характеру; 

 сприяють підвищенню кваліфікації працівників з питань охорони праці та 

надають методичну допомогу; 

 організують та проводять консультації, здійснюють розгляд скарг та 

звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань охорони 

праці, вживають відповідні заходи щодо усунення причин, які викликали 

скарги; 

 інформують населення з питань охорони праці через засоби масової 

інформації. 

Органи УОПРР в межах своїх повноважень мають право: 

 перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на будь-

яких виробничих об’єктах, видавати керівникам та іншим посадовим 

особам підприємств, що перевіряються, обов’язкові для виконання 

розпорядження щодо усунення виявлених недоліків; 

 вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не 

пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з 

охорони праці, або не мають допуску до відповідних робіт, чи порушують 

вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; 

 у разі систематичного порушення законодавства у сфері охорони праці 

розривати контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери їх управління, подавати пропозиції щодо розірвання 

контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать 
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до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади; 

 подавати органам державного нагляду за охороною праці пропозиції щодо 

притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ та 

організацій, які не дотримуються вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

 одержувати в установленому порядку від органів місцевого 

самоврядування інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для 

виконання завдань з охорони праці; 

 здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць 

працівників, зайнятих на підземних роботах та на роботах з шкідливими і 

небезпечними умовами праці; 

 за погодженням з керівниками залучати спеціалістів підприємств, установ і 

організацій, та об’єднань громадян до розгляду питань з охорони праці; 

 подавати пропозиції до центральних державних органів управління 

пропозиції з питань охорони праці. 

 

 

2.6.3. Основні заходи з охорони праці  

регіональних систем управління 

 

Заходи РСУОП з охорони праці визначаються наказом 

Держгірпромнагляду (Держнаглядохоронпраці) від 02.06.99 №102, який 

встановив перелік заходів на державному, регіональному, галузевому рівнях та 

на підприємствах усіх форм власності й видів діяльності, які спрямовані на 

розв’язання  найважливіших загальнодержавних, галузевих та регіональних 

проблем в галузі охорони праці, в першу чергу, це: приведення умов і безпеки 

праці до існуючих нормативних вимог; попередження нещасних випадків та 

професійних захворювань на виробництві; забезпечення відповідного контролю 

за цільовим використанням коштів тощо. 

Основні заходи РСУОП, які можуть здійснюватися на державному рівні: 

 розробка проектів державних законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці, концепцій та програм щодо поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища; 

 розробка і впровадження безпечних та нешкідливих для здоров’я 

працюючих новітніх технологій, організація виробництва сучасних  засобів 

колективного та індивідуального захисту, приладів контролю шкідливих 

чинників виробничого середовища, спеціальних технічних та 

робототехнічних засобів проведення аварійних робіт; 

 розробка і впровадження автоматизованих інформаційних систем охорони 

праці, систем аналізу технічного стану виробництва, експертних систем 

аналізу та прогнозування небезпечних та аварійних ситуацій, 

автоматизованих систем контролю концентрації шкідливих та небезпечних 

речовин у виробничому середовищі; 

 розробка сучасних методик оцінки стану охорони праці та принципів 
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економічних методів управління охороною праці; 

  розробка сучасних науково обґрунтованих критеріїв оцінки ризику 

заподіяння шкоди здоров’ю працюючих та оцінки втрати їх професійної 

працездатності у наслідок отримання виробничих травм чи професійних 

захворювань, розробка методик розрахунку страхових тарифів та 

страхових платежів при державному соціальному страхуванні від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; 

 розроблення заходів щодо гарантованого безпечного поводження з 

вибуховими речовинами, а також створення речовин підвищеної 

вибухобезпеки; 

 розроблення показників ергономічної оцінки рівня охорони праці та 

порядку їх урахування в процесі проектування й експлуатації 

технологічних процесів і устаткування, проведення їх експертиз; 

 матеріально-технічне оснащення експертно-технічних, сертифікаційних 

центрів та випробувальних лабораторій, організація державної системи 

сертифікації  виробництва  засобів колективного та індивідуального 

захисту на відповідність вимог щодо охорони праці; 

 сприяння покращенню матеріально-технічної бази та рівня кваліфікації 

керівних та інспекторських кадрів в органах державного нагляду за станом 

охорони праці, а також рівня навчання з питань охорон  праці у  вищих 

навчальних закладах; 

 створення та видання нових підручників, необхідної навчально-методичної 

літератури з питань охорони праці, розробка та використання  в учбових 

процесах тренажерів з метою підвищення рівня навчання з питань охорони 

праці; 

 створення навчальних та інформаційних радіо та телевізійних передач, 

відео та кінофільмів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

населення; 

 сприяння покращенню матеріально-технічної бази видавничо-

поліграфічних комплексів, розробка та організація випуску знаків безпеки, 

плакатів, пам’яток, інформаційних листків з охорони праці, каталогів 

засобів індивідуального захисту працюючих тощо; 

 забезпечення нормативними документами з питань охорони праці 

спеціалістів в діючих органах  державного нагляду у сфері   охорони праці; 

 організація та проведення конференцій, семінарів, виставок та інших 

заходів з питань охорони праці, промислової безпеки та безпеки 

життєдіяльності; 

 забезпечення міждержавних зв’язків з питань охорони праці, вивчення 

досвіду інших країн в галузі охорони праці та участь у діяльності 

відповідних міжнародних організацій, проведенні міжнародних семінарів, 

нарад, виставок з цих питань тощо; 

  заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над 

розв’язанням існуючих проблем в галузі охорони праці; 

Основні заходи РСУОП, які здійснюються на регіональному рівні: 

 розробка та впровадження систем управління охороною праці на 
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регіональному рівні; 

 сприяння становленню і розвитку спеціалізованих підприємств та 

виробництв, науково-технічних центрів, творчих колективів, експертних 

груп, діяльність яких спрямована на розв’язання існуючих проблем в галузі 

охорони праці; 

 здійснення заходів метрологічного, кадрового та організаційного 

забезпечення щодо атестації робочих місць на підприємствах регіону, які 

не мають галузевого підпорядкування, а також створення 

госпрозрахункових промислово-санітарних лабораторій (утому числі 

пересувних) для надання допомоги підприємствам у проведені атестації 

робочих місць на їх відповідність вимогам Гігієнічної класифікації умов 

праці; 

 створення та обладнання регіональних навчально-методичних центрів з 

охорони праці для навчання працівників з питань охорони праці, 

промислової безпеки та безпеки життєдіяльності; 

 розробка й реалізація навчальних та інформаційних програм щодо 

підвищення знань працівників з питань охорони праці, промислової 

безпеки та безпеки життєдіяльності; 

 створення навчальних та інформаційних радіо і телевізійних програм щодо 

підвищення  рівня знань населення з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

 проведення нарад, конференцій, семінарів тощо з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, створення  постійно діючих виставок засобів 

індивідуального захисту, які виробляються на вітчизняних підприємствах; 

 організація знаків безпеки, плакатів, пам’яток, інформаційних листків з 

охорони праці, каталогів засобів індивідуального захисту працюючих та 

забезпечення ними підприємств регіону; 

 вивчення досвіду та досягнень інших країн в галузі охорони праці, участь у 

діяльності міжнародних організацій з охорони праці, проведені 

міжнародних конференцій, семінарів, нарад, виставок тощо з цих питань; 

 видання та перевидання нормативних актів з охорони праці і забезпечення 

ними служб охорони праці в регіоні; 

 проведення експертизи технічного стану будівель і споруд, експертизи та 

діагностики потенційно небезпечних об’єктів та устаткування на 

підприємствах регіону, що не мають галузевого підпорядкування; 

 фінансування заходів, передбачених регіональними програмами 

запобігання нещасних випадків невиробничого характеру, дорожньо-

транспортного, побутового та дитячого травматизму; 

 заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над 

розв’язанням існуючих проблем в галузі охорони праці тощо. 

У відповідності з існуючою організаційною структурою УОПРР, в 

посадові інструкції керівників органів регіональних держадміністрацій, голів 

органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, їх заступників, всіх керівників 

структурних підрозділів, управлінь, відділів включаються їх обов’язки, права і 
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відповідальність щодо управління охороною праці в підлеглих територіальних 

одиницях, структурних підрозділах, управліннях і відділах. 

Для кожної посадової особи органу УОПРР визначаються завдання з 

питань охорони праці і функції управління (планування – організація – 

мотивація – контроль), за допомогою яких виконуються встановлені завдання, 

що передбачені Законом України "Про охорону праці" та іншими нормативно-

правовими актами. 

 

 

2.6.4. Управління процесом вирішення завдань  

посадовими особами 

 

Управління процесом вирішення завдань роботи з охорони  праці  

посадовими особами здійснюється шляхом послідовного виконання наступних 

основних функцій управління охороною праці; 

 прогнозування і планування робіт з охорони праці; 

 організація функціонування РСУОП; 

 мотивація, оперативне керівництво та координація роботи з охорони 

праці; 

 нагляд і контроль, облік та аналіз функціонування РСУОП. 

Прогнозування і планування робіт з охорони праці. 

Органи управління охороною праці обласних держадміністрацій та інших 

місцевих органів виконавчої влади забезпечують: 

 прогнозування можливих ризиків, динаміки травматизму та 

профзахворювань в регіоні; 

 проведення прогнозних оцінок потреби в нормативно-правових, 

організаційно-управлінських, матеріально-технічних, фінансових, 

кадрових, інформаційних та наукових ресурсах для підвищення рівня 

охорони праці на підприємствах регіону; 

 визначення потреб регіону в сучасних засобах колективного та 

індивідуального захисту; 

 визначення заходів щодо підвищення безпеки засобів виробництва на 

підприємствах регіону та забезпечення їх відповідності державним 

нормативним актам; 

 планують заходи щодо надання допомоги підприємствам у проведенні 

сертифікації устаткування те технологічних процесів, атестації робочих 

місць на їх відповідність Гігієнічній класифікації умов праці, а також у 

забезпеченні підприємств засобами колективного та індивідуального 

захисту тощо. 

Обласні державні адміністрації: 

 здійснюють розробку регіональних програм поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, а також угод, що укладаються з 

профспілками; 

 погоджують плани робіт з охорони праці районних держадміністрацій  та 

плани навчання з питань охорони праці, яке здійснюють районні 
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навчально-методичні центри; 

 затверджують плани робіт, що виконуються спеціалістами служб охорони 

праці. 

У першу чергу, обласні державні адміністрації розробляють на наступні 

три роки свої, обласні програми щодо заходів поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища. 

Метою цих програм є здійснення заходів, які б сприяли вирішенню питань 

організаційного, нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансово-

економічного, наукового та кадрового забезпечення робіт у галузі охорони 

праці, запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням, аваріям 

та пожежам. 

Кожна з обласних програм повинна включати у себе наступні розділи: 

1. Організаційні заходи. 

2. Забезпечення працюючих засобами колективного і індивідуального 

захисту та засобами контролю. 

3. Навчання і поширення досвіду з питань охорони праці. 

4. Інформаційне забезпечення охорони праці. 

5. Пріоритетні напрямки наукових досліджень та розробок в галузі безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища. 

6. Нормативно-правове забезпечення охорони праці. 

7. Міжнародне співробітництво в галузі охорон  праці. 

8. Фінансування обласної програми. 

Обласна програма повинна також включати у себе  пропозиції Ради 

об’єднання профспілок області, територіального управління спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці, райдержадміністрації, органів самоврядування, підприємств, установ та 

організацій області і затверджується розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації. 

Після затвердження обласної програми в місячний термін за участю 

профспілкових організацій повинні бути розроблені та затверджені відповідні 

районні, міські та інші регіональні програми заходів поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на наступні роки, копії яких 

надаються відділу з питань охорони праці облдержадміністрації. 

Обласне фінансове управління повинно врахувати в обласному бюджеті 

видатки на фінансування заходів, визначених обласною програмою. 

Районні державні адміністрації: 

 здійснюють розробку і затвердження планів та програм з питань 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у 

районі; 

 погоджують плани робіт з питань охорони праці виконкомів міських, 

селищних та сільських рад; 

 затверджують інші плани робіт з питань охорони праці. 

Виконкоми міських, селищних та сільських рад: 

 розробляють та затверджують відповідні плани і програми щодо  заходів з 

питань поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
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середовища; 

 затверджують інші плани робіт з охорони праці. 

Також районні державні адміністрації та міськвиконкоми за результатами 

попереднього року виконання обласної програми щодо заходів поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, аналізують стан 

охорон праці на підприємствах, розглядають ці питання на нарадах з безпеки 

життєдіяльності населення, притягують до відповідальності керівників і 

посадових осіб, які не вжили заходів для забезпечення виконання відповідних 

програм щодо створення безпечних умов праці на виробництві, запобігання 

травматизму, профзахворювань, аварій та пожеж. 

у районних і міських бюджетах повинно бути передбачено виділення 

коштів для фінансування заходів регіональних програм з охорони праці. 

У цілому фінансування заходів, передбачених регіональними програмами 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

здійснюється за рахунок коштів територіальних фондів державного соціального 

страхування від нещасних випадків, а також бюджетів області, районів, міст. 

Регіональні програми і плани робіт із охорони  праці повинні мати чітку 

цільову спрямованість на зменшення рівня травматизму, профзахворювань, 

аварій та пожеж. 

Довгострокові програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці 

виробничого середовища, які розробляються обласними і районними 

державними адміністраціями, міськвиконкомами, повинні передбачати 

забезпечення підприємств нормативними актами з охорони праці та 

методичною документацією щодо здійснення та впровадження у виробництво 

науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, впровадження у 

виробництво більш ефективних засобів колективного та індивідуального 

захисту, приладів та систем контролю, впровадження автоматизованих систем 

попередження аварій, пожеж, нещасних випадків на виробництві, створення 

спеціальних технічних засобів для  механізації важких, небезпечних та 

шкідливих робіт, а також щодо організації випуску знаків безпеки, 

попереджувальних плакатів, надання допомоги підприємствам, установам та 

організаціям у забезпеченні працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту тощо, відповідно до "Переліку заходів, 

спрямованих на доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або 

підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві". Такі програми 

повинні обов’язково узгоджуватись з територіальними управліннями 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці. 

Організація функціонування РСУОП. 

Обласні державні адміністрації. 

Створюють: 

 ради з питань безпечної життєдіяльності населення; 

 відділи з питань охорони праці; 

 обласні Фонди соціального страхування від нещасних випадків; 

 обласні навчально-методичні центри з питань охорони праці. 
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Визначають: 

 обов’язки посадових осіб обласних державних адміністрацій та керівників 

підприємств, з якими укладаються контракти, щодо питань охорони праці; 

 порядок взаємодії своїх структурних підрозділів. 

Районні державні адміністрації. 

Створюють: 

 раду (комісію) з питань безпечної життєдіяльності населення; 

 службу охорони праці; 

 районне відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

 районні навчально-методичні центри з питань охорони праці. 

Визначають: 

 посадові обов’язки з питань охорони праці державних службовців та 

керівників підприємств, з якими укладені контракти; 

 порядок взаємодії своїх структурних підрозділів. 

Виконавчі комітети міських рад (для міст обласного підпорядкування). 

Створюють: 

 служби охорони праці; 

 міські відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Визначають обов’язки з питань охорони праці посадових осіб виконкому 

та керівників підприємств, з якими укладені контракти. 

Виконавчі комітети міських, селищних та сільських Рад залучають до 

співпраці спеціалістів асоціації з питань охорони праці, затверджують 

повноваження позаштатних спеціалістів з охорони праці та  координують 

роботи, які здійснюють районні держадміністрації. 

Мотивація, оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці. 

Обласні та районні держадміністрації, виконавчі комітети міських, 

селищних та сільських Рад з метою своєчасної реалізації регіональних програм 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, угод с 

профспілками, перспективних, річних і оперативних планів, заходів щодо 

виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці здійснюють 

відповідну мотивацію (стимулювання) трудових колективів, підлеглих 

посадових осіб та конкретних виконавців шляхом застосування організаційно-

розпорядчих, соціально-психологічних та економічних методів управління. 

Організаційно-розпорядчі методи (накази, розпорядження, вказівки, 

зауваження) спрямовуються на застосування таких важливих мотивів трудової 

діяльності, як почуття обов’язку і відповідальності. Кожна посадова особа на 

всіх рівнях управління повинна постійно впливати на підлеглих з метою 

якісного виконання ними вимог охорони праці, при цьому  вона також повинна 

забезпечувати оперативне керівництво та координацію цієї діяльності. Таким 

чином, кожній посадовій особі необхідно: 

 складати оперативні (місячні, квартальні) плани заходів та конкретні 

доручення щодо виконання оперативних, річних та перспективних планів 

роботи з охорони праці; 

 організовувати виконання планів і конкретних доручень, приписів служби 

охорони праці та інспекторів; 
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 організовувати поточний контроль і координацію ходу робіт з питань 

охорони праці; 

 здійснювати поточний аналіз цієї діяльності; 

 негайно втручатися в хід робіт при виявленні порушень вимог інструкцій, 

норм та правил охорони праці, порушень термінів виконання робіт; 

 проводити оперативні наради, видавати накази, розпорядження, вказівки з 

питань охорони праці; 

 проводити інструктажі та роз’яснювальну  роботу, в тому числі 

роз’яснення підлеглим посадовим особам і працівникам їх обов’язки, права 

та відповідальність з питань охорони праці; 

 залучати до управління охороною праці трудовий колектив. 

Оперативні заходи та конкретні доручення фіксуються у відповідних 

журналах оперативного адміністративно-громадського контролю за станом 

охорони праці з перевіркою результатів виконання на місці. 

Соціально-психологічні методи управління спрямовуються на створення у 

підлеглих працівників мотивації на необхідність виконання вимог охорони 

праці, безпечної поведінки у виробничому середовищі та виконання безпечних 

прийомів праці шляхом: 

 повсякденного виховання у працівників самосвідомості безпеки праці і 

поведінки; 

 виховання у підлеглих звички перед початком будь-якої роботи проводити 

самоконтроль достатності знань щодо безпечних методів та прийомів 

праці, послідовності трудових операцій згідно з технологічними 

інструкціями; 

 проведення інструктажів, навчання і пропаганди охорони праці із 

застосуванням активних методів навчання; 

 доведення особистим прикладом поважного ставлення до питань охорони 

праці і виконання відповідних правил, норм, інструкцій; 

 створення відповідного психологічного клімату в трудових колективах, 

непримиренного, вимогливого ставлення до будь-яких порушень правил, 

норм і інструкцій з охорони праці. 

Економічні методи управління щодо мотивації роботи з охорони праці 

засновані на: 

  відшкодуванні шкоди потерпілим або їх сім’ям; 

 штрафних санкціях; 

 диференціації страхових тарифів в залежності від рівня ризику робіт згідно 

із Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, яки спричинили втрату працездатності". 

Штрафні санкції накладаються (Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.09.93 р. №754 та ін.) за порушення законодавства та інших нормативних 

документів в розмірі від 0,5 % до 3 % місячного фонду заробітної плати 

підприємства. Крім того, у разі нещасного випадку, згідно з діючим 

Положенням, на посадові особи відповідними структурами спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною 
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праці також накладаються штрафи, як і у випадку невиконання умов 

колективного договору згідно з Законом про адміністративні правопорушення. 

Нагляд і контроль, облік та аналіз функціонування РСУОП. 

Обласні та районні державні адміністрації: 

 здійснюють державний нагляд та відомчий контроль за станом охорони 

праці, в першу чергу, на підприємствах, які належать до сфери їх 

управління та на підприємствах недержавних форм власності, відділ з 

питань охорони праці облдержадміністрації спільно з інспекторами 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці та іншими інспекціями щодо стану охорони 

праці в районах, містах області та на підприємствах складають графіки 

перевірок; 

  голови обласних держадміністрацій (заступники голів) один раз на рік 

заслуховують звіти голів (заступників голів) районних держадміністрацій 

про стан охорони праці в районах; 

 керівники галузевих відділів та управлінь обласних держадміністрацій 

один раз на шість місяців заслуховують звіти про роботу керівників 

відділів та управлінь районних держадміністрацій; 

 керівники відділів з питань охорони праці обласних держадміністрацій 

щоквартально проводять наради з керівниками служб охорони праці 

районних держадміністрацій та міських виконкомів рад обласного 

підпорядкування і один раз у півріччя з керівниками галузевих відділів та 

управлінь обласних держадміністрацій; 

 голови районних держадміністрацій один раз у шість місяців проводять 

наради з головами виконкомів міських, селищних та сільських рад з питань 

охорони праці; 

 керівники галузевих відділів та управлінь районних держадміністрацій 

один раз у шість місяців організовують відомчі перевірки стану умов та 

безпеки праці на підприємствах регіонів і на підставі отриманих матеріалів 

проводять наради за участю власників підприємств та служб охорони 

праці; 

 керівники служб охорони праці районних держадміністрацій щомісяця 

проводять наради з керівниками асоціацій з охорони праці, створених при 

міських, селищних та сільських виконкомах рад, та щоквартально 

проводять наради з питань охорони праці з керівниками галузевих відділів 

та управлінь районних держадміністрацій; 

 не рідше одного разу в квартал заслуховують звіти керівників підприємств 

про дієвість СУОП і, в першу чергу, тих, на підприємствах яких допущено 

зростання травматизму, професійних захворювань аварій та пожеж. 

Виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад: 

 здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах 

свого регіону із залученням спеціалістів з охорони праці; 

 не рідше одного разу в квартал заслуховують звіти про дієвість СУОП 

керівників тих підприємств, на яких за цей період мали місце смертельні 

нещасні випадки, аварії та пожежі. 
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Профспілкові органи та організації здійснюють громадський контроль на 

підприємствах, де працюють члени їх профспілок. 

Голови обласної, районної, міської, селищної та сільської виконавчої влади 

і органів самоврядування постійно тримають на контролі питання охорони 

праці та безпеки життєдіяльності населення. 

Голови відповідних адміністративно-територіальних одиниць щорічно 

звітують у комісії з безпечної життєдіяльності населення про стан охорони 

праці в області, районі, місті, селищі та селі, і у разі збільшення виробничого 

травматизму в області, районі, місті, селищі та селі ставиться питання про 

можливість перебування цих керівників на своїх посадах. 

Уповноваженні трудових колективів з охорони праці, профспілкові органи 

і робітники підприємств повинні не тільки активно впливати на виконання 

заходів, правил і норм з боку власників та керівників підприємств, а і 

одночасно контролювати та попереджувати порушення норм, правил та 

інструкцій з охорони праці з боку працівників. 

Облік умов та безпеки праці в областях здійснюється: 

 обласними управліннями статистики за встановленими формами 1-ПВ, 23-

ТН, 1-ППО, 1-ДТП та ін.; 

 обласними санітарно-епідеміологічними службами Міністерства охорони 

здоров’я на підставі карток за формою №389-9-86; 

Зведені звіти за встановленою формою надаються відділам охорони праці 

відповідних обласних державних адміністрацій. У свою чергу, відділи охорони 

здоров’я обласних державних адміністрацій подають зведений звіт за формою 

1-УБ у спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці. 

Облік умов та безпеки праці в районах здійснюється: 

 районними відділами статистики за встановленими формами; 

 районними санітарно-епідеміологічними службами на підставі карток за 

формою № 389-9-86. 

Зведені звіти за встановленою формою подаються до служб охорони праці 

відповідних районних державних адміністрацій. В свою чергу, відділи охорони 

здоров’я районних державних адміністрацій подають зведений звіт за формою 

1-УБ відділам охорони праці відповідних обласних державних адміністрацій. 

Аналіз та оцінка стану умов та безпеки праці забезпечують відділи та 

служби охорони праці обласних та районних державних адміністрацій, 

виконкомів міських, селищних та сільських рад. 

Основою для аналізу та оцінки показників стану умов та безпеки праці є 

"Єдина державна система показників умов і безпеки праці", дані про 

травматизм на виробництві та професійні захворювання, пожежі, аварії тощо. 

Основними показниками ефективного функціонування РСУОП на всіх 

рівнях є: 

 рівень виробничого травматизму; 

 рівень профзахворювань; 

 рівень захворювань, пов’язаних з умовами праці; 

 загальна кількість працюючих у незадовільних умовах праці; 
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 загальна кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних 

актів про охорону праці; 

 загальна кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам 

нормативних актів про охорону праці; 

 загальна кількість аварійних будівель та споруд; 

 забезпеченість працюючих засобами індивідуального захисту; 

 забезпеченість працюючих санітарно-побутовими приміщеннями; 

 загальні витрати на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища; 

 витрати на повне відшкодування збитків потерпілим від нещасних 

випадків та профзахворювань,  або витрати на соціальне страхування  від 

нещасних випадків та профзахворювань; 

 витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних 

випадків і профзахворювань. 

Результати аналізу та оцінки стану умов і безпеки праці використовуються 

керівництвом адміністративно-територіальної одиниці  для планування на 

наступний рік заходів щодо поліпшення стану у сфері охорони праці на 

відповідній території. 

 

 

2.6.5. Наглядові, контролюючі та експертні органи  

в регіональній системі управління охороною праці 

 

У сфері управління охороною праці на регіональному рівні територіальні 

структури спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці ефективно взаємодіють із місцевими органами 

виконавчої влади: 

 надають допомогу відділам та службам охорони праці 

облдержадміністрацій й районних держадміністрацій в розробці 

регіональних систем управління охороною праці й програм поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також в 

забезпеченні підприємств нормативними актами з охорони праці; 

 забезпечують координацію роботи відділів та служб охорони праці 

обласних та районних держадміністрацій щодо проведення обстежень 

підприємств, забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, 

проведення навчання з питань охорони праці; 

 затверджують перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити 

попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці; 

 організують навчання керівного складу підприємств, установ та 

організацій у навчально-методичних центрах; 

 забезпечують проведення експертиз нових технологічних процесів та 

виробничого обладнання, проектної документації на будівництво, 

реконструкцію і технічне переоснащення виробничих об’єктів, а також  

засобів виробництва на їх відповідність нормативним актам з охорони 

праці; 
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 надають допомогу в  проведенні експертиз щодо стану будівель та споруд; 

 сприяють щодо впровадження у виробництво сучасних розробок засобів 

колективного та індивідуального захисту, в тому числі технічних засобів 

для визначення концентрацій шкідливих та небезпечних речовин у 

виробничому середовищі; 

 забезпечують розвиток виробництва засобів індивідуального захисту 

працюючих; 

 надають допомогу в організації на підприємствах, установах та 

організаціях кімнат психологічного розвантаження та реабілітації тощо. 

Територіальні органи управління спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, мають у 

своєму складі наглядові державні інспекції охорони праці (ДІОП), що 

здійснюють державний нагляд за охороною праці у певній галузі або у декількох 

галузях промисловості, агропромислового комплексу чи у невиробничій сфері, 

на об’єктах та виробництвах підвищеної небезпеки тощо. Основними 

завданнями територіальних структур спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці в сфері 

УОПРР є: 

 здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової 

діяльності вимог законодавчих та нормативних актів щодо безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища, а також  здійснення нагляду за 

проведенням робіт з геологічного вивчення надр, їх охороною та 

використанням, переробленням сировини; 

 участь в опрацюванні нових державних, міжгалузевих і галузевих 

нормативних актів з охорони праці, внесення пропозицій з перегляду, 

скасування або припинення чинності тих або інших нормативних актів 

відповідно до своїх повноважень; 

 видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих 

підприємств, об’єктів і засобів виробництва; 

 сприяння впровадженню у виробництво нових науково-дослідних 

розробок, винаходів і технологій, які спрямовані на поліпшення умов праці 

та раціональне використання сировини та надр. 

Територіальні структурні підрозділи спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці відповідно 

до покладених на них завдань у сфері УОПРР виконують наступні функції: 

1. Приймають участь у розробці регіональних і галузевих програм 

поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх 

виконання. Також вносять пропозиції щодо покращення національних програм 

з питань охорони праці. 

2. Координують роботу місцевих органів виконавчої влади та об’єднань 

підприємств у галузі охорони праці. 

3. Здійснюють контроль за правильним та ефективним використанням 

коштів фондів охорони праці підприємств. 

4. Приймають в межах своєї компетенції рішення про встановлення 

виключного порядку застосування відповідного нормативу з охорони праці з 
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визначенням терміну до 1 року та умов тимчасового припинення чинності 

нормативного акту, а також контролюють виконання власних рішень і рішень, 

які прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці. 

5. Організовують і здійснюють державний нагляд за: 

 додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавства з 

охорони праці; 

 відповідністю вимогам нормативних актів з охорони праці діючих 

технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, приладів 

та транспортних засобів незалежно від місця їх виготовлення; 

 безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання та інших засобів 

виробництва; 

 своєчасним забезпеченням працівників технічними засобами безпеки, 

спецодягом та іншими засобами індивідуального та колективного захисту й 

утримання їх відповідно до чинних нормативних актів; 

 виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і 

експлуатацією засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів з 

охорони праці; 

 відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об’єктів 

виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, 

що будуються і реконструюються; 

 наявністю планів ліквідації можливих аварій і їх відповідністю 

існуючому стану виробництва; 

 готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних 

формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації й ліквідації аварій, а 

також проведенням ними профілактичної роботи щодо їх запобігання; 

 виготовленням, транспортуванням, зберіганням та обліком вибухових 

матеріалів і виробів на їх основі; 

 додержанням порядку зберігання, транспортування та  використання 

отруйних, вогненебезпечних та шкідливих речовин; 

 проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт; 

 роботою служб внутрішньовідомчого контролю за станом охорони праці, 

служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо 

створення безпечних та нешкідливих умов праці; 

 навчальним процесом з питань охорони праці у вищих навчальних 

закладах і курсах підвищення кваліфікації тощо. 

6. Реєструють об’єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, 

що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води, підйомні 

споруди, склади вибухових матеріалів та інші об’єкти, що потребують 

реєстрації відповідно до чинних нормативних актів. 

7. Беруть участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об’єктів. 

8. Проводять: 

 перевірку готовності і виконання проектів ведення робіт геологічного 

вивчення надр, розроблення родовищ корисних копалин і будівництва 

підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу 
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гірничих робіт на будівлі та споруди; 

 технічний огляд і випробування об’єктів котлонагляду, газового 

комплексу, підйомних споруд та інших об’єктів на їх відповідність 

встановленим вимогам, а також контролюють своєчасність проведення такого 

огляду і випробувань підприємствами; 

 розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого 

травматизму, розкрадання і втрат промислових вибухових матеріалів. 

9. Видають в установленому порядку: 

 дозволи на початок роботи нових підприємств, а також на введення в 

експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого, соціально-

культурного та побутового призначення; 

 дозволи на виготовлення, впровадження і передачу на виробництво 

зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, 

на впровадження нових технологій, виготовлення, монтаж, ремонт, 

реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів та 

посудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари та гарячої води, 

підйомних споруд, устаткування і технологічних об’єктів газового комплексу; 

 висновки на запит органів, які розглядають трудові спори, у разі відмови 

власника скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або іншої 

зацікавленої особи із змістом акта; 

 гірничі відводи на всі види користування надрами, крім видобування 

корисних копалин місцевого значення; 

 свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів 

підприємствами і організаціями, а також дозволи на проведення підривних 

робіт і виготовлення найпростіших вибухових речовин на місцях робіт тощо. 

10. Здійснюють облік та аналіз аварій і нещасних випадків на виробництві 

та розробляють на цій основі пропозиції щодо профілактики аварійності та 

виробничого травматизму. 

11. Разом з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби щорічно 

аналізують професійні захворювання на підприємствах, в установах і 

організаціях та вносять пропозиції щодо їх запобігання. 

12. Здійснюють контроль за: 

 функціонуванням СУОП на підприємствах, в промислових об’єднаннях, 

установах та організаціях 

 реалізацією науково-технічних програм з питань охорони праці; 

 правильністю укладання трудових та виконання колективних договорів 

щодо питань охорони праці; 

 проведенням медичних оглядів працівників. 

13. Ведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу, в тому числі, через пресу, 

телебачення, радіо про стан аварійності і травматизму в господарській 

діяльності. 

14. Розглядають пропозиції і запити громадян із питань, що входять до 

компетенції органів державного нагляду за охороною праці. 
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Галузеві ДІОП територіальних підрозділів спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, окрім 

зазначених функцій: 

 здійснюють державний  нагляд за своєчасним забезпеченням працівників, 

які зайняті на роботах з важкими, шкідливими та небезпечними умовами 

праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або 

рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою та 

наданням інших пільг і компенсацій, а також  здійснює нагляд за 

правильністю оплати підприємствами штрафів за нещасні випадки і 

професійні захворювання, які сталися на виробництві з їхньої вини; 

 беруть участь у роботі комісій щодо атестації робочих місць на їх 

відповідність вимогам Гігієнічної класифікації умов праці, зборах трудових 

колективів, засіданнях комісій з питань охорони праці підприємств, 

установ та організацій тощо. 

Територіальні структурні підрозділи спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, їх посадові 

особи (державні інспектори) мають право: 

 залучати за погодженням з підприємствами, місцевими органами 

державної виконавчої влади їх спеціалістів для проведення перевірок 

підконтрольних організацій, підприємств та об’єктів; 

 накладати в установленому порядку штрафи на підприємства (лише 

начальники управлінь та начальники інспекцій) за порушення нормативних 

актів з охорони праці, невиконання розпоряджень (приписів) посадових 

осіб органів державного нагляду за охороною праці; 

 перевіряти знання з охорони праці у посадових осіб до початку виконання 

ними своїх обов’язків і періодично під час їх роботи; 

 перевіряти додержання встановленого порядку допуску працівників до 

роботи, їх інструктажу, навчання безпечним методам праці, усувати від 

виконання небезпечних і спеціальних робіт працівників, які не мають на це 

право; 

 заслуховувати посадових осіб організацій, підприємств, промислових 

об’єднань і місцевих органів виконавчої влади з питань охорони праці; 

  призупиняти дію дозволів або їх вилучати, якщо не забезпечується 

додержання умов праці, за яких вони були видані; 

 призначати, в межах вимог чинних нормативних актів з охорони праці, 

проведення підприємствами контрольних випробувань устаткування та 

матеріалів, контрольних аналізів параметрів виробничого середовища, 

технічного огляду устаткування, експертизи проектно-технічної 

документації; 

 одержувати безкоштовно від підприємств, місцевих органів державної 

виконавчої влади інформацію, яка необхідна для виконання покладених на 

них завдань. 

Експертно-технічні центри, які входять до складу  територіальних 

структур спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
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нагляду за охороною праці, відповідно до покладених на них завдань у сфері 

УОПРР здійснюють: 

1. Проведення експертизи  проектної документації на виготовлення машин, 

устаткування та інших засобів виробництва, будівництво виробничих об’єктів 

по галузях. 

2. Проведення експертизи матеріалів на списання запасів корисних копалин. 

3. Проведення експертизи проектів на ліквідацію гірничо-добувних, 

нафтових та газових свердловин. 

4. Проведення експертизи проектів на  виконання вибухових робіт. 

5. Технічне обстеження, діагностику та експертизу технічного стану: 

 об’єктів, пов’язаних з виробництвом, використанням, споживанням, 

транспортуванням та зберіганням вибухопожежонебезпечних та шкідливих 

речовин та матеріалів; 

 нафто- газо- переробних виробництв. 

6. Проведення експертизи, обстеження і паспортизації стану будівель, 

споруд, машин та механізмів. 

7. Проведення експертизи технологічних процесів, машин, устаткування , 

транспортних засобів, придбаних за кордоном на відповідність НПАОП 

(ДНАОП). 

8. Оцінку технічного стану вантажопідіймальних машин та механізмів. 

9. Оцінку технічного стану обладнання  шахтно-підіймальних установок. 

10.  Оцінку технічного стану бурових вишок. 

11.  Технічну діагностику металу посудин, що працюють під тиском. 

12.  Технічну діагностику металу парових та водогрійних котлів. 

13.  Технічну діагностику металу трубопроводів пари і гарячої води. 

14.  Проведення електровимірювальних та електровипробувальних робіт. 

15.  Обстеження діагностичних центрів та вимірювальних лабораторій. 

16.  Видачу висновків про можливість роботи новоутворених підприємств. 

17.  Реєстрацію, проведення технічних оглядів, випробування, технічні 

обстеження під час експлуатації парових та водогрійних котлів, посудин, що 

працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, підіймальних машин 

та механізмів, електроустаткування. 

18.  Реєстрацію і паспортизацію об’єктів котлонагляду, посудин, що 

працюють під тиском, у нафтогазовидобувній та хімічній промисловості. 

19.  Проведення державних техоглядів і реєстрацію великотоннажних 

автомобілів та інших технічних засобів. 

20.  Проведення відповідних замірів при проведені  атестації робочих місць. 

21.  Організацію та проведення навчання і перевірку знань працівників з 

питань охорони праці. 

22. Відповідні проектні роботи. 

23.  Пусконалагоджувальні роботи з пуску та вводу в експлуатацію котелень, 

засобів автоматики. 

24.  Виробництво та реалізацію індивідуальних засобів захисту. 

25.  Товарознавчу і технічну оцінку транспортних засобів, будівель, споруд, 

обладнання і механізмів. 
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26.  Проведення експертизи нормативно-технічної документації 

вимірювальних лабораторій на відповідність нормативним актам з охорони 

праці та проведення обстежень лабораторій на предмет видачі дозволу на 

проведення робіт. 

27.  Атестацію газо- та електрозварювальників. 

28.  Проведення професійного навчання, в тому числі стропальників, 

операторів котлів, операторів заправних станцій і ліфтерів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.94 р. №4-31 "Про 

порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації 

на будівництво та реконструкцію виробничих об’єктів і виготовлення засобів 

виробництва на відповідність їх до нормативних актів про охорону праці" 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України не повинна давати 

дозволи на початок будівництва без наявності позитивного висновку 

експертно-технічного центру спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 

Відповідні дозволи на початок роботи видають також органи Державного 

пожежного нагляду, санітарної епідеміологічної служби та екологічної безпеки. 

Територіальне управління спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці видає власнику 

підприємства дозвіл на початок роботи тільки при відповідності підприємства 

вимогам чинних нормативних актів з охорони праці і після відповідного 

навчання власника і керівного складу підприємства (ст. 24 і 20 Закону "Про 

охорону праці"). 

Територіальні структурні підрозділи спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці при 

виконанні покладених на них функцій у сфері УОПРР повинні ефективно 

взаємодіяти не  тільки з місцевими органами державної виконавчої влади, а і, в 

першу чергу, з іншими територіальними наглядовими, контролюючими та 

експертними органами, в тому числі із: 

 асоціаціями спеціалістів з охорони праці  

 санітарно-епідеміологічними службами; 

 державної експертизою умов праці; 

 державною інспекцією праці; 

 інспекцією державного технічного нагляду; 

 інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю; 

 державною пожежною охороною; 

 аварійно-рятувальними формуваннями МНС та регіональними 

підсистемами реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 

природного характеру; 

 органами управління екологічною безпекою; 

 центрами стандартизації, метрології і сертифікації; 

 статистичними регіональними службами  тощо. 

Асоціації спеціалістів з охорони праці будь-якої територіальної одиниці 

(області, району області, міста, району міста, селища, села)  створюються  за 

рахунок  об’єднання спеціалістів з охорони  праці підприємств, установ та 
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організацій та позаштатних спеціалістів, які призначаються при обласних  та 

районних  держадміністраціях, міських, селищних та сільських виконкомах рад. 

Метою Асоціації спеціалістів з охорони праці є надання допомоги 

обласним та районним держадміністраціям, міським, селищним та сільським 

виконкомам рад у здійсненні контролю за станом охорони праці і надання 

методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям, що 

розташовані на даній території, а також обмін досвідом з питань управління 

охороною праці. 

Позаштатні спеціалісти з охорони праці працюють згідно з планом робіт, 

затвердженим головою виконкому районної або обласної держадміністрації та 

погодженого із службою охорони праці цієї держадміністрації. На них 

поширюються права служби охорони праці відповідної держадміністрації, крім 

права призупиняти роботу на підприємствах, в установах та організаціях. 

Заохочення позаштатних спеціалістів із охорони праці здійснюється за рахунок 

регіональних фондів охорони праці. 

"Положення про позаштатного державного інспектора з нагляду за 

охороною праці" затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 19.06.98 р. 

№127. 

Санітарно-епідеміологічні служби МОЗ України відповідно до покладених 

на них завдань у сфері УОПРР здійснюють: 

1. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд у регіонах за: 

 дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного 

законодавства; 

 реалізацією державної політики щодо забезпечення санітарного те 

епідеміологічного благополуччя населення; 

 організацією і проведенням санітарних та протиепідемічних заходів; 

 додержанням гігієнічних регламентів; 

 усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових 

неінфекційних, професійних захворювань, отруєнь та радіаційного 

ураження людей; 

2. Розробку та контроль виконання  регіональних програм  профілактики  

захворювань, охорони здоров’я населення, запобігання занесенню та 

розповсюдженню інфекційних хвороб; 

3. Проведення вибіркових досліджень факторів виробничого та 

навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я людей в місцях їх  

роботи та проживання, на відповідність санітарним вимога, зокрема: 

 хімічних  і біологічних показників повітря та ґрунту; 

 інтенсивності небезпечних фізичних факторів; 

 гігієнічних характеристик продовольчої сировини та харчових продуктів 

тощо. 

4. Аналіз санітарної та епідеміологічної ситуації в регіонах, показників 

здоров’я населення та його окремих професійних груп, встановлення факторів 

виробничого середовища та довкілля, що впливають на здоров’я людей. 

5. Державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь. 

6. Інформаційне забезпечення підприємств і громадян про стан здоров’я 
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населення, санітарну та епідеміологічну ситуацію в регіонах, зміни в 

санітарному законодавстві. 

7. Розслідування причин і умов виникнення професійних та групових 

інфекційних захворювань, отруєнь, радіаційних аварій. 

8. Винесення рішень про необхідність і періодичність проведення державної 

санітарно-гігієнічної експертизи та її здійснення. 

9. Погодження: 

 відведення земельних ділянок під забудову та інші землекористування, 

розташування промислових та інших об’єктів господарювання в регіонах; 

 місць водозаборів і скидання стічних вод; 

 регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку 

територій; 

 проектної та нормативно-технічної документації на будівництво, 

реконструкцію, введення в експлуатацію об’єктів виробничого, соціально-

культурного та іншого призначення, на розробку, виготовлення і 

використання  нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів 

виробництва, нових технологій; 

 видів діяльності, пов’язаних з потенційною небезпекою для здоров’я 

людей. 

10.  Участь у роботі робочих та приймальних комісій при прийнятті в 

експлуатацію закінчених об’єктів будівництва виробничого та іншого 

призначення. 

11.  Надання дозволу на розробку і виробництво нових видів продуктів 

харчування, впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та 

обробки, а також матеріалів, що мають контакт із продовольчою сировиною чи 

продуктами харчування під час виготовлення, зберігання, транспортування та 

реалізації. 

12.  Участь в організації медичних оглядів працівників певних категорій та 

здійснення нагляду з цих питань. 

13.  Визначення необхідності профілактичних щеплень та інших заходів 

профілактики у разі загрози виникнення епідемій, масових отруєнь та 

радіаційних уражень. 

14.  Проведення атестації санітарно-промислових лабораторій підприємств. 

15.  Гігієнічну підготовку працівників підприємств і населення регіону. 

16.  Підготовку статистичної звітності з питань санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення регіону. 

Посадові особи державних санітарно-епідеміологічних служб регіонів у 

сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення 

мають право: 

 обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти будівництво, 

реконструкцію та розширення об’єктів за проектами, що не мають 

позитивного висновку за результатами державної санітарно-гігієнічної 

експертизи, а також у разі відступу від затверджених проектів; 

 обмежувати, тимчасово забороняти або припиняти діяльність підприємств, 

об’єктів будь-якого призначення, використання окремих технологічних 
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процесів та технологічних операцій, користування плаваючими засобами, 

рухомим складом і літаками у разі їх невідповідності вимогам санітарних 

норм; 

 безкоштовно відбирати зразки сировини, продукції, матеріалів для 

проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи; 

  вилучати з реалізації та конфіскувати небезпечні для здоров’я продукти 

харчування, хімічні та радіоактивні речовини, біологічні матеріали тощо; 

 забороняти виробництво, використання та реалізацію будь-якої продукції, 

хімічних речовин, технологічного устаткування, будівельних матеріалів, 

біологічних засобів, товарів споживання, джерел іонізуючих 

випромінювань у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної 

реєстрації, а також у випадках, коли вони визнанні шкідливими для 

здоров’я людей. 

Державна експертиза умов праці (ДЕУП) входить до складу управлінь 

праці та зайнятості населення облдержадміністрацій регіонів і згідно з 

покладеними на неї завданнями у сфері УОПРР здійснює: 

 забезпечення реалізації державної політики щодо соціального захисту 

працюючих, зайнятих на роботах з несприятливими умовами праці; 

 здійснення державного контролю за правильністю застосування списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими встановлюються 

пільгові пенсії та надаються додаткові відпустки, за наданням працівникам 

підприємств відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в 

несприятливих умовах праці, а також за якістю проведення атестації 

робочих місць за умовами праці та віднесення їх до категорій із 

шкідливими і важкими умовами праці; 

 участь у розглядані суперечок між власниками (адміністраціями) 

підприємств та працівниками про надання пільгових пенсій і додаткових 

відпусток; 

 підготовку висновків про обґрунтованість пропозицій підприємств щодо 

змін у списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають 

право на пільгове пенсійне забезпечення та додаткові відпустки; 

 участь у розробці нормативних актів з охорони праці; 

 розгляд і видача за погодженням із профспілковими органами висновків 

про встановлення та зміну для підприємств диференційованих тарифів 

соціального страхування залежно від небезпечності, шкідливості та 

важкості робіт; 

 визначення порядку та здійснення контролю за якістю проведення атестації 

робочих місць щодо їх відповідності Гігієнічній класифікації умов праці. 

Згідно з існуючим законодавством ДЕУП має  право:  

 проводити експертизу умов праці на підприємствах і видавати 

розпорядження про усунення виявлених порушень; 

 замовляти органам санітарно-епідеміологічної служби України проведення 

на підприємствах санітарно-гігієнічних досліджень та підготовку 

відповідних висновків; 

 спільно з іншими органами державного нагляду і контролю забороняти 
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експлуатацію виробничих об’єктів та роботу на окремих робочих місцях 

при порушенні санітарних норм і правил; 

  перевіряти на підприємствах документацію про встановлення працівникам 

пільгових пенсій і додаткових відпусток на їх відповідність чинному 

законодавству; 

 при виявленні порушень чинного законодавства щодо отримання 

працівниками пільг та компенсацій за несприятливі умови праці, давати 

адміністрації підприємств розпорядження про усунення цих порушень; 

 вносити до органу, який призначив пільгову пенсію, пропозиції про 

стягнення з підприємств грошових сум, виплачених у зв’язку з 

необґрунтованим віднесенням умов праці того, чи іншого працівника до 

списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право 

на пільгове пенсійне забезпечення; 

 вносити адміністраціям підприємств подання про припинення дії 

прийнятих на підприємствах рішень з питань пільгового пенсійного 

забезпечення і надання додаткових відпусток у разі, якщо вони не 

відповідають чинному законодавству. 

Працівники служби ДЕУП зобов’язані:  

 забезпечувати якісне проведення експертизи умов праці; 

 надавати методичну допомогу підприємствам в оцінюванні умов праці; 

 через профспілкові комітети підприємств доводити до відома трудових 

колективів результати експертизи умов праці на робочих місцях; 

 інформувати керівників підприємств, а при необхідності  і вищі органи 

управління цих підприємств, про виявленні порушення щодо порядку 

встановлення пільгових пенсій і надання додаткових відпусток для вжиття 

заходів щодо їх усунення, а також вносити пропозиції про притягнення  

винних осіб до відповідальності; 

 аналізувати практику застосування списків виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, за якими встановлюються пільгові пенсії та надаються 

додаткові відпустки, та вносити пропозиції щодо їх удосконалення. 

Забезпечення ефективної роботи ДЕУП вимагає її чіткої взаємодії як з 

органами державного санітарного нагляду та соціального захисту населення, 

так і з іншими органами державного нагляду, а також із ФССНВ, 

профспілками, обласною та районними держадміністраціями. 

Державна інспекція праці (ДІП) регіону (області) є складовою частиною 

Державної інспекції України з питань праці і проводить свою діяльність під 

керівництвом головної ДІП. 

Як головна так і регіональні ДІП здійснюють нагляд та контроль за 

додержанням на підприємствах законодавства про охорону праці з наступних 

питань: 

 трудові договори і ведення трудових книжок; 

 робочий час і час відпочинку; 

 оплата праці, гарантії і компенсації; 

 укладання та виконання регіональних угод, колективних договорів; 

 трудові відносини у разі банкрутства та приватизації підприємств; 
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 відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків; 

 праця жінок, молоді, інвалідів та інших категорій громадян, які потребують 

соціального захисту; 

 трудова дисципліна і матеріальна відповідальність працівників. 

Свою діяльність ДІП здійснює у взаємодії з органами державного 

управління охороною праці, державною податковою адміністрацією регіону, 

правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади і органами 

місцевого самоврядування, профспілковими організаціями та об’єднаннями, 

представниками сторін, які підписали регіональні угоди та колективні 

договори. 

ДІП здійснює контроль виконання законодавства про працю шляхом 

проведення планових перевірок підприємств, а також перевірок за дорученням 

Головного державного інспектора праці, голови облдержадміністрації або за 

пропозицією правоохоронних органів, державної податкової адміністрації, 

органів місцевого самоврядування, профспілкових та інших об’єднань 

громадян. 

Відповідно до покладених на неї завдань у сфері УОПРР ДІП: 

 контролює додержання законодавства про працю на підприємствах та 

слідкує за усуненням виявлених порушень; 

 вносить на розгляд власника (керівника) підприємства або уповноваженого 

ним органу, органів державної виконавчої влади пропозиції, спрямовані на 

усунення і попередження порушень законодавства про працю, а у 

необхідних випадках доводить їх до відома органів прокуратури; 

 у випадках, передбачених законодавством, складає протоколи про 

адміністративні правопорушення вимог законодавства про працю; 

 сприяє організації правового навчання власників (керівників) підприємств 

або уповноважених ними органів та проведенню роз’яснювальної роботи 

щодо законодавства про працю; 

 веде прийом громадян, розглядає листи, заяви, скарги громадян та 

підприємств з питань додержання законодавства про охорону праці, при 

цьому посадові особи ДІП не повинні виступати як посередники чи арбітри 

під час розглядання індивідуальних трудових спорів; 

Посадовим особам ДІП надається право: 

 безперешкодно відвідувати підприємства з метою контролю за 

дотриманням законодавства про працю; 

 знайомитися з документацією та одержувати від місцевих органів 

державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  і 

підприємств копії наказів, протоколів, дані обліку і звітності, інформацію з 

питань додержання вимог законодавства про працю, а також інші 

документи і відомості, що необхідні для виконання  ДІП своїх завдань; 

 у разі виявлення порушень законодавства про працю давати власнику 

(керівнику) підприємства або уповноваженому ним органу приписи про їх 

усунення; 

 ставити перед власником (керівником) підприємства або уповноваженим 
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ним органом питання про накладання стягнення на посадових осіб, винних 

у порушенні законодавства про працю. 

Посадові особи ДІП, крім виконання своїх основних службових  обов’язків, 

також зобов’язанні: 

 надавати допомогу підприємствам у вирішенні питань, пов’язаних із 

застосуванням законодавства про працю та організацією правового 

навчання працівників; 

 проводити роботу з роз’яснення та пропаганди законодавства про працю та 

аналізувати правильність його застосування і давати відповідні 

рекомендації тощо. 

Посадові особи ДІП не мають права повідомляти підприємствам відомості 

щодо осіб, які звернулися до них із заявою чи скаргою, якщо цього вимагає 

заявник. 

Інспекція державного технічного нагляду (Держтехнагляду) при 

облдержадміністрації  створюється головою облдержадміністрації і 

підпорядковується безпосередньо йому та Міністерству аграрної політики та 

продовольства України. До складу інспекції Держтехнагляду на правах її 

структурних підрозділів входять також і районні інспекції. 

Інспекція Держтехнагляду відповідно до покладених на неї завдань у сфері 

УОПРР: 

 здійснює державну реєстрацію і веде облік сільськогосподарських машин – 

тракторів, самохідних шасі, самохідних дорожньо-будівельних і 

меліоративних машин, тракторних причепів, що є  на підприємствах та у 

власності громадян, а також видає на них номерні знаки те реєстраційні 

документи; 

 проводить державні технічні огляди сільськогосподарських машин та 

перевірки їх технічного стану; 

 перевіряє дотримання технічних умов та іншої нормативно-технічної 

документації під час ремонту сільськогосподарських машин; 

 проводить технічну експертизу сільськогосподарських машин, що стали 

непридатними внаслідок аварії  чи стихійного лиха, та видачу висновків; 

 приймає іспити на одержання посвідчення  тракториста-машиніста  або 

допуску до керування машинами інших категорій та видає відповідні 

посвідчення;  

 контролює правила транспортування та зберігання нафтопродуктів 

підприємствами і організаціями агропромислового комплексу; 

 здійснює контроль за якістю паливно-мастильних матеріалів та забороняє 

їх реалізацію на підприємствах і в організаціях агропромислового 

комплексу в разі невідповідності технічних параметрів паливно-

мастильних матеріалів вимогам стандартів тощо. 

Розпорядження інспекції Держтехнагляду з питань, що належать до її 

компетенції, обов’язкові для виконання, і це стосується як підприємств, так і 

організацій та  окремих громадян. 

Інженер-інспектор інспекції Держтехнагляду має право: 

 безперешкодно відвідувати підприємства та організації для проведення  
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перевірок, що належать до компетенції інспекції; 

 вимагати в разі необхідності зупинення роботи тракторів та самохідних 

машин для перевірки їх технічного стану, наявності у трактористів-

машиністів відповідних посвідчень і реєстраційних документів; 

 направляти на позачерговий медичний огляд трактористів-машиністів у 

разі виникнення сумнівів щодо стану їхнього здоров’я; 

 забороняти експлуатацію сільськогосподарських машин,  технічний стан 

яких не відповідає вимогам стандартів, технічних умов та іншої 

документації з їх експлуатації; 

  робити попередження трактористам-машиністам у вигляді компостерного 

просічення в талоні попереджень, позбавляти їх права управляти 

сільськогосподарськими машинами за грубе порушення правил технічної 

експлуатації; 

 передавати правоохоронним органам матеріали про порушення, що мають 

ознаки злочину; 

 перевіряти відповідність матеріальної бази, методичного забезпечення та 

якості підготовки трактористів-машиністів вимогам навчальних програм у 

навчально-виховних закладах, що здійснюють підготовку трактористів-

машиністів, реєструвати класи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. 

Інспекція Держтехнагляду є юридичною особою з необхідними 

атрибутами, а посадові особи, що здійснюють нагляд за дотриманням правил 

технічної експлуатації, ремонту і випробування сільськогосподарських машин 

мають відповідні пломбір, форму та посвідчення встановленого зразка. 

Державна архітектурно-будівельна інспекція входить до складу 

управління по будівництву, містобудуванню та архітектури регіону (області) і 

здійснює на території регіону державний архітектурно-будівельний контроль. 

Ця інспекція поряд з основними своїми функціями здійснює одночасно і  

організаційно-методичне керівництво, інформаційне забезпечення та контроль 

діяльності регіональних підрозділів. 

Державна архітектурно-будівельна інспекція відповідно до покладених на 

неї завдань у сфері УОПРР виконують наступні основні функції: 

 видача забудовникам дозволу на виконання будівельних робіт; 

 реєстрація об’єктів, на яких виконуються будівельні роботи, та суб’єктів, 

які здійснюють безпосередньо керівництво будівельними роботами, 

технічний і авторський нагляд; 

 розглядання справ про порушення у сфері містобудування; 

 аналіз та узагальнення матеріалів архітектурно-будівельного контролю та 

підготовка пропозицій про вдосконалення державних стандартів, норм і 

правил у галузі виробництва; 

  облік справ про порушення у сфері містобудування. 

Державна архітектурно-будівельна інспекція з питань, що входять до їх 

компетенції, має, зокрема, право: 

 в необхідних випадках вимагати від замовників, підрядників, виробників 

будівельних матеріалів, виробів і конструкцій вибіркового розкриття 
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окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і 

замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних 

матеріалів, виробів і конструкцій; 

 вносити подання відповідним органам про анулювання або призупинення 

дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів робіт у проектуванні та 

будівництві суб’єктами, які допускають грубі порушення законодавства у 

сфері містобудування; 

 складати протоколи та накладати штрафи за правопорушення у сфері 

містобудування. 

Державна архітектурно-будівельна інспекція у своїй діяльності повинна 

ефективно взаємодіяти з іншими органами, що здійснюють контроль та 

нагляд за охороною праці, дотриманням природоохоронних, санітарно-

гігієнічних та протипожежних вимог у сфері містобудування.  

Державний департамент пожежної безпеки (Держпожбезпеки) -  

є урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки, що  

діє  у  складі  МНС  і  є відповідальним перед Кабінетом Міністрів  

України, підзвітним та підконтрольним МНС. 

Державна пожежна охорона (ДПО).  Загальне управління системою 

державної пожежної охорони (ДПО), до  складу  якої  входять територіальні 

органи державного   пожежного   нагляду,  підрозділи,  допоміжні служби, 

науково-дослідні  установи,  пожежно-технічні  навчальні заклади, 

підприємства,  Державний  центр  сертифікації,  здійснює    департамент 

пожежної безпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 

500).  

Основними завданнями ДПО у сфері УОПРР  є: 

 організація, розроблення і впровадження  заходів та нормативне 

регулювання в галузі пожежної безпеки; 

 здійснення державного пожежного нагляду; 

 запобігання пожежам та нещасним випадкам на них; 

 гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги у ліквідації наслідків 

аварій, катастроф і стихійного лиха. 

ДПО регіону (області)  відповідно до покладених на неї завдань у сфері 

УОПРР виконує наступні основні функції: 

1. Організовує реалізацію державної політики в галузі пожежної безпеки. 

2. Бере участь у: 

 розробці державних і регіональних програм в галузі пожежної безпеки; 

 вирішенні питань організації пожежної охорони в населених пунктах і на 

об’єктах та розроблення заходів щодо їх пожежної безпеки; 

 приймальних випробуваннях та прийнятті в експлуатацію нових зразків 

пожежної техніки, систем і засобів протипожежного захисту. 

3. Здійснює: 

 державний пожежний нагляд за виконанням усіма суб’єктами 

господарювання і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки; 

 контроль за діяльністю підрозділів відомчої, сільської та добровільної 

пожежної охорони; 
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 перевірку якості пожежної техніки, протипожежного устаткування, 

технічних засобів запобігання пожежам, а також перевірку відповідності 

вимогам пожежної безпеки продукції, що виробляється на підприємствах 

регіону. 

4. Здійснює пожежно-технічне обслуговування підприємств, установ та 

організацій регіону, надання у встановленому порядку додаткових платних  

послуг протипожежного призначення. 

5. Організовує і здійснює гасіння пожеж, рятування людей, надає 

допомогу у ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха. 

6. Веде інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо стану пожежної 

безпеки регіону та пропаганду заходів і досвіду її забезпечення. 

7. Погоджує плани комплексного розвитку регіону і територій. 

8. Проводить на договірній основі заняття із спеціалістами підприємств, 

установ та організацій регіону з питань пожежної безпеки. 

9. Веде облік пожеж та їх наслідків на підконтрольних об’єктах. 

10. Видає довідки для отримання ліцензій на окремі види діяльності в 

галузі пожежної безпеки. 

11. Узагальнює практику застосування законодавства з питань пожежної 

безпеки, вносить до відповідних органів пропозиції щодо його вдосконалення  

та розробляє регіональні нормативні документи у цій галузі. 

12. Також виконує функції, які пов’язані з матеріально-технічним та 

кадровим забезпеченням підрозділів ДПО згідно з Положенням про Державну 

пожежну охорону. 

Служба пожежної безпеки. Згідно із Законом України "Про пожежну 

безпеку" (статті 4, 5) служба пожежної безпеки (СПБ) створюється в апаратах 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також в апаратах 

асоціацій, корпорацій, концернів та інших виробничих об'єднань незалежно від 

форм власності та видів їх діяльності (Типове Положення про службу пожежної 

безпеки затверджено наказом МНС України від 29.09.2003 № 369, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 р. за № 1121/8442). 

СПБ створюється в апараті центральних органів виконавчої влади з метою 

координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної 

безпеки та контролем за її проведенням, а в об'єднанні - для виконання 

делегованих йому функцій з питань пожежної безпеки. Повноваження 

об'єднань у галузі пожежної безпеки визначаються їх статутами або договорами 

між підприємствами, що утворили об'єднання. 

СПБ у центральних органах виконавчої влади, об'єднанні 

підпорядковується безпосередньо керівнику або, за рішенням керівника, його 

першому заступникові, входить до структури апарату як одна з основних 

служб. 

Контроль за діяльністю СПБ здійснюють керівники відповідних 

центральних органів виконавчої влади, об'єднань, а також органи Державної 

пожежної охорони (ДПО). 

Основними завданнями СПБ  у сфері УОПРР є:  
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 удосконалення та координація пожежно-профілактичної роботи, 

організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної 

безпеки; 

 координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної 

безпеки; 

 здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю 

підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки та підрозділів відомчої 

пожежної  охорони; 

 облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах. 

Структура та чисельний склад СПБ в апараті міністерства визначаються 

його керівником з урахуванням покладених на службу завдань і напрямків 

роботи та за погодженням з центральним органом державного пожежного 

нагляду. 

При визначенні чисельності СПБ слід ураховувати середньооблікову 

чисельність працюючих на підвідомчих об'єктах, наявність та кількість 

підрозділів відомчої та добровільної пожежної охорони, 

вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень, будівель, а також 

інші специфічні особливості галузі. 

Чисельність та структура СПБ об'єднань визначаються їх статутами 

(договорами між підприємствами, що утворили об'єднання) відповідно до 

делегованих функцій та з урахуванням специфіки підприємств, що належать до 

об'єднань. 

У місцевих органах виконавчої влади фахівці СПБ можуть належати до 

складу служби охорони праці. 

В сфері державного пожежного нагляду та контролю Державний 

департамент пожежної безпеки та його органи  забезпечують:  

 контроль  за виконанням вимог державних стандартів, норм і правил у 

галузі пожежної безпеки; 

 здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час 

проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення  та 

експлуатації будівель, споруд та інших об’єктів, а також виготовлення 

пожежонебезпечних приладів, обладнання, продукції, речовин та 

матеріалів; 

 виявлення причин і умов, що сприяють виникненню та поширенню 

пожежі, створенню у разі пожежі загрози життю і здоров’ю людей, 

знищенню та пошкодженню майна, перешкоджають своєчасній ліквідації 

пожежі і врятуванню людей, а також контроль за їх своєчасним усуненням; 

  розробку заходів з профілактики пожеж. 

Державні інспектори з пожежного нагляду стосовно питань, які 

відносяться до їх компетенції, мають право: 

1. Залучати за погодженням з органами державної виконавчої влади, 

місцевого самоврядування і підприємствами їх спеціалістів для участі у 

проведенні  пожежно-технічних обстежень і перевірок підконтрольних об’єктів, 

а також для участі у проведені незалежної експертизи. 

2. Одержувати безкоштовно від органів державної виконавчої влади та 
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місцевого самоврядування, підприємств, посадових осіб і громадян відомості і 

документи, які характеризують стан пожежної безпеки на підконтрольних їм 

об’єктах, дані про пожежі, технічну документацію та іншу необхідну 

інформацію. 

3. Вимагати проведення органами державної виконавчої влади та 

підприємствами контрольних випробувань на пожежну безпеку засобів 

виробництва, аналізу пожежної безпеки робочих місць та виробничого 

середовища, експертизи  стану пожежної безпеки будівель, споруд та інших 

підконтрольних об’єктів і продукції. 

4. Застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій  у 

разі порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, 

невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб держпожнагляду. 

5. У разі порушень правил пожежної безпеки, які створюють загрозу 

виникнення пожежі або перешкоджають її  гасінню, евакуації людей, а також у 

випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів 

протипожежного захисту з відхиленнями від стандартів, технічних умов або їх 

відсутності припиняти чи забороняти: 

 роботу підприємств, окремих виробництв, експлуатацію будівель та 

споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та 

засобів протипожежного захисту; 

 роботу виробничих дільниць і агрегатів, експлуатацію окремих приміщень, 

опалювальних приладів, дільниць електромережі; 

 проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих дозволів на право 

проведення таких робіт. 

Ввідповідно до покладених на них завдань у сфері УОПРР, Державний 

департамент пожежної безпеки МНС та його органи: 

 беруть участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд і інших об’єктів 

та у відведенні територій під будівництво; 

 проводять експертизу проектної та іншої документації на відповідність 

нормативним актам про пожежну безпеку; 

 дають дозвіл у встановленому порядку на введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих об’єктів виробничого та іншого призначення,  на 

впровадження нових технологій,  на передачу у виробництво нових зразків 

пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на оренду 

будь-яких приміщень, а також на початок роботи новостворених 

підприємств; 

 проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за 

повідомленнями та заявами про злочини, які пов’язані з пожежами   та 

порушеннями правил пожежної безпеки, а також  технічні розслідування 

обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, знищення та 

пошкодження майна; 

 перевіряють наявність документів, що дають право на виконання  

пожежонебезпечних робіт; 

 здійснюють у закладах освіти підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів, а на підприємствах контроль за підготовкою працівників, учнів та 
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студентів з питань пожежної безпеки тощо. 

Для ефективної роботи Державного департаменту пожежної безпеки 

та його органів у сфері УОПРР необхідна їх взаємодія з іншими  органами 

державного нагляду та контролю, місцевими органами державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, добровільними протипожежними 

об’єднаннями і формуваннями громадян. 

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на підземних об’єктах, 

у шахтах, розрізах і кар’єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів і 

гідротехнічних споруд, у разі проведення вибухових робіт, при облаштуванні та 

експлуатації газового господарства, рухомого складу залізничного, повітряного 

і автомобільного транспорту, нафто-, газо- і продуктопроводів здійснюється 

також і територіальними управліннями спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.  

Аварійно-рятувальні формування Міністерства надзвичайних ситуацій 

(МНС) входять до загальнодержавної системи реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру і відповідно до покладених на 

них завдань у сфері УОПРР виконують  наступні функції: 

 рятування людей у разі виникнення аварій, надання першої медичної 

допомоги потерпілим на місці події аварії та під час евакуації до 

лікувальних закладів; 

 ліквідація аварій та їх наслідків в умовах високих температур, 

задимленості, загазовування атмосфери, загрози вибухів, обвалів, 

затоплень, радіаційного зараження  та в інших небезпечних умовах; 

 проведення інженерної оцінки підготовленості об’єктів, що ними 

обслуговуються, до ліквідації можливих аварій та виконання робіт щодо 

посилення  їх проти аварійного захисту; 

 участь у розробках  та узгодженнях планів ліквідації аварій на 

підприємствах  і контроль за їх відповідністю фактичному стану об’єктів; 

 участь у роботі комісій по введенню   в експлуатацію нових та 

реконструйованих підприємств, дільниць та будь-яких інших об’єктів з 

підвищеною небезпекою; 

 виконання рятувальних та аварійних робіт відповідно до планів взаємодії і 

взаємодопомоги в надзвичайних ситуаціях; 

 підтримання на необхідному рівні своїх кваліфікаційних навиків, стану 

матеріально-технічного оснащення та відповідного фізичного стану 

особового складу; 

Аварійно-рятувальні формування Міністерства надзвичайних ситуацій, в 

першу чергу, займаються питаннями профілактики і ліквідації наслідків аварій, 

вибухів, зсувів, повені, знешкодження вибухових пристроїв, боєприпасів тощо. 

Аварійно-рятувальні формування за окремими угодами також можуть 

здійснювати роботи, які не суперечать їх основним завданням, зокрема: 

 роботи неаварійного характеру, спрямовані на посилення протиаварійного 

захисту об’єктів та їх підготовленості до ліквідації аварій, рятування та 

евакуації людей; 

 газові, теплові та інші заміри в шахтах та інших підземних спорудах, відбір 
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проб та аналіз складу і запилення повітря виробок та приміщень; 

 навчання та тренування членів допоміжних аварійно-рятувальних служб 

підприємств та  працівників цих підприємств щодо особистої їх поведінки 

та дій в умовах аварії тощо. 

Аварійно-рятувальні формування мають право: 

 в будь-який час обстежувати підконтрольні об’єкти з метою профілактики 

аварій; 

 подавати  керівникам підприємств або їх власникам обов’язкові для 

виконання пропозиції щодо усунення виявлених порушень та поліпшення 

протиаварійного захисту цих підприємств і розташованих на їх територіях  

об’єктів; 

 відміняти окремі погодженні позиції плану ліквідації аварій або весь план в 

цілому при їх невідповідності фактичному стану виробничих об’єктів; 

 припиняти виконання робіт, експлуатацію машин та  механізмів при 

загрозі аварії та виникненні небезпеки життю людей; 

 вносити пропозиції власникам або керівникам підприємств щодо вжиття 

заходів до працівників, які систематично порушують правила безпеки; 

 одержувати безкоштовно від підприємств інформацію, яка необхідна для 

виконання  покладених на них завдань; 

 використовувати існуючу транспортну інфраструктуру для доставки в 

надзвичайних ситуаціях особового складу та оснащення на аварійні 

об’єкти, а також засоби зв’язку  для переговорів, пов’язаних з ліквідацією 

аварій. 

Регіональні підсистеми реагування на надзвичайні ситуації техногенного 

та природного характеру функціонують у складі обласних, районних та 

об’єктових  комісій з техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) і надзвичайних 

ситуацій (НС)  та управлінь з питань надзвичайних ситуацій (НС) та 

цивільного захисту населення (ЦЗН) при  обласних державних адміністраціях. 

Завданнями регіональної підсистеми реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру є: 

 участь у розробленні загальнодержавних нормативно-правових актів, а 

також норм, правил та стандартів з питань запобігання надзвичайних 

ситуацій та  забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків; 

 розроблення регіональних нормативно-правових актів, необхідних для її 

функціонування ; 

 забезпечення необхідної готовності місцевих органів виконавчої влади, 

виконавчих органів рад, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, 

спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

 розроблення та забезпечення в межах своєї компетенції відповідних 

заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 

 навчання населення поведінці та діям в умовах надзвичайних ситуацій; 

 аналіз ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, їх мінімізація та розробка можливих варіантів 

реагування у разі перевищення ними допустимих значень; 

 впровадження цільових і науково-технічних програм, спрямованих на 
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запобігання надзвичайних ситуацій, забезпечення  надійної роботи 

підприємств, установ і організацій, а також на зменшення можливих 

матеріальних втрат у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

 збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, 

видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій 

від наслідків надзвичайних  ситуацій; 

 прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій і визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, 

матеріальних та фінансових ресурсах; 

 створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 

фінансових ресурсів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації; 

 організація та проведення у межах повноважень регіональних та місцевих 

органів виконавчої влади державної експертизи щодо забезпечення 

необхідного рівня нагляду за дотриманням вимог з питань захисту 

населення  і територій у надзвичайних ситуаціях; 

 оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, 

своєчасне та достовірне його інформування про фактичну обстановку і 

вжиті заходи; 

 захист населення у разі виникнення надзвичайної ситуації; 

 проведення  робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та організація 

життєзабезпечення постраждалого населення; 

 підготовка обґрунтованих звернень до Кабінету Міністрів України щодо 

переведення конкретних надзвичайних ситуацій до загальнодержавного 

рівня та надання необхідної допомоги регіону; 

 мінімізація можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх 

виникнення; 

 здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення, 

проведення гуманітарних акцій; 

 реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення  від 

наслідків надзвичайних ситуацій.  

Регіональна підсистема реагування на надзвичайні ситуації техногенного 

та природного характеру складається з постійно діючих місцевих ланок і має 

три рівні: обласний, місцевий та об’єктовий. 

Регіональна підсистема реагування на надзвичайні ситуації техногенного 

та природного характеру має координуючи і постійні органи управління щодо 

розв’язання завдань у сфері запобігання надзвичайних ситуацій, захисту 

населення і територій від їх наслідків, необхідні сили і засоби, резерви 

матеріальних і фінансових ресурсів, системи зв’язку та інформаційного 

забезпечення. 

Координуючими органами регіональної підсистеми реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру є: 

 на обласному рівні – обласна комісія з питань ТЕБ та НС; 

 на місцевому рівні – комісії районних державних адміністрацій і 

виконавчих комітетів міських рад з питань ТЕБ та НС; 

 на об’єктовому рівні -  комісії з питань ТЕБ та НС об’єктів. 
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Обласна, місцеві та об’єктові комісії залежно від рівня надзвичайної 

ситуації забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на надзвичайну 

ситуацію або на загрозу її виникнення. 

Постійними органами управління з питань ТЕБ, НС та ЦЗН є: 

 на обласному рівні – обласна державна адміністрація й управління з питань 

ТЕБ, НС та ЦЗН, а також обласні  структури функціональних підсистем 

єдиної державної системи реагування на надзвичайні ситуації техногенного 

та природного характеру; 

 на місцевому рівні – районні державні адміністрації і виконавчі комітети 

місцевих рад, управління та відділи з питань НС та ЦЗН; 

 на об’єктовому рівні – структурні підрозділи підприємств, установ та 

організацій або спеціально призначені особи з питань НС. 

До системи управління регіональними підсистемами реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру входять оснащені 

належними засобами зв’язку, оповіщення, збору, аналізу та передачі 

інформації: 

 центри управління  в надзвичайних ситуаціях, оперативно-чергові служби 

управлінь та відділів з питань ТЕБ, НС та ЦЗН  обласного та місцевого 

рівнів; 

 чергові служби місцевих органів виконавчої влади; 

 диспетчерські служби державних підприємств, установ та організацій. 

Органи управління екологічною безпекою.  

Державні регіональні управління екологічною безпекою є підрозділами 

Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України 

(Мінекобезпеки). 

Основними завданнями державних регіональних управлінь екологічною 

безпекою в сфері УОПРР є: 

 реалізація державної політики в галузі охорони навколишнього 

середовища; 

 державний контроль за додержанням вимог природоохоронного 

законодавства підприємствами, установами, організаціями, окремими 

громадянами, іноземними юридичними і фізичними особами на території 

регіону; 

 інформування населення через засоби масової інформації про екологічний 

стан навколишнього природного середовища на території регіону, а також 

про стан екологічної безпеки об’єктів господарської та іншої діяльності; 

 організація проведення державної екологічної експертизи. 

Регіональні управління екологічною безпекою відповідно до покладених на 

них завдань в сфері УОПРР та в межах наданих повноважень: 

 здійснюють комплексне управління в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів та екологічної безпеки; 

 координують діяльність місцевих органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та відомств, 

підприємств, установ та організацій  у зазначених галузях; 
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 здійснюють державний контроль за додержанням правил зберігання, 

транспортування, застосування, поховання, знешкодження токсичних, 

радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин і матеріалів, 

пестицидів та агрохімікатів, відходів виробництва тощо; 

 здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний 

кордон України; 

 організовують та проводять екологічну державну експертизу згідно із 

Законом України "Про екологічну безпеку"; 

 здійснюють перевірки та обстеження підприємств, установ, організацій, 

військових та оборонних об’єктів, а також об’єктів  органів МВС, Служби 

безпеки щодо виконання вимог, норм і нормативів екологічної безпеки; 

 беруть участь у роботі державних комісій по прийняттю в експлуатацію 

об’єктів виробничого та житлово-комунального призначення; 

 подають проекти лімітів використання природних ресурсів місцевого 

значення, лімітів на викиди та скиди забруднень у навколишнє природне 

середовище, розміщення у навколишньому природному середовищі 

відходів, а також вносять пропозиції щодо їх затвердження до відповідних 

обласних державних адміністрацій регіонів; 

 затверджують нормативи гранично допустимих викидів і скидів 

забруднень у навколишнє природне середовище; 

 видають дозволи на викиди та скиди забруднень у навколишнє природне 

середовище і на розміщення (складування, поховання) у ньому відходів, а 

також на спеціальне використання природних ресурсів; 

 організують регіональні моніторинги навколишнього природного 

середовища, забезпечують діяльність державної екологічної інформаційної 

системи, здійснюють спостереження та інструментально-лабораторний 

контроль за показниками рівня забруднення навколишнього природного 

середовища; 

 організують здійснення системи заходів щодо розширення мережі 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, вживають необхідні 

заходи щодо охорони тварин і рослин, які занесені до Червоної книги 

України, та місць їх проживання (зростання); 

 беруть участь у розробці і реалізації екологічних програм та програм 

забезпечення екологічної та радіаційної безпеки, у контролі  за їх 

виконанням, а також участь у попередженні та ліквідації надзвичайних 

екологічних ситуацій, у формуванні позабюджетних фондів охорони 

навколишнього природного середовища; 

   щорічно, спільно із відповідними органами державної виконавчої влади, 

готують і подають до Мінекобезпеки України та до обласних рад доповідь 

про стан навколишнього природного середовища регіонів; 

 сприяють екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, а також 

діяльності екологічних об’єднань громадян, рухів тощо; 

 вживають відповідні заходи щодо добору і розстановки кадрів, підготовки 

та підвищення кваліфікації спеціалістів із екологічної безпеки; 

 забезпечують ефективне використання бюджетних асигнувань за цільовим 
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призначенням, складають і подають в установленому порядку відповідну 

звітність тощо. 

Регіональні управління екологічною безпекою в межах своєї компетенції 

мають право: 

 одержувати у встановленому порядку від органів державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання  

покладених на них завдань, а від місцевих органів статистики – 

безкоштовно необхідні статистичні дані; 

 залучати спеціалізовані установи та організації, висококваліфікованих 

спеціалістів та наукових працівників для проведення  державної 

екологічної експертизи та розгляду інших питань; 

 вносити постанови про обмеження чи тимчасову заборону або зупинення  

діяльності підприємств та об’єктів, якщо їх робота здійснюється з 

порушеннями природоохоронного законодавства, вимог дозволів і ліцензій 

на використання природних ресурсів, перевищенням лімітів викидів і 

скидів забруднень; 

 зупиняти рух, оглядати, тимчасово затримувати транспортні засоби, в тому 

числі пересувні, плавучі тощо, для перевірки додержання ними вимог і 

норм екологічної безпеки, давати обов’язкові для виконання вказівки про 

усунення виявлених порушень; 

 давати керівникам підприємств обов’язкові для виконання  приписи щодо 

усунення виявлених порушень законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища, використання ядерної енергії та радіаційного 

захисту, поводження з радіаційними матеріалами у процесі здійснення 

господарської чи іншої діяльності, якщо це негативно впливає на екологію; 

 подавати пропозиції до відповідних органів управління про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності службових осіб, винних у порушенні  

норм та вимог екологічної безпеки, в тому числі радіаційної безпеки, 

охорони навколишнього природного середовища та використання 

природних ресурсів; 

 застосовувати економічні санкції до підприємств. Подавати позови до суду, 

арбітражного суду про відшкодування збитків і втрат, заподіяних 

юридичними і фізичними особами внаслідок порушення 

природоохоронного законодавства; 

 розглядати справи про адміністративну відповідальність за порушення у 

сфері охорони навколишнього природного середовища та використання 

природних ресурсів; 

 передавати правоохоронним органам матеріали про факти порушень з 

ознаками екологічних злочинів, за які передбачено кримінальну 

відповідальність; 

 вилучати у осіб, які порушили екологічне законодавство, знаряддя 

добування тварин, у тому числі рибних запасів, і рослин,  а також 

транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддям 

незаконного промислу у встановленому законодавством порядку тощо; 
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Регіональні управління екологічною безпекою в процесі виконання 

покладених на них завдань повинні ефективно взаємодіяти з відповідними 

підрозділами обласних та районних державних адміністрацій із питань 

використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки, а також вносити 

обґрунтовані пропозиції щодо напрямів використання позабюджетних фондів 

охорони навколишнього природного середовища і сумісно з органами місцевого 

самоврядування, підприємствами та об’єднаннями громадян забезпечувати 

відповідний контроль за дотриманням законодавства з екологічної безпеки. 

Центри стандартизації, метрології і сертифікації у відповідності до 

покладених на них завдань у сфері УОПРР виконують крім функцій державного 

нагляду також і наступні функції: 

 метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки, їх повірка та 

калібрування; 

 атестація вимірювальних та аналітичних лабораторій, існуючих та нових 

методик у цій сфері; 

 видача ліцензій на право виконання робіт у галузі метрології; 

 проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки;  

 методичне керівництво процесом розробки і сама розробка нормативних 

документів на продукцію або послуги, реєстрація технічних умов і змін до 

них; 

 участь у акредитації випробувальних та вимірювальних лабораторій та 

центрів; 

 сертифікація продукції на відповідність нормативним документам та 

технічний нагляд за  виготовленням сертифікованої продукції; 

 визнання іноземних сертифікатів та інших документів, що відповідають 

вимогам діючих вітчизняних нормативних актів,  чинними на території 

України тощо. 

При вирішенні питань стандартизації, метрології та сертифікації 

інспектори державного нагляду, крім загальних прав,  мають також право: 

 відбирати зразки продукції у виробника та торговельних організацій для 

перевірки їх відповідності діючим стандартам, нормам і правилам щодо 

вимог безпеки та якості; 

 забороняти застосування конструкторської, технологічної та проектної 

документації і передачу її замовникові у випадках, коли вона не відповідає 

вимогам діючих стандартів, норм і правил щодо безпеки та якості 

продукції, а також інформувати про це відповідні органи державного 

нагляду; 

 забороняти випуск і реалізацію продукції у випадках, якщо вона  не 

пройшла  сертифікації у встановлені строки, а також коли виробництво цієї 

продукції проводилося без спеціального дозволу чи ліцензії, якщо   

наявність останніх передбачена законодавством; 

 звертатися до органів, уповноважених видавати ліцензії на здійснення 

окремих видів підприємницької діяльності, з пропозицією про скасування 

раніше виданих ліцензій у випадках, коли підприємцями порушуються 
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вимоги діючих стандартів, норм і правил при виробництві та реалізації 

продукції тощо. 

Для ефективної роботи інспекторів державного нагляду з питань 

стандартизації, метрології та сертифікації вони повинні активно 

співпрацювати з місцевими органами державної виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та громадським організаціями. 

Статистичні регіональні служби у відповідності до покладених на них 

завдань у сфері УОПРР здійснюють облік даних, які характеризують рівень 

травматизму та умови праці на підприємствах установах та організаціях 

регіонів. 

Обласним управлінням статистики підпорядковані  районні та міські 

органи статистики, які здійснюють відповідний статистичний облік в межах 

районів та міст. 

Статистичний облік травматизму та умов праці в області здійснюється за 

формами №1-ПВ, №1-ППО, №1-ДТП, №7-ТНВ, №23-ТН. 

В обласних управліннях статистики статистичним обліком даних, що 

пов’язані з охороною праці, займаються  відділи соціальної статистики та 

статистики праці. 

Відділи соціальної статистики ведуть облік травматизму на виробництві 

та його матеріальних наслідків за формою №7-ТНВ. Звіти за цією формою 

заповнюють усі об’єднання, підприємства, установи, організації, господарства 

тощо, які знаходяться на самостійному балансі, незалежно від їх відомчої 

підпорядкованості, форми власності та видів діяльності. Щорічно їх подають до 

районних або міських (за місцем знаходження) відділів соціальної статистики, 

які, в свою чергу, перевіряють та уточнюють отримані дані і потім передають їх 

до обласних відділів соціальної статистики. 

Обласні відділи соціальної статистики аналізують рівень травматизму не 

тільки в цілому по області, а і стосовно окремих міністерств,  основних галузей 

промисловості,  районів, міст, а також за формами власності. За попередніми 

результатами цього аналізу складається експрес-доповідь "Травматизм на 

виробництві", яка передається кожним із обласних відділів соціальної 

статистики  до Держкомстату України і до Міжгалузевої ради профспілок, а 

також до відповідного територіального управління спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, 

Управління економіки та Управління з питань соціально-культурної сфери і до 

прес-центру облдержадміністрації. Після перевірки та уточнення статистичних 

даних, результати аналізу у формі записки "Умови праці та травматизм на 

виробництві у господарській діяльності області" надсилаються додатково 

обласним відділом соціальної статистики у ті ж самі,  вищезазначені 

організації. 

Обласні відділи статистики праці ведуть облік умов праці за формою № 

1-ПВ.  Щорічні звіти про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в 

несприятливих умовах надсилаються за цією формою усіма об’єднаннями, 

підприємствами, установами, організаціями та господарствами, які знаходяться 

на самостійному балансі, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми 
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власності. В обласних відділах статистики праці ці дані перевіряються, 

уточнюються і на їх основі розробляються  звіти про стан умов праці як у 

кожній області, так і по найважливішим галузям виробництва, які надсилаються 

до Держкомстату України. Крім того, ці  дані  включаються також і до 

вищезгаданої економічної записки "Умови праці та травматизм на виробництві 

у господарській діяльності області". 

 

 

2.7. Галузеве управління охороною праці 
 

Управління охороною праці на галузевому рівні (УОПГР) здійснюють 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також 

об’єднання підприємств, створені за галузевим принципом  відповідно до 

чинного законодавства. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх 

повноважень, визначених нормативно-правовими актами, з метою реалізації 

основних завдань і функцій управління охороною праці стосовно підприємств, 

установ та організацій, що знаходяться у сфері їх управління: 

1. Забезпечують виконання рішень Національної ради з питань безпечної 

життєдіяльності населення, подають пропозиції до планів її роботи. 

2. Опрацьовують та вносять пропозиції до Національної програми 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також до 

Зведеного плану розробки (перегляду) державних міжгалузевих та галузевих 

нормативних актів з охорони праці. 

3. Удосконалюють галузеві системи управління охороною праці та галузеві 

програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

4. Сприяють впровадженню у виробництво останніх досягнень науки та 

техніки в галузі створення новітніх безпечних технологій та обладнання, 

забезпеченню працюючих сучасними ефективними засобами колективного та 

індивідуального захисту. 

5. Приймають участь у проведенні експертиз проектів щодо повноти 

вирішення питань з охорони праці, а також у вирішені питань щодо видачі 

дозволів на пуск та ліцензій на випуск продукції. 

6. Організовують забезпечення підприємств, установ та організацій 

нормативно-правовими актами з охорони праці, підвищення кваліфікації та 

перевірку знань їх посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, 

розробку примірних інструкцій з охорони праці, а також вивчення та 

поширення передового досвіду організації роботи з охорони праці. 

7. Забезпечують проведення галузевих та міжгалузевих нарад, семінарів та 

конкурсів з питань охорони праці. 

8. Проводять оперативні наради з обставин і причин групових нещасних 

випадків. 

9. Беруть участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків згідно з 

чинним законодавством. 

10.  Здійснюють аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і 
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аварій, а також шкоди від цих подій. 

11.  Опрацьовують і подають пропозиції про внесення змін до списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільги і 

компенсації згідно з чинним законодавством. 

12.  Забезпечують інформаційну підтримку галузевих підприємств з питань 

охорони праці, у тому числі про причини аварій та нещасних випадків, 

здійснюють підготовку пропозицій щодо їх запобігання. 

13.  Надають методичну допомогу підпорядкованим підприємствам у 

проведені атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам 

з охорони праці, організації професійного добору для окремих професій, у 

обстежені будівель, споруд, інженерних мереж та розробці необхідних заходів 

щодо виводу їх з аварійного стану чи експлуатації, у проведені перевірок 

виробничого обладнання та технологічних процесів на їх відповідність до 

вимог нормативних актів з охорони праці, у забезпеченні інформаційними 

матеріалами з питань охорони праці, у проведені галузевих нарад, семінарів, 

конкурсів з питань охорони праці тощо. 

14.  Заслуховують керівників підприємств, на яких допущено погіршення 

стану безпеки та умов праці або має місце зростання кількості нещасних 

випадків, профзахворювань та аварій. 

15.  Здійснюють на підпорядкованих  підприємствах відомчий контроль за: 

 функціонуванням систем управління охороною праці та роботою служб 

охорони праці; 

 страхуванням працівників підпорядкованих підприємств, установ та 

організацій від нещасних випадків на виробництві та профзахворювання; 

 станом охорони праці, реалізацією галузевих угод у частині комплексних 

заходів з питань охорони праці; 

 виконанням наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин 

нещасних випадків та аварій, які були зазначені у відповідних актах 

розслідування; 

 своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих на 

виробництві, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових 

осіб, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою; 

 забезпеченням працюючих на виробництві засобами колективного та 

індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням тощо. 

У разі систематичного порушення законодавства у сфері охорони праці, 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також 

об’єднання підприємств, створені за галузевим принципом, в межах своїх 

повноважень мають право розривати контракти з керівниками підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери їх управління. 

Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ) – це сукупність 

органів управління даної галузі, які на підставі чинних нормативно-правових 

актів здійснюють цілеспрямовану планомірну діяльність щодо виконання 

завдань з охорони праці в галузі. СУОПГ - є однією з основних складових 

частин системи управління галуззю. 
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Нормативною основою СУОПГ є Конституція України, Закон "Про 

охорону праці", Кодекс законів про працю України, Закону України "Про 

обов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які причинили втрату працездатності", Закон 

України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про забезпечення санітарного 

та епідеміологічного благополуччя населення", постанови та акти Верховної 

Ради України, Національна програма покращення безпеки, гігієни праці  та 

виробничого середовища, інші законодавчі та нормативні документи з охорони 

праці. 

Метою функціонування СУОПГ є проведення державної галузевої 

політики в сфері охорони праці - забезпечення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці в галузі та повної відповідальності керівництва 

галузі та всіх її структурних підрозділів за створення безпечних умов праці. 

Управління охороною праці в галузі, в кожному з структурних підрозділів 

і в функціональних службах, здійснюється шляхом виконання  відповідних 

завдань з охорони праці, які встановлені чинними законодавчими та 

нормативними актами. 

Завдання управління охороною праці в галузі – це відповідні заходи з 

охорони праці в галузі, які повинні здійснювати в обумовлені терміни галузеві 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, об’єднання 

підприємств, а також їх структурні підрозділи і функціональні служби. 

До основних першочергових завдань управління охороною праці в галузі 

належать: 

 проектування підприємств,  розробка нового обладнання, сучасних 

технологій для галузі з урахуванням вимог чинних нормативних актів з 

охорони праці; 

 виготовлення нового обладнання, машин та механізмів для потреб галузі у 

відповідності до вимог діючих нормативних актів з охорони праці і 

одержання на них сертифікатів безпеки; 

 постачання, виготовлення і забезпечення підвідомчих підприємств 

засобами колективного і індивідуального захисту; 

 створення галузевих підприємств з виготовлення необхідних засобів 

індивідуального та колективного захисту; 

 розробка та впровадження на підвідомчих підприємствах, в установах та 

організаціях сучасних методів безпечної організації праці; 

 проведення наукових досліджень з питань охорони праці відповідно до 

вимог галузі; 

 створення та функціонування санітарних, в тому числі і мобільних, 

галузевих лабораторій для атестації робочих місць; 

 підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці посадових осіб 

керівного складу усіх структурних підрозділів та функціональних служб 

Міністерства, центральних органів виконавчої влади, об’єднань 

підприємств, регіональних управлінь і організацій галузі та забезпечення 

підвідомчих суб’єктів господарювання та управлінських структур 

правилами, нормами, стандартами та іншими нормативними актами з 
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питань охорони праці; 

 пропаганда охорони праці, видання галузевої навчальної літератури, 

літератури з передового досвіду, плакатів, інструкцій, наочних  посібників 

та інших методичних матеріалів з питань охорони праці; 

 розробка рекомендацій, типових положень та іншої нормативної і 

методологічної літератури з охорони праці; 

 проведення організаційної роботи з підвищення рівня охорони праці на 

підвідомчих підприємствах установах та організаціях; 

 впровадження у виробництво останніх досягнень науки і техніки, сучасних 

прогресивних технологій, вітчизняного та світового досвіду з охорони  

праці; 

 підготовка статистичних звітів та відповідної інформації щодо стану 

охорони праці в галузі; 

 проведення обліку та аналізу нещасних випадків, професійних 

захворювань, аварій та пожеж, а також заподіяної ними шкоди; 

 розслідування та облік групових  нещасних випадків та отруєнь на 

виробництві і нещасних випадків із смертельними наслідками,  а також 

аварій на виробництві I та II груп на підвідомчих підприємствах; 

 страхування працівників галузі від нещасних випадків на виробництві і 

профзахворювання у ФССНВ; 

 формування і використання коштів фонду охорони праці в галузі тощо. 

Заходи з охорони праці, які можуть здійснюватися за рахунок галузевих 

коштів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці  від 02.06.99 р. №102. У 

першу чергу, це: 

 розробка та реалізація відповідних заходів  щодо усунення типових для 

підприємств галузі шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища; 

 організація виробництва нових сучасних засобів індивідуального та 

колективного захисту працюючих на підприємствах галузі; 

 проведення науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт у 

сфері охорони праці на галузевому рівні; 

 впровадження  на галузевому рівні автоматизованих інформаційних систем 

в сфері охорони праці (типових автоматизованих експертних систем 

аналізу та прогнозування небезпечних та аварійних ситуацій на 

виробництві); 

 проектування та впровадження спеціальних технічних засобів для 

механізації важких, небезпечних та шкідливих робіт; 

 створення промислово-санітарних лабораторій, у тому числі і пересувних, 

для надання допомоги галузевим підприємствам в проведенні атестації 

робочих місць на їх відповідність до чинних нормативних актів з охорони 

праці; 

 проведення експертизи технічного стану будівель та споруд, діагностики та 

експертизи потенційно небезпечних об’єктів та обладнання  на 

підприємствах галузі; 

 створення та матеріально-технічне оснащення сертифікаційних 



 94 

лабораторій для відповідної сертифікації засобів виробництва та засобів 

індивідуального та колективного захисту працюючих; 

 заохочення трудових колективів і окремих працівників, які плідно 

працюють над розв’язанням проблем з охорони праці в галузі; 

 проведення навчання працівників галузі з питань охорони праці; 

 розробка та впровадження  навчальних та інформаційних програм щодо 

підвищення рівня знань працівників галузевих підприємств та населення з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 створення матеріальної бази галузевих навчальних центрів з охорони праці, 

розробка та виготовлення тренажерів для навчання працівників, зайнятих 

на роботах з високим рівне техногенного ризику, а також моделей та 

макетів виробничого обладнання; 

 проведення конференцій, нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, створення та матеріально-технічне 

забезпечення  постійно діючих виставок засобів індивідуального захисту 

працюючих  вітчизняного виробництва; 

 організація випуску знаків безпеки, плакатів, пам’яток, інформаційних 

листків з охорони праці, каталогів засобів індивідуального захисту 

працюючих; 

 розробка і видання нових та перевидання чинних нормативних актів з 

охорони праці, а також забезпечення ними служб охорони праці 

підвідомчих підприємств, установ та організацій тощо. 

Процес  виконання кожного завдання  роботи з охорони праці в галузі 

полягає  в послідовному здійсненні керівником (відповідальними особами) 

основних функцій (стадій, етапів) управлінського циклу. 

Основні функції (стадії, етапи) управління охороною праці в галузі це: 

планування та прогнозування  роботи з охорони праці – організація та 

координація роботи з охорони праці – мотивація та стимулювання роботи з 

охорони праці – облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці – 

контроль за станом охорони праці в галузі та функціонуванням СУОПГ.  

Планування та прогнозування  роботи з охорони праці в галузі передбачає 

обов’язкове попереднє прогнозування можливих небезпек і необхідних заходів 

з охорони праці як в цілому в галузі, так  і в кожному її структурному підрозділі 

і встановлення з урахуванням проведеного прогнозування  цільових завдань 

керівникам галузі та всіх її структурних підрозділів щодо визначення потреб 

галузі в ресурсах усіх видів, змісту і об’єму робіт в сфері охорони праці з 

розподілом їх щодо часу виконання. 

Таким чином, плануванню заходів з охорони  праці (перспективне, 

щорічне) в галузі, виробничих об’єднаннях, управліннях та організаціях галузі  

повинна передувати відповідна передпланова робота, а саме, прогнозування  

можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів та необхідних 

профілактичних заходів. Також передпланова робота передбачає складання 

цільових програм щодо запобігання травматизму, профзахворювань і 

поліпшення виробничого середовища. 
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Прогнозування  можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

та необхідних заходів з охорони праці в галузі, виробничих об’єднаннях, 

управліннях та організаціях галузі здійснюється їх керівниками разом із 

спеціалістами з охорони праці шляхом: 

 вивчення та аналізу причин виробничого травматизму і профзахворювань, 

стану умов праці на підставі статистичних даних,  звітів, результатів 

паспортизації санітарно-гігієнічного стану виробництв  та наявності 

засобів колективного та індивідуального захисту,  атестації робочих місць 

за умовами праці, за результатами комплексних перевірок, відомчого 

контролю, збору пропозицій від робітників, інженерно-технічних 

працівників, уповноважених трудових колективів з охорони праці, 

профспілок тощо; 

 оцінки безпеки існуючих технологій та виробничого обладнання, можливої 

їх модернізації та заміни на нові, більш безпечні технології та  види 

обладнання; 

 визначення змін щодо можливого зростання чи появи нових небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів, зумовлених зростанням виробничих 

потужностей та інтенсифікації праці; 

 аналізу проектно-конструкторських та технологічних  розробок; 

 визначення потреб у засобах і заходах щодо охорони праці з метою 

запобігання виробничого травматизму, профзахворювань і доведення стану 

умов праці до вимог чинних нормативних актів. 

За результатами прогнозування керівництвом галузі і її структурних 

підрозділів складаються цільові програми щодо необхідності застосування та 

впровадження  відповідних заходів та засобів у сфері охорони праці з метою 

поліпшення умов праці.  

Планування робіт з охорони праці в галузі включає у себе: 

 розробка довгострокових програм щодо поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища; 

 перспективне (стратегічне) планування, а саме розробка перспективних 

комплексних планів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища; 

 розробка комплексних заходів з охорони праці на поточний рік; 

 розробка оперативних (квартальних, місячних) планів робіт з охорони 

праці керівниками структурних підрозділів; 

 перспективне та щорічне планування науково-дослідних робіт з охорони 

праці; 

У планах повинні бути передбачені заходи з охорони праці, що стосуються 

питань безпеки: знарядь праці (машин, механізмів, пристосувань, інструментів, 

обладнання тощо); предметів праці (сировини, матеріалів,  напівфабрикатів, 

виробів тощо); технологій (впровадження прогресивних технологій, 

комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів тощо); будівель 

та споруд (перевірка технічного стану будівель та споруд, їх реконструкція, 

ремонт тощо). Також в них повинні бути розглянуті питання щодо  організації і 

покращення умов праці (наукова організація праці, виробнича естетика, 
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ергономіка тощо) та питання оптимізації роботи систем управління охороною 

праці на виробництві. 

Головну організаційно-методичну роботу при складані планів роботи з 

охорони праці здійснюють служби охорони праці. 

Перспективне (стратегічне) планування включає у себе розробку 

комплексних планів на 3-5 років та інших організаційно-технічних планів з 

питань охорони праці, що формуються на підставі проведення попереднього 

прогнозування та розробки цільових програм. 

Комплексні заходи з охорони праці на поточний рік за колективною 

угодою складаються згідно "Спільних рекомендацій державних органів і 

профспілкових організацій". Крім заходів передбачених на поточний рік, в них 

включаються також заходи, що передбачені перспективними планами і планами 

робіт служб охорони праці господарських органів та графік перевірок 

підпорядкованих організацій та підприємств. 

Оперативне планування передбачає, в першу чергу, заходи з охорони праці 

стосовно виконання приписів, актів перевірок і вказівок органів нагляду та  

управління охороною праці в галузі. 

Заходи планів з охорони праці включаються у відповідні розділи 

техпромфінпланів, виробничих планів  та планів соціального і економічного 

розвитку господарських органів і промислових підприємств. 

Перспективне  та щорічне планування науково-дослідних робіт з охорони 

праці здійснює Науково-технічне управління на підставі  пропозицій 

промислових об’єднань, управлінь, підприємств та організацій галузі. 

Організація та координація роботи з охорони праці в галузі здійснюється 

шляхом розподілу обов’язків щодо управління охороною праці між галузевим 

Міністерством, іншими центральними органами виконавчої влади,  

об’єднаннями підприємств, їх структурними підрозділами і функціональними 

службами, а також шляхом розподілу між ними координуючих функцій та 

розробки посадових інструкцій про обов’язки, права і відповідальність керівних 

працівників галузі і її структурних підрозділів щодо охорони праці. 

Мотивація та стимулювання роботи з охорони праці в галузі. Мотивація 

роботи з охорони праці – вид управлінської діяльності, який забезпечує процес 

спонукання керівника і працівників на діяльність, що спрямована на досягнення 

основної мети охорони праці, це забезпечення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці, і базується ця діяльність на двох категоріях: 

 потреби відчуття безпеки під час праці та потреби уникнення травм, 

захворювань, пожеж і аварій; 

 отримання винагороди за проведення необхідних заходів  з охорони 

праці та уникнення  кримінальної, адміністративної і матеріальної 

відповідальності  за негативні наслідки у разі травмування чи 

профзахворювання людей, виникнення аварій, пожеж тощо. 

Функція мотивації здійснюється шляхом систематичного використання  

керівництвом галузі та її структурних підрозділів методів управління, що 

дозволяють, при застосуванні відповідної сукупності засобів і прийомів впливу 



 97 

на колектив працівників і окремих виконавців, досягти основну мету охорони 

праці – забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. 

Функція мотивації охоплює питання оперативного керівництва, 

координації і регулювання, тобто питання прийняття та реалізації рішень, 

направлених на усунення відхилень від планів і нормативних актів та створення 

у галузі та її структурних підрозділах таких умов, які стимулюють виконання 

завдань охорони праці  за рахунок економічної зацікавленості виконавців. 

Функція мотивації здійснюється шляхом застосування керівництвом галузі 

та її структурних підрозділів наступних методів управління: 

 адміністративно-правових; 

 соціально-психологічних; 

 економічних. 

Адміністративно-правові методи – це, в першу чергу, чітке виконання 

вимог посадових інструкцій та норм і правил із охорони праці, виконання вимог 

чинного законодавства і нормативних актів із охорони праці (Закон України 

"Про охорону праці", Кодекс Законів України про працю, стандарти, норми, 

правила, інструкції тощо). 

Соціально-психологічні методи – це проведення інструктажів, стажування,  

навчання та пропаганди з питань охорони праці, а також особистий приклад 

керівництва галузі та її структурних підрозділів в додержані існуючих вимог 

охорони праці тощо. 

Економічні методи – це використання об’єктивних економічних законів та 

врахування економічних інтересів працівників галузі. 

Згідно діючих нормативних актів до економічної мотивації роботи з 

охорони праці в галузі також відносяться: 

 штрафні санкції щодо суб’єктів господарювання, керівництва та 

працівників галузі та її структурних підрозділів; 

 диференційовані страхові тарифи при державному соціальному 

страхуванні від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання (в залежності від класу професійного ризику 

виробництва для кожної галузі). 

Нагляд та контроль за станом охорони праці в галузі та функціонуванням 

СУОПГ,  облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці в галузі 

– ці функції управління дозволяють, в першу чергу, встановити фактичний стан 

щодо виконання завдань з охорони праці в галузі та її структурних підрозділах 

в порівнянні з діючими планами і чинними нормативними актами, визначити 

наслідки цих відхилень, виконати накопичення планових і фактичних даних, а 

також здійснити складання  статистичних звітів встановлених форм та 

прийняти рішення щодо необхідності включення в плани робіт на наступні 

роки відповідних додаткових заходів з охорони праці. 

Нагляд і контроль за станом охорони праці в галузі, виробничих 

об’єднаннях, управліннях та інших її структурних підрозділах здійснюється 

державними, відомчими, адміністративними та громадськими органами. Це 

сприяє виконанню посадовими особами планів робіт, законодавства та 

нормативно-правових актів з охорони праці і дозволяє визначити ступінь 
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виконання цими посадовими особами своїх функціональних обов’язків у сфері 

охорони праці. Результати державного нагляду та відомчого контролю є 

підставою для складання плану комплексних заходів щодо поліпшення  умов 

праці, а також для відповідальності чи заохочення керівних та інженерно-

технічних працівників відповідних структурних підрозділів галузі. 

Стан охорони праці в галузі, виробничих об’єднаннях, управліннях та 

інших  її структурних підрозділах оцінюється за наступними основними 

показниками: 

 частота і важкість нещасних випадків, професійних захворювань,  їх 

загальна кількість; 

 виконання доведених (прийнятих) завдань щодо поліпшення безпеки та  

умов праці, виробничої санітарії, гігієни праці  та санітарно-оздоровчих 

заходів; 

 виконання заходів, передбачених угодою з охорони праці і планом 

організаційно-технічних заходів  щодо поліпшення стану охорони праці; 

 впровадження стандартів безпеки праці і системи управління охороною 

праці (СУОП). 

Також можуть використовуватися й інші показники: кількість пожеж та 

аварій на виробництві, їх наслідки; дорожньо-транспортні аварії; виконання 

приписів органів державного нагляду й рішень керівних органів галузі тощо. 
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   Розділ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

 

3.1. Системний підхід та аналіз  

при організації охорони праці на виробництві 

 
Державне, регіональне та галузеве управління охороною праці, чисельні 

наглядові і контрольні органи не можуть гарантувати повну безпеку ведення 

робіт на виробництві, якщо питання охорони праці не стануть повсякденним 

завданням та моральним обов’язком також і роботодавців, керівників 

виробництв, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. 

Для вирішення всіх проблем у сфері охорони праці потрібний системний 

підхід, створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на 

кожному підприємстві, установі та організації незалежно від форм власності 

і об’єму виробництва. 

Успішне вирішення задачі попередження нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій повинно закладатись вже на етапі планування 

виробництва і забезпечуватись на всіх його стадіях. 

У ході виробничого процесу відбувається взаємодія людей із оточуючим 

виробничим середовищем, яке представляє собою сукупність фізичних, 

хімічних, біологічних та інших чинників, що діють на людину під час 

виконання нею трудових обов‘язків. У широкому розумінні виробниче 

середовище включає в себе комплекс виробничих споруд із усіма їх елементами 

(наприклад, стіни, підлога, стеля, східці, вікна тощо), знаряддя праці (машини, 

механізми, інструмент, прилади тощо), сировину, напівфабрикати, матеріали, 

енергоносії, повітряне середовище, а також інших людей і представляє собою 

певне джерело небезпеки. 

Для того, щоб гарантувати на виробництві виконання усіх робіт найбільш 

безпечним способом, та позбавити працюючих від небажаного ризику травм, 

пошкодження здоров’я чи майна, охорона праці використовує системний підхід 

та системний аналіз. 

Системою, яка вивчається в охороні праці, є система “людина – 

виробниче середовище”. Процес системного аналізу здійснюється відносно 

виробничого середовища, де люди, технологічні процеси, обладнання, механізми 

та виробничі приміщення є складовими частинами, які можуть впливати на 

безпеку та успішне виконання роботи або поставленої задачі. Кожен із цих 

елементів може додавати деяку міру ризику на людей або обладнання у процесі 

виконання роботи. Люди, наприклад, можуть бути небезпечні для себе й 

оточуючих у промисловому або технологічному середовищі. Неуважність, 

недостатня професійна підготовка, недоречні жарти, стомленість, стреси, 

образи та особисті проблеми (одруження, фінансові проблеми тощо) – все це 
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так звані людські або соціальні чинники, які є перешкодою оптимальному або 

бажаному рівню виконання робіт людьми. Так само, деякі види машин та 

устаткування можуть являти небезпеку, навіть якщо вони працюють так, як 

треба, тобто без збоїв (наприклад, транспорт, преси, ручний інструмент тощо). 

Не точно складена або неправильно виконана технологічна інструкція також 

може спричинити небезпеку під час технологічного процесу. 

У процесі системного аналізу необхідно брати до уваги усі ці фактори для 

того, щоб врахувати різні потенційні небезпеки, які можуть бути пов’язані з 

тією чи іншою специфічною роботою чи завданням. Процес системного аналізу 

поєднує поняття людських ресурсів, виробничих приміщень, технологічних 

процесів та (або) устаткування, які повинні функціонувати всередині 

специфічного виробничого середовища, виконуючи одну або декілька задач 

(рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Елементи системного аналізу в охороні праці  
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Як правило, у виробничому середовищі існує велика кількість потенційних 

небезпек і концепція системного аналізу вимагає враховувати усі ймовірні 

небезпеки як складові тієї чи іншої небезпечної ситуації до факту виникнення 

джерела небезпеки у системі "людина – виробниче середовище", при цьому 

системний аналіз визначає коригуючи заходи, які повинні бути вжиті у 

виробничому процесі ще до виконання роботи чи вирішення основної задачі. 

Наявність джерела небезпеки ще не означає того, що людині обов’язково 

повинна бути спричинена якась шкода. Існування джерела небезпеки свідчить 

передусім про можливість утворення небезпечної ситуації, при якій буде 

спричинена шкода. Для того, щоб створилась реальна небезпечна ситуація, 

необхідна причина або умова, своєрідний "пусковий механізм", при якому 

потенційна небезпека переходить в реальну. 

Логічним процесом розвитку небезпеки, реалізації потенційної загрози є 

тріада  "джерело небезпеки – причина (умова) – небезпечна ситуація". 

Небезпека, як правило, проявляється у визначеній просторовій області, яка 

отримала назву небезпечна зона. На рис. 3.2 наведені графічні варіанти 

взаємного розташування зони перебування людини та небезпечної зони. 
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Рис 3.2.  Графічні варіанти взаємного розташування небезпечної  

зони 1 (О), зони перебування людини 2 (О) та засобів захисту 3 (О). 

 

Варіант І ілюструє найбільш небезпечну ситуацію, коли людина, яка не 

має засобів захисту або не використовує їх, знаходиться у небезпечній зоні. При 

варіанті  ІІ небезпека існує лише у місці суміщення зон 1 та 2. Оскільки людина 

в такому місці знаходиться, як правило, короткочасно (спостереження, огляд, 

невеликий ремонт i т. п.), то під небезпечним впливом вона може опинитись 

лише в цей період. У варіанті IІІ небезпека виникає тільки у випадку 

порушення засобів захисту 3. Повну безпеку, вірніше сказати, прийнятний 

рівень ймовірності прояву небезпеки, гарантує лише ІV варіант. Наприклад, 

дистанційне керування технологічним процесом. 

Таким чином, найбільш небезпечна ситуація для людини виникає за таких 

умов: 

 небезпека реально існує; 

 людина знаходиться в зоні дії небезпеки; 
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 людина не має достатніх засобів захисту, не використовує їх або ці 

засоби неефективні. 

Виникнення небезпечних ситуацій, що можуть привести до нещасного 

випадку, так само як і виникнення несприятливих умов праці, що ведуть до 

виникнення профзахворювань, зумовлюється тим, що порушується взаємодія 

між людиною і об‘єктивним виробничим середовищем. Причиною такого 

порушення може стати недостатня кваліфікація, невідповідність обладнання 

або матеріалів чи невірна організація виробничого процесу. Як наслідок 

робітник витрачає надмірні зусилля для виконання роботи або ж його 

можливості використовуються не в повній мірі. Іншою причиною може стати 

те, що об‘єктивні елементи системи (наприклад, машини) можуть втратити 

надійність. В результаті умови праці стають небезпечними, виникає загроза 

аварійних ситуацій, нещасних випадків, професійних захворювань, зменшення 

продуктивності праці. 

Ще до початку будь-яких робіт повинні бути визначені загальні вимоги з 

охорони праці і поділена відповідальність щодо її забезпечення. Конкретні 

вимоги охорони праці повинні формулюватись таким чином, щоб їх 

ефективність піддавалась відповідній оцінці. 

Зміст системного підходу полягає в тому, що будь-яка система 

управління або її окрема частина повинна розглядатися як ціле, самостійне 

явище, яке характеризується метою діяльності, структурою, ресурсами, 

процесами та взаємозв’язками з іншими системами. Системний підхід 

дозволяє вивчати систему управління в сукупності всіх її елементів і 

аналізувати як статичний, так і динамічний її стан. 

Більшість посадових осіб, підприємців та бізнесменів розглядає економічні 

та соціальні чинники не узгоджено, що призводить до безсистемності в процесі 

прийняття рішень. Для того, щоб подальший розвиток того чи іншого 

виробництва був економічно ефективним й одночасно соціально справедливим, 

необхідно знати і розуміти всі системні зв’язки в процесі його функціонування. 

Треба розуміти, що система управління виробництвом поділяється на 

цілий ряд підсистем й елементів, які знаходяться між собою в певних 

співвідношеннях. Можливі будь-які варіанти розділення системи управління на 

підсистеми в залежності від поставлених завдань та мети. Зокрема може бути 

виділена підсистема управління охороною праці, підсистема управління 

охороною навколишнього середовища тощо. 

Безумовно, що системний підхід повинен бути основним методичним 

засобом вирішення проблем охорони праці. 

До основних системоутворювальних функцій управління охороною праці 

(УОП) на виробництві належать: 

 формування відповідної політики в галузі охорони праці 

(працеохоронної політики) на основі державної політики в цій сфері; 

 визначення основних цілей і завдань управління охороною праці; 

 розробка перспективного (стратегічного), щорічного і оперативного 

планів реалізації  політики в галузі охорони праці; 

 розробка цільових програм з охорони праці; 
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 реалізація (впровадження) існуючих програм і планів з охорони праці; 

 формування у персоналу свідомості щодо необхідності обов’язкового 

виконання вимог охорони праці; 

 застосування заходів щодо мотивації роботи з охорони праці; 

 оперативне управління і координація дій в сфері охорони праці; 

 моніторинг показників стану охорони праці; 

 звітування, обмін інформацією, ведення відповідної документації; 

 профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань; 

 аналіз та постійне вдосконалення СУОП. 

Політика в галузі охорони здійснюється за допомогою таких інструментів, 

як: економічні важелі – страхові тарифи, штрафи, премії, пільги, компенсації, 

доплати, відшкодування; правова відповідальність – дисциплінарна, 

адміністративна, матеріальна, кримінальна; соціально-психологічні методи – 

навчання, виховання, системні вимоги до управлінського персоналу тощо. 

Успішна профілактика виробничого травматизму та професійної 

захворюваності в СУОП на виробництві можлива лише за умови ретельного 

вивчення причин їх виникнення. Для полегшення цього завдання прийнято 

поділяти причини виробничого травматизму і професійної захворюваності на 

наступні основні групи: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, 

психофізіологічні. 

Організаційні причини: відсутність або неякісне проведення навчання з 

питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог інструкцій, 

правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони праці; порушення 

технологічних регламентів, правил експлуатації устаткування, транспортних 

засобів, інструменту; порушення норм і правил планово-попереджувального 

ремонту устаткування; недостатній технічний нагляд за небезпечними 

роботами; використання устаткування, механізмів та інструменту не за 

призначенням. 

Технічні причини: невідповідність вимогам безпеки або несправність 

виробничого устаткування, механізмів, інструменту; недосконалість 

технологічних процесів; конструктивні недоліки устаткування, недосконалість 

або відсутність захисних загороджень, запобіжних пристроїв, засобів 

сигналізації та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини: підвищений вміст в повітрі робочих зон 

шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підвищені рівні 

шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; незадовільні мікрокліматичні умови; 

наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення 

правил особистої гігієни тощо. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми працівника 

через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; 

хворобливий стан працівника; необережність; невідповідність 

психофізіологічних чи антропометричних даних працівника використовуваній 

техніці чи виконуваній роботі. 
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Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого 

травматизму і професійної захворюваності поділяються на технічні та 

організаційні. 

До технічних заходів належать заходи з виробничої санітарії, виробничої 

та пожежної безпеки. 

Заходи з виробничої санітарії передбачають створення комфортного 

мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, вентиляції, 

кондиціювання повітря; теплоізоляцію конструкцій будівель та технологічного 

устаткування; заміну шкідливих речовин та матеріалів нешкідливими; 

забезпечення оптимальної концентрації аерофонів в повітрі робочої зони; 

герметизацію шкідливих процесів; зниження рівнів шуму, інфразвуку, 

ультразвуку, вібрації, електромагнітних та електростатичних полів, іонізуючого 

випромінювання; влаштування раціонального освітлення; забезпечення 

необхідного режиму праці та відпочинку, санітарного та побутового 

обслуговування. 

До заходів з виробничої безпеки належать: розроблення та впровадження 

безпечного устаткування; механізація та автоматизація технологічних процесів; 

використання запобіжних пристосувань, автоматичних блокувальних засобів; 

правильне та зручне розташування органів керування устаткуванням; 

розроблення та впровадження систем автоматичного регулювання, контролю та 

керування технологічними процесами; запровадження принципово нових 

нешкідливих та безпечних технологічних процесів. 

До заходів із пожежної безпеки належать: запровадження системи 

попередження  пожеж і системи протипожежного захисту. 

До організаційних заходів належать: правильна організація роботи, 

навчання, контроль і нагляд за охороною праці; дотримання трудового 

законодавства, нормативно-правових актів з охорони праці; впровадження 

безпечних методів та наукової організації праці; проведення оглядів, лекційної 

та наочної агітації і пропаганди з питань охорони праці; організація планово-

попереджувального ремонту устаткування, обладнання, технічних систем тощо. 

 

 

3.2. Загальна структура та завдання  

системи управління охороною праці на підприємстві 
 

Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) - це 

сукупність відповідних органів управління підприємством, які на підставі 

комплексу нормативно-правових актів, інструкцій тощо ведуть 

цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою виконання поставлених завдань 

з охорони праці. 

СУОПП є цільовою підсистемою загальної системи управління 

підприємством, охоплює усі напрями виробничо-господарської діяльності 

підприємства та трудові колективи його структурних підрозділів і реалізується 

у вигляді цілеспрямованої діяльності посадових осіб та працівників 
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підприємства щодо виконання чинних нормативно-правових актів з охорони 

праці з метою попередження виробничого травматизму, професійної 

захворюваності, пожеж та аварій. 

Створення СУОПП – це, в першу чергу, визначення керівництвом 

підприємства політики в галузі охорони праці, а саме працеохоронної політики 

стосовно зобов’язань, намірів та заходів в сфері охорони праці, визначення 

мети роботи СУОП, об’єкта та органів управління, завдань і заходів щодо 

охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної 

структури управління, створення ефективно діючих систем мотивації, 

контролю та обліку, аналізу, аудиту і моніторингу СУОПП, оцінка ризиків, 

розробка та впровадження комп’ютеризованих технологій управління, 

забезпечення відповідного контролю за ефективністю роботи СУОПП, 

створення умов для її надійного функціонування і подальшого вдосконалення. 

Мета управління охороною праці на підприємстві – це реалізація 

конституційних прав працівників та забезпечення вимог нормативно-правових 

актів щодо збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, 

створення безпечних та нешкідливих умов праці, покращення виробничого 

середовища, запобігання травматизму, профзахворювань, пожеж та аварій. 

Об’єктом управління охороною праці на підприємстві є діяльність 

роботодавця або довіреної ним особи, керівників структурних підрозділів, 

функціональних служб і всього колективу підприємства для забезпечення 

належних здорових і безпечних умов праці на робочих місцях, виробничих 

ділянках, цехах і підприємства в цілому, попередження травматизму, 

профзахворювань, пожеж та аварій. 

Управління охороною праці на підприємстві здійснює роботодавець або 

довірена ним особа, а в цехах, виробничих ділянках, службах тощо – керівники 

відповідних служб і підрозділів. 

Виконання вимог нормативно-правових актів про охорону праці 

здійснюється на підприємстві шляхом забезпечення ефективного 

функціонування СУОПП, тобто шляхом планомірного і своєчасного виконання 

всіх завдань і функцій управління охороною праці на виробництві. 

Основні завдання СУОПП: 

 запобігання виробничим травмам, професійним захворюванням, пожежам 

та аваріям; 

 дотримання вимог колективних договорів, законодавства і нормативно-

правових актів з охорони праці; 

 виховання самосвідомості працівників підприємства з питань безпеки 

праці з метою їх ставлення до них, як до головних своїх обов’язків; 

 залучення працівників підприємства до планування, організації, мотивації, 

контролю та оцінки ефективності заходів з охорони праці; 

 визначення і розподіл обов’язків, прав і відповідальності за стан охорони 

праці між всіма керівниками підприємства; 

 забезпечення необхідної компетенції посадових осіб, спеціалістів та всіх 

працівників в питаннях, що пов’язані з виконанням покладених на них 

обов’язків, розумінням своїх прав, обов’язків і відповідальності; 
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 раціональне розподілення фінансових, матеріальних та людських ресурсів 

для забезпечення ефективного функціонування СУОПП; 

 забезпечення працівникам соціальних гарантій в сфері охорони праці у 

колективному договорі (угоді, трудовому договорі); 

 постійне підвищення ефективності функціонування СУОПП. 

Заходи з охорони праці, які можуть здійснюватися за рахунок фондів 

охорони праці підприємств, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 

02.06.99 №102. До таких заходів відносяться: 

 атестація робочих місць на їх відповідність вимогам чинних нормативних 

актів з охорони праці; 

 забезпечення працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту; 

  реалізація заходів щодо усунення  можливого безпосереднього  впливу на 

працюючих шкідливих речовин і матеріалів та інших небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів; 

 застосування  систем автоматичного контролю та сигналізації наявності 

шкідливих та небезпечних виробничих факторів, пристроїв аварійного 

вимкнення виробничого устаткування та комунікацій у разі виникнення 

небезпеки для працюючих; 

 установка додаткового обладнання та пристроїв, які забезпечують захист 

працюючих  від ураження електричним струмом, дії статичної електрики 

та розрядів блискавок; 

 впровадження та обладнання спеціальних механізмів, пристроїв і площадок 

з метою забезпечення зручного та безпечного виконання робіт на висоті; 

 приведення рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, іонізуючих та інших 

шкідливих випромінювань на робочих місцях у відповідність до вимог 

чинних нормативних актів; 

 розробка, виготовлення і монтаж нових та реконструкція існуючих: 

вентиляційних систем; систем кондиціонування; аспіраційних, пило- та 

газоуловлювальних пристроїв; систем природного та штучного освітлення; 

систем опалення; теплових та водяних завіс; повітряних душів; 

евакуаційних виходів та місць масового переходу працюючих тощо; 

 механізація прибирання виробничих приміщень від відходів виробництва, 

очищення повітроводів вентиляційних систем, освітлювальної арматури, 

вікон, світлових ліхтарів тощо; 

 проведення експертизи технічного стану виробничих будівель та споруд, 

експертизи та діагностики потенційно небезпечних об’єктів, устаткування 

тощо; 

 створення кабінетів, куточків, виставок з питань охорони праці, придбання 

необхідних нормативних документів, плакатів, поліграфічної продукції, 

навчальних посібників та іншої літератури, обладнання тощо; 

 навчання працівників безпечним методам праці, проведення семінарів з 

питань охорони праці; 

 оснащення виробничих приміщень сигнальними кольорами та знаками 

безпеки відповідно до правил та стандартів з безпеки праці; 
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 попередження дорожньо-транспортних пригод на території підприємства; 

 реконструкція та оснащення сучасним обладнанням санітарно-побутових 

приміщень, місць організованого відпочинку працюючих; 

 обладнання фізкультурно-оздоровчих кімнат, придбання з цією метою 

спортивного інвентарю, лікувальних та оздоровчих препаратів і 

медикаментів, як для профілактики профзахворювань, так і для реабілітації 

здоров’я постраждалих від нещасних випадків на виробництві; 

 заохочення трудових колективів і окремих осіб, які плідно працюють над 

поліпшенням стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

 проведення профілактичних медичних оглядів працюючих, оплата 

медичних послуг спеціалістів з діагностики та  лікування працівників, які 

потерпіли внаслідок професійних захворювань та нещасних випадків на 

виробництві; 

 відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат на 

відрядження своїх працівників у разі, якщо вони є членами комісії із 

спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві, або у разі 

їх залучення до проведення експертиз тощо. 

 

 

3.3. Функції системи управління охороною праці 

на підприємстві 
 

Реалізація завдань управління охороною праці на підприємстві 

здійснюється шляхом послідовного виконання наступних функцій СУОПП: 

 планування та прогнозування  роботи з охорони праці на 

підприємстві; 

 організація та координація роботи з охорони праці на підприємстві; 

 мотивація та стимулювання роботи з охорони праці на підприємстві; 

 облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці на 

підприємстві; 

 контроль за станом охорони праці на підприємстві та 

функціонуванням СУОПП. 

 

 

3.3.1. Прогнозування та планування роботи  

з охорони праці на підприємстві 
 

Планування не може бути успішним без прогнозування, яке є важливим 

елементом передпланової роботи, оскільки визначає подальший імовірний хід 

подій. 

Прогнозування дає можливість складати цільові програми з охорони праці 

стосовно  окремих напрямків роботи, наприклад, боротьби з травматизмом, 

зниження рівня професійних захворювань тощо, і такі цільові програми є 

основою для складання планів роботи з охорони праці. 
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У процесі управління охороною праці повинна бути чітко сформульована 

мета роботи, яка визначає характер дії управління, і в цьому випадку, буде мати 

місце цільове управління. У випадку, коли управління здійснюється на основі 

детально розроблених завдань, має місце програмне управління. Поєднання 

цільового та програмного управління дозволяє отримати більш ефективне 

управління, а саме програмно-цільове. 

У випадку, коли в процесі управління охороною праці мета роботи не 

встановлена, має місце ситуаційне управління, тобто управління з 

відхиленнями. Фактично управління зникає і залишається тільки поточне 

регулювання і дотримання стану охорони праці на існуючому рівні, що, 

безумовно, веде до подальшого послаблення роботи з охорони праці. 

Поставити мету і розробити план роботи неможливо, якщо немає 

обґрунтованого уявлення про подальший можливий стан системи. Таким 

чином, прогнозування повинно обов’язково передувати постановці мети 

управління і складанню плану роботи з охорони праці. 

Прогнозування можуть бути короткостроковими (на 1–2 роки), 

середньостроковими (до 5 років) та довгостроковими (більше ніж 5 років). Що 

стосується прогнозування параметрів охорони праці, то воно може бути 

пошуковим і нормативним. Пошукове прогнозування, наприклад, кількості 

можливих випадків травматизму чи професійних захворювань, виходить із 

існуючої ситуації і визначає її стан у майбутньому. Здійснюється пошукове 

прогнозування методами математичної екстраполяції. Нормативне 

прогнозування ведеться від нормативно оціненого подальшого стану 

показників охорони праці до необхідних дій в теперішній час. Як правило, 

базується воно на анкетуванні спеціалістів-експертів і ведеться, як вже було 

сказано, від нормативного оціненого стану показників охорони праці в 

майбутньому до визначення необхідних заходів у відповідних планах. 

Прогнозування в сфері охорони  праці повинно бути скеровано на 

вирішення таких завдань, як ймовірна оцінка тенденцій динаміки виробничого 

травматизму, професійних захворювань, умов праці  у зв’язку  з подальшим 

розвитком виробництва на підприємстві, а також визначення на період 

прогнозування необхідних заходів з охорони праці. 

У ході проведення передпланової роботи з охорони праці вивчається 

ефективність функціонування існуючої СУОПП. При цьому визначається: 

 наявність чинних законодавчих  та нормативно-правових актів з охорони 

праці; 

 наявність небезпек та ризиків, що загрожують здоров’ю працівників; 

 повнота, своєчасність та ефективність виконання заходів, вказаних в актах 

про нещасні випадки, профзахворювання, пожежі та аварії, а також в 

приписах органів державного та відомчого нагляду, в комплексних планах 

та інших документах. 

На основі результатів прогнозування і аналізу роботодавець (керівництво 

підприємства) забезпечує розроблення комплексних заходів, спрямованих на 

приведення  умов і безпеки праці до нормативних вимог, підвищення рівня 
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охорони праці, забезпечення відповідних фінансових, матеріальних, людських 

та інших ресурсів у сфері охорони праці. 

Передпланова робота також передбачає проведення працеохоронного 

аудиту, працеохоронного маркетингу та працеохоронного менеджменту, і 

головне – визначення загальної працеохоронної політики підприємства. 

Працеохоронний аудит – це вид діяльності, який проводиться на 

договірних засадах незалежними професійними аудиторами, що мають 

відповідні сертифікати, та за участю управлінського персоналу підприємства. 

Висновки та рекомендації даного виду аудиту носять суто конфіденційних 

характер і призначаються виключно для замовника (підприємства). 

Основне завдання працеохоронного аудиту – це встановлення 

відповідності  працеохоронної політики керівництва підприємства  державній 

політиці, законодавству і нормативним актам у галузі охорони праці. Висновки 

і пропозиції аудиту служать вихідною базою для формування чи коригування 

працеохоронної політики підприємства, розробки програм і планів роботи з 

охорони праці. Більш докладніше працеохоронний аудит буде розглянутий 

наприкінці розділу. 

Працеохоронний маркетинг – це ринково орієнтований вид управлінської 

діяльності підприємства, спрямований на визначення, прогнозування і 

задоволення споживчих потреб і властивостей продукції підприємства з метою 

не  задавати шкоди здоров’ю споживачів. 

Завданням працеохоронного маркетингу є пристосування виробництва  до 

вимог ринку щодо створення безпечної продукції з високою маркетинговою 

спроможністю і  отримання відповідного додаткового прибутку за рахунок 

інтенсифікації збуту продукції, що відповідає вимогам та стандартам безпеки. 

Основні функції працеохоронного маркетингу: 

 вивчення попиту на безпечну продукцію і її ціноутворення; 

 планування випуску продукції, що відповідає стандартам безпеки; 

 планування модернізації виробництва на випуск безпечної продукції згідно 

рекомендацій працеохоронного аудиту; 

 організація безпечного обслуговування споживачів. 

Працеохоронний маркетинг поєднує інтереси товаровиробника, 

споживача та суспільства щодо збереження здоров’я людини, запобігання 

травматизму, захворювань, пожеж та аварій. 

Працеохоронний менеджмент – це процес підготовки, прийняття і 

реалізація рішень, спрямованих на досягнення працеохоронних цілей з 

використанням адміністративних та економічних методів і механізмів. 

Працеохоронний менеджмент включає у себе також і працеохоронний 

моніторинг – систему спостережень, збирання, обробки, передачі, збереження 

та аналізу інформації про стан охорони праці на підприємстві, прогнозування 

його змін та розробка обґрунтованих рекомендацій для прийняття 

працеохоронних рішень. Ці заходи спрямовані на здійснення працеохоронного 

інжинірингу – діяльності, спрямованої  на рішення працеохоронних програм і 

проектів. Для цієї мети використовується також  бізнес-процес реінженірингу 

(БПР) – постійна система перепроектування діючих бізнес-процесів 
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(технологій) з урахуванням питань охорони праці і кардинального поліпшення 

діяльності підприємств. Усі ці заходи та засоби сприяють більш ефективному 

функціонуванню працеохоронного менеджменту. 

Розробка працеохоронної політики здійснюється на основі державної 

політики і з урахуванням конкретних зобов’язань підприємства щодо охорони 

праці. Затверджується ця політика особисто керівником підприємства. 

Працеохоронна політика підприємства повинна в повній мірі визначати 

конкретні зобов’язання щодо: 

 запобігання виробничих травм і профзахворювань; 

 поліпшення умов праці; 

 виконання нормативно-правових актів з охорони праці; 

 подальшого вдосконалення та підвищення ефективності роботи СУОПП; 

 забезпечення необхідних засобів та заходів для її впровадження; 

 підвищення кваліфікації усіх без винятку працівників підприємства, їх ролі 

та зобов’язань в сфері охорони праці. 

Працеохоронна політика повинна встановлювати як загальні, так і 

конкретні цілі щодо діяльності підприємства в галузі охорони праці, а вище 

керівництво підприємства повинно проявляти тверду зацікавленість у 

вирішенні завдань щодо досягнення цих цілей. 

Важливість і актуальність питань охорони праці повинні бути чітко 

сформульовані та акцентовані в працеохоронній політиці підприємства, так як 

стан охорони праці на підприємстві - це дуже важливий і обов’язковий 

елементом його подальшого успішного розвитку та іміджу, а значить і успіху у 

суспільстві. 

Панування роботи з охорони праці – це процес обґрунтування рішень з 

питань охорони праці і розподілу відповідних ресурсів (матеріальних, 

фінансових, людських, інформаційних, часових тощо) для їх реалізації. 

Планування роботи з охорони праці на підприємстві має визначити 

послідовність управлінських рішень щодо формування здорових і безпечних 

умов праці, дотримання прав і гарантій працівникам у галузі охорони праці, 

підвищення рівня їх соціального захисту у цій сфері. 

Плани відповідних заходів з охорони праці повинні передбачати: 

 визначення ризику можливих небезпек; 

 попередження можливих небезпечних ситуацій за допомогою 

використання відповідних інженерно-технічних рішень або організаційних 

заходів; 

 мінімізації ризику шляхом застосування відповідних систем блокування та 

аварійного захисту; 

 використання засобів колективного та індивідуального захисту; 

 створення банку даних нормативно-правових актів та іншої документації з 

питань охорони праці. 

Планування роботи з охорони праці має обов’язково знаходити 

відображення в: 

 програмі розвитку підприємства; 
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 плані економічного і соціального розвитку підприємства; 

 документах договірного регулювання трудових відносин; 

 планах і програмах підвищення кваліфікації працівників підприємства; 

 комплексних заходах щодо підвищення рівня безпеки, поліпшення стану 

гігієни праці та виробничого середовища; 

 планах ліквідації аварій тощо. 

Планування робіт з охорони праці може включати розроблення наступних 

планів: 

 довгострокових; 

 річних; 

 оперативних (квартальних та місячних). 

Згідно з Законом ”Про охорону праці" у колективному договорі (угоді, 

трудовому договорі) власник і представники трудового колективу та 

профспілкової організації визначають необхідні соціальні гарантії з охорони 

праці на рівні не нижче, ніж встановлено  законодавством, а також розробляють 

комплексні заходи щодо досягнення встановлених законодавством нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 

охорони  праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних 

захворювань, пожеж та аварій. Колективна угода щорічно укладається між 

профспілковим комітетом від імені трудового колективу і адміністрацією 

підприємства. 

При цьому, всі заходи, які передбачаються довгостроковими планами, 

включаються у відповідні розділи колективних угод і комплексних заходів. 

У довгострокових планах передбачається вирішення таких головних 

завдань з охорони праці, як: 

 максимальне скорочення робочих місць, що не відповідають вимогам і 

нормам охорони праці, у тому числі скорочення чисельності робітників, які 

зайняті на роботах із шкідливими умовами праці; 

 значне скорочення, а в подальшому повна ліквідація важких фізичних 

робіт; 

 зменшення чисельності працівників, зайнятих ручною працею; 

 максимальна автоматизація та механізація трудових процесів; 

 приведення виробничого обладнання, машин та механізмів у відповідність 

до діючих стандартів ССБП; 

 закриття виробничих об’єктів, які не гарантують безпеку праці і які за 

своїм технічним станом не підлягають реконструкції або капітальному 

ремонту; 

 доведення до встановлених норм кількості санітарно-побутових 

приміщень; 

 розвиток лікувально-профілактичних, медичних та оздоровчих установ 

тощо. 

Довгострокові плани можуть містити у собі загальну чисельність 

працівників, яким будуть покращенні умови праці, загальну вартість виконання 

цих робіт, конкретні плани заходів з приведення умов праці у відповідність до 
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вимог і норм охорони праці, плани організаційних заходів щодо попередження 

виробничого травматизму, а також  плани будівництва та розширення 

санітарно-побутових приміщень, лікувально-профілактичних і оздоровчих 

установ тощо. 

Вихідними даними для розроблення проекту довгострокового плану та 

комплексних заходів з охорони праці є результати паспортизації виробництв та 

атестації умов праці на робочих місцях, результати цільових перевірок стану 

охорони праці та вивчення існуючих причин травматизму, а також матеріали 

аналізу виконання попередніх планів, пропозицій працівників, матеріали 

прогнозування та діючих цільових програм з охорони праці. 

При розробці планів та комплексних заходів з охорони праці важливе 

значення надається оптимізації планів-заходів, так як це дає можливість при 

мінімальних витратах одержати максимум ефекту від запланованих заходів 

щодо зниження рівня травматизму, профзахворювань, скорочення робочих 

місць із шкідливими умовами праці, тощо. 

Оперативний план на квартал і місяць складається для вирішення 

повсякденних актуальних завдань щодо покращення умов праці на робочих 

місцях та усунення існуючих недоліків в сфері охорони праці, в першу чергу, 

причин нещасних випадків на виробництві. 

При прогнозуванні та плануванні робіт з охорони праці на підприємстві 

обов’язково слід враховувати і відповідні положення існуючого колективного 

договору у розділі охорони праці. 

Колективний договір (угода) – це один з найважливіших документів у 

системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і 

найманими працівниками у сфері соціальних питань, у тому числі у сфері 

охорони праці. 

Колективний договір обов’язково повинен містити заходи щодо захисту 

прав та соціальних інтересів працівників, які потерпіли на виробництві від 

нещасних випадків. В першу чергу, це їх переведення  на більш легшу роботу з 

урахуванням відповідних медичних висновків та рекомендацій з одночасним 

збереженням розміру заробітної плати, навчання та перекваліфікація, 

працевлаштування інвалідів та надання їм допомоги у вирішенні соціальних 

питань. Також колективним договором може встановлюватися додаткова 

одноразова допомога потерпілим та її розміри. 

Важливою складовою колективного договору є комплексні заходи щодо 

досягнення необхідних нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, а також підвищення існуючого рівня охорони праці на 

підприємстві, запобігання випадків виробничого травматизму, 

профзахворювань, пожеж та аварій. Ці заходи приводять у додатку до 

колективного договору і в них включаються: розробка, виготовлення  та 

впровадження нових, більш ефективних інженерно-технічних засобів з охорони 

праці (засобів сигналізації, контролю, колективного захисту, запобіжних 

пристроїв тощо); вдосконалення систем вентиляції, кондиціонування, 

опалювання, освітлення, засобів боротьби з шумом, вібраціями, шкідливими 

випромінюваннями; підвищення рівня електробезпеки, обладнання, 
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технологічних процесів; впровадження  дистанційного управління та повної 

автоматизації та механізації виробничих процесів; розширення та 

реконструкція санітарно-побутових приміщень, кімнат відпочинку тощо. 

Також до колективного договору може додаватися перелік професій та 

посад працівників, яким надається додаткова відпустка і скорочений робочий 

день за несприятливі умови праці, молоко чи інші харчові продукти за шкідливі 

умови праці, безкоштовно спецодяг, взуття та інші засоби індивідуального 

захисту, мийні засоби, захисні креми тощо, а також оплачувані відпустки 

санаторно-оздоровчого призначення тощо. 

У колективному договорі обов’язково повинні бути передбачені відповідні 

методи стимулювання та матеріальної відповідальності працівників за стан 

охорони праці на підприємстві. В першу чергу, необхідно передбачити систему 

заохочень для тих працівників, які сумлінно дотримуються виконання вимог 

законодавчих актів та іншої нормативної документації з питань охорони праці, 

не допускають порушень правил і норм охорони праці, беруть активну участь 

та проявляють активність та ініціативу у здійсненні необхідних заходів з 

охорони праці. Для визначення  особливого вкладу працівників в сфері охорони 

праці, в колективному договорі мають бути встановлені відповідні види 

заохочень за сумлінне ставлення та вирішення питань з охорони праці – це  

відповідна оплата праці, премії, винагороди за конкретні роботи з охорони 

праці, раціоналізацію, моральне заохочення тощо. 

У колективному договорі можуть бути оговорені умови звільнення від 

основної роботи із збереженням заробітної плати для уповноваженого 

трудового колективу та членів комісії охорони праці на період виконання ними 

їх громадських завдань та навчання з охорони праці. 

Також колективний договір повинен містити і відповідні зобов’язання  

роботодавців та працівників щодо дотримання ними правил, норм та інструкцій 

з охорони праці. 

Складання розділу з охорони праці колективного договору щодо порядку 

вирішення соціальних питань та питань з охорони праці, повинно 

здійснюватись відповідно до "Спільних рекомендацій  державних органів і 

профспілок щодо змісту розділу охорони праці у колективному договорі (угоді, 

трудовому договорі)". 

Що стосується найважливіших заходів з охорони праці на підприємстві із 

великими затратами праці, то на них, як правило, складаються календарні 

плани впровадження  із застосуванням методів сіткового планування. Усі 

заходи з охорони праці повинні бути забезпечені проектно-кошторисною та 

необхідною технічною документацією, фінансуванням та матеріальними 

ресурсами. При цьому, грошові та матеріальні ресурси, які передбачені на 

виконання конкретних заходів з охорони праці, забороняється використовувати 

на інші цілі. Фінансування робіт із охорони праці на підприємстві може 

здійснюватися як на рівні самого підприємства, так і на державному, 

регіональному та галузевому рівнях. 

 

 



 114 

3.3.2. Організація та координація роботи  

з охорони праці на підприємстві 
 

3.3.2.1.  Основні положення організації охорони праці на виробництві 

 

Закон “Про охорону праці” зобов‘язує роботодавця створити на кожному 

робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до 

нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог 

законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 

З цією метою роботодавець повинен створити і забезпечити 

функціонування системи управління охороною праці, для чого він: 

 створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують 

вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх 

обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них 

функцій, а також контролює їх додержання; 

 розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні 

заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого 

рівня охорони праці; 

 забезпечує виконання  необхідних профілактичних заходів відповідно до 

обставин, що змінюються; 

 впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби 

механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний 

досвід з охорони праці тощо; 

 забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання 

та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

 забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 

професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, 

визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; 

 організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень 

умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та 

устаткування, атестацій робочих місць та за їх підсумками вживає заходів 

до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; 

 розробляє і затверджує нормативні акти з охорони праці, що діють у межах 

підприємства, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими 

актами та актами підприємства з охорони праці; 

 здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, 

правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 

засобами виробництва, використанням засобів колективного та 

індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони 

праці; 

 організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з 

працівниками у галузі охорони праці; 
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 вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за 

необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі 

виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків. 

За порушення зазначених вимог роботодавець несе безпосередню 

відповідальність. 

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, 

транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) або 

реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні процеси повинні 

відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. 

Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових технологій, засобів 

виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих 

повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Не 

допускається будівництво, реконструкція, технічне переоснащення тощо  

виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного 

призначення, виготовлення і впровадження нових для даного підприємства 

технологій і зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту 

або робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам з 

охорони праці. Фінансування цих робіт може проводитися лише після 

одержання позитивних результатів експертизи. 

Роботодавець повинен одержати дозвіл на початок роботи та види робіт 

підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та експлуатацією 

об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Перелік видів 

робіт, об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Експертиза проектів, реєстрація, огляди, випробування тощо виробничих 

об'єктів, інженерних інфраструктур об'єктів соціально-культурного 

призначення, прийняття їх в експлуатацію провадяться у порядку, що 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

У разі, коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий орган 

виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням 

структурного підрозділу спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці, вживає заходів до скасування  

державної реєстрації цього підприємства за умови,  якщо протягом місяця від 

часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з 

їх усунення. 

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування, транспортні 

засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за 

кордоном, допускаються в експлуатацію (до застосування) лише за умови 

проведення експертизи на відповідність їх нормативно-правовим актам з 

охорони праці, що чинні на території України. 

Прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів 

проводиться за участю представників професійних спілок. 

Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин у разі 

відсутності їх гігієнічної регламентації та державної реєстрації. 
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3.3.2.2. Нормативно-правова база для організації 

системи управління охороною праці на підприємстві 

 

Нормативно-правовою базою для організації системи управління 

охороною праці на підприємстві (СУОПП) є Конституція України, Закон 

України "Про охорону праці", Кодекс законів про працю,  закони Верховної 

Ради, постанови КМУ, Укази президента України, Національна програма 

поліпшення безпеки, гігієни праці  та виробничого середовища, Закон України 

"Про охорону здоров’я", Закон України "Про пожежну безпеку", Система 

стандартів  безпеки праці, правила, норми, інструкції та інші нормативно-

правові акти про охорону праці, постанови і накази органів державного 

управління та нагляду. 

Власники підприємств або уповноважені ними органи можуть розробляти 

на основі нормативно-правових актів і затверджувати власні нормативні 

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

організації. Нормативні акти підприємства конкретизують вимоги державних 

нормативно-правових актів і не можуть містити вимоги з охорони праці 

менші або слабкіші ніж ті, що містяться в державних нормах. 

Компетенцією нормативних актів підприємства можуть бути: 

 організація управління охороною праці на підприємстві; 

 визначення обов'язків, прав та відповідальності служб і посадових осіб за 

дотриманням функцій щодо охорони праці; 

 забезпечення перспективного і поточного  планування  роботи щодо  

поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, усунення  

причин травматизму професійних та виробничо обумовлених захворювань; 

 організація лабораторних досліджень умов праці, атестація робочих місць 

на відповідність чинним нормативам з охорони праці; 

 внесення вимог нормативно-правових актів з охорони праці до 

технологічної і конструкторської документації, встановлення порядку 

проведення експертизи  цієї документації щодо повноти викладення цих 

вимог; 

 організація правильної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки  (кранів, 

посудин, що працюють під тиском тощо); 

 організація проведення інструктажів, навчання і перевірки знань  

працюючих з питань охорони праці, впровадження чіткої системи допуску 

до робіт з підвищеною небезпекою; 

 встановлення правил безпечного виконання робіт і поведінки працівників  

на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних  

майданчиках та робочих місцях; 

 опрацювання й узгодження в установленому порядку та затвердження  

заходів щодо забезпечення безпеки працівників на певних роботах у разі  

відсутності в нормативно-правових актах з охорони праці конкретних  

вимог; 

 визначення заходів щодо пожежної безпеки; 
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 організація забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, 

мийними та знешкоджувальними засобами, а також лікувально-

профілактичним харчуванням, молоком, газованою підсоленою водою 

тощо; 

 організація проведення попереднього (при влаштуванні на роботу) і 

періодичних медичних оглядів працівників певних категорій; 

 встановлення порядку ознайомлення працівника, з яким укладається 

трудова угода, з умовами праці на підприємстві, можливістю шкідливого  

впливу на здоров'я, пільгами та компенсаціями за роботу в шкідливих 

умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору; 

 визначення порядку інформування працюючих про зміни в нормативних  

актах протягом дії трудового договору тощо. 

Визначений перелік безумовно не є повним і власник може затверджувати  

нормативні акти про охорону праці, що виникають із специфіки виробництва та 

вимог чинного законодавства. 

Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів  

підприємства за наказом власника створюється комісія чи робоча група, 

визначаються терміни, виконавці та керівники. Розробляється план  

опрацювання нормативного акту, який затверджується власником. Проект 

нормативного акту підприємства про охорону праці узгоджується зі службою 

охорони праці цього підприємства та юрисконсультами, з іншими  

зацікавленими службами, профспілками. Реєстрація та облік нормативних 

актів про охорону праці, що діють у межах підприємства, здійснюються у 

порядку, встановленому власником, якщо інше не передбачено законодавством. 

 

 

3.3.2.3. Обов’язки посадових осіб підприємства з охорони праці 

 

Закон України "Про охорону праці" зобов‘язує роботодавця створити на 

кожному робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці 

відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання 

вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Згідно з цим 

законом керівники підприємств зобов’язані передбачати в посадових 

інструкціях працівників конкретні обов’язки, права та відповідальність за 

виконання відповідних функцій з питань охорони праці. 

Посадові інструкції повинні включати наступні розділи: загальні 

положення, службові функції, службові обов’язки, права, відповідальність, 

взаємовідносини з іншими посадовими особами відповідно до займаної посади, і 

в кожному із вище перелічених розділів обов’язково повинні бути розглянуті 

питання охорони праці. Складаються посадові інструкції згідно з Довідником 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, який затверджений 

Наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 16.02.98 №24. 

Як вже було сказано раніше, функція СУОПП щодо організації роботи з 

охорони праці передбачає встановлення, в першу чергу, відповідних обов’язків, 

прав і відповідальності роботодавця та керівників і спеціалістів усіх рівнів 
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щодо виконання ними існуючих вимог з охорони праці. Одним з основних 

завдань керівників та спеціалістів в структурі СУОПП є створення здорових і 

безпечних умов праці з урахуванням вимог існуючого законодавства про 

працю, Закону "Про охорону праці", стандартів ССБП, відповідних норм, 

правил і інструкцій,  та інших чинних нормативних актів з охорони праці. 

Слід зазначити, що обов’язки посадових осіб підприємства  необхідно 

максимально конкретизувати щодо функцій та завдань, які вони повинні 

виконувати в структурі СУОПП. 

Для забезпечення у кожному структурному підрозділі підприємства, на 

кожному робочому місці умов праці, що відповідають вимогам чинних 

нормативно-правових актів з охорони праці, а також для забезпечення 

додержання відповідних прав працівників, які визначенні законодавством про 

охорону праці, роботодавець повинен, в першу чергу, забезпечити ефективне 

функціонування СУОПП, для чого він: 

o створює службу охорони праці і зобов’язує посадових осіб підприємства 

забезпечувати вирішення конкретних питань з охорони праці; 

o затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів  

підприємства щодо їх обов’язків, прав та відповідальності у сфері охорони 

праці та контролює виконання покладених на них функцій; 

o приймає участь у розробці колективного договору в розділі охорони праці; 

o реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з 

охорони праці та підвищення існуючого рівня безпеки виробництва; 

o здійснює необхідні профілактичні заходи в сфері охорони праці; 

o забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків та 

професійних захворювань, здійснює контроль за виконанням 

профілактичних заходів, визначених в результаті роботи комісій з 

розслідування нещасних випадків; 

o впроваджує прогресивні безпечні технології, досягнення науки та техніки в 

галузі охорони праці, засоби автоматизації та механізації виробництва, 

існуючий позитивний досвід в сфері охорони праці тощо; 

o забезпечує належне утримання будівель, споруд та об’єктів, виробничого 

обладнання та устаткування, а також моніторинг за їх технічним станом; 

o організовує проведення аудиту з питань охорони праці, лабораторних 

досліджень параметрів виробничого середовища, оцінку технічного стану 

виробничого обладнання та устаткування, атестацію робочих місць на 

відповідність Гігієнічній класифікації умов праці в порядку і терміни, що 

встановлені законодавством, і за підсумками атестації  вживає заходи щодо 

усунення  виявлених недоліків; 

o розробляє і затверджує необхідні положення, інструкції та інші акти з 

охорони праці, що діють у межах підприємства; 

o встановлює відповідно до державних нормативно-правових актів правила 

виконання  робіт та поведінки працівників на території підприємства, на 

будівельних майданчиках, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях; 

o безкоштовно забезпечує працівників необхідною нормативно-правовою 

документацією з питань охорони праці; 
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o здійснює постійний контроль за додержанням працівниками  

технологічних нормативів, правил поводження з машинами, механізмами, 

устаткуванням та іншими засобами виробництва, а також за використанням 

засобів колективного та індивідуального захисту; 

o організовує пропаганду щодо безпечних методів праці; 

o вживає відповідні заходи щодо допомоги потерпілим від нещасних 

випадків, пожеж та аварій, залучає, в разі виникнення на підприємстві 

надзвичайних ситуацій, професійні рятувальні формування; 

o організовує з працівниками ефективне співробітництво в галузі охорони 

праці тощо. 

Роботодавець безпосередньо несе відповідальність за ефективність 

функціонування СУОПП та виконання вимог діючих нормативно-правових 

актів та чинного законодавства з охорони праці. 

Що стосується інших посадових осіб підприємства, то основну роботу з 

охорони праці у вище перелічених напрямках, як правило, повинен проводити 

головний інженер. В свою чергу, головний механік повинен відповідати за 

безпеку всього виробничого обладнання, головний енергетик - за безпечну 

експлуатацію електро- та енергообладнання, головний економіст  повинен 

забезпечувати своєчасне вирішення економічних питань в сфері охорони праці, 

головний бухгалтер – фінансування відповідних планів з охорони праці, 

виплату матеріального заохочення працівникам з урахуванням виконання ними 

відповідних завдань з охорони праці тощо. Посадові особи таких структурних 

підрозділів підприємства як, наприклад, відділу матеріально-технічного 

забезпечення – організовують матеріально-технічне забезпечення відповідних 

планів роботи з охорони праці, а також забезпечення працівників засобами 

колективного та індивідуального захисту, відділу капітального будівництва – 

забезпечують дотримання вимог безпеки праці при будівництві та ремонті, 

відділу стандартизації – організовують впровадження стандартів ССБП, 

здійснюють розробку стандартів підприємства та контролюють їх дотримання, 

відділу кадрів – організовують професійний добір, профорієнтацію та навчання 

працівників підприємства, юридичного відділу – забезпечують правову основу 

управління охороною праці на підприємстві тощо. Начальники виробничих 

цехів, дільниць, відділів, майстри, бригадири, завідувачі лабораторій та інші 

керівники основних виробничих підрозділів підприємства повинні здійснювати 

контроль за дотриманням  усіх вимог щодо охорони праці в своїх підрозділах та 

нести персональну відповідальність за їх виконання. 

Так як згідно ст. 5 Закону "Про охорону праці" умови трудового договору 

не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-

правовим актам з охорони праці, то під час укладання трудового договору 

роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови 

праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я 

та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах 

відповідно до законодавства і колективного договору. 
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3.3.2.4. Обов’язки працівників підприємства  

щодо виконання вимог охорони праці 

 

Забезпечення безпечних і здорових умов праці на виробництві неможливе 

без знання і виконання працівниками всіх вимог нормативних актів про охорону 

праці, що стосуються їхньої роботи, правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням, використання засобів індивідуального та 

колективного захисту, додержання правил внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, співробітництва з роботодавцем у справі охорони 

праці. 

Обов’язком працівника насамперед є старанне ставлення до усіх видів 

навчання (інструктажу), які проводить роботодавець по вивченню вимог 

нормативних актів з охорони праці, правил поводження з машинами, 

механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва. Кожен 

працівник повинен знати, що Закон "Про охорону праці" забороняє допуск до 

роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з питань 

охорони праці. Якщо роботодавець не дотримується строків проведення 

чергового навчання (інструктажу), то працівник вправі про це нагадати 

відповідному керівникові, а на прохання працівника проводиться додатковий 

інструктаж з питань охорони праці. Після навчання (інструктажу) працівник 

повинен отримати інструкцію з охорони праці за його професією. 

Запорукою попередження більшості аварій i нещасних випадків на 

виробництві є неухильне дотримання працівниками вимог безпеки праці. 

Порушення технологічного процесу, правил дорожнього руху, незастосування 

засобів індивідуального чи колективного захисту або недотримання інших 

вимог безпеки праці рано чи пізно приведе до тяжких наслідків. Тому 

невипадково у ст. 34 Закону "Про загальнообов'язкове  державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності" вказано, що якщо 

нещасний випадок трапився внаслідок порушення потерпілим нормативних 

актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі 

висновку цієї комісії, але не більш як на 50 відсотків. 

Більше того, до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

внесені доповнення про накладення штрафу на працівників за порушення вимог 

законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці або невиконання 

законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці  щодо усунення 

порушень законодавства про охорону праці. 

Під час роботи працівники повинні користуватися відповідним 

спецодягом. спецвзуттям i запобіжними пристосуваннями. Роботодавець 

зобов'язаний не допускати до роботи працівників, які відмовляються 

користуватися необхідними засобами індивідуального чи колективного 

захисту. 

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники 

повинні бути ознайомлені з колективним договором. У колективному договорі, 
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як правило, містяться зобов'язання працівників ретельно вивчати вимоги 

нормативно-правових актів з охорони праці, виконувати встановлений порядок 

безпечного виконання робіт відповідно до конкретних обов'язків та професій, а 

також правила поведінки на території підприємства у виробничих 

приміщеннях, на будівельних майданчиках i робочих місцях; брати активну 

участь i проявляти ініціативу у здiйcнeннi заходів щодо підвищення рівня 

охорони праці, вносити раціоналізаторські та інші пропозиції з цих питань 

тощо. 

Невиконання працівником вимог нормативних актів з охорони праці є 

порушенням трудової дисципліни, яке тягне за собою застосування до 

порушника дисциплінарних стягнень згідно з чинним законодавством (догана, 

звільнення з роботи). Згідно з ст. 17 Закону України "Про охорону праці" та ст. 

169 КЗпП України працівники при прийнятті на роботу i протягом трудової 

діяльності на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними 

умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, повинні 

проходити попередній i періодичний медичні огляди. Усі особи молодше 

вісімнадцяти років, незалежно від того, на яких роботах вони будуть 

працювати, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду 

i в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому 

медичному оглядові. 

Якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з 

умовами праці, то на його прохання або за ініціативою роботодавця може 

проводитися позачерговий медичний огляд. 

Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду, термін i 

порядок його проведення затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 31 березня 1994 р. за №45 за погодженням з Державним комітетом 

України по нагляду за охороною праці, Miнпраці, Міністерством соціального 

захисту України i Федерацією профспілок України. 

Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового медичного 

огляду, можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності i 

відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

Співробітництво працівника з власником у справі охорони праці – це, 

перш за все, вжиття особисто працівником посильних заходів щодо усунення 

будь-якої загрозливої виробничої ситуації, яка може викликати нещасний 

випадок або аварію, вимога до відповідних служб підприємства щодо 

забезпечення працюючих засобами індивідуального i колективного захисту, 

проведення ремонту устаткування, повідомлення свого керівника або іншої 

посадової особи про небезпеку для життя i здоров'я працівників, інших 

громадян, навколишнього середовища тощо. 

Сумлінне та ініціативне співробітництво працівника з роботодавцем у 

справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, бездоганне виконання 

вимог нормативних актів з питань охорони праці, обов’язків за трудовим та 

колективним договором може бути підставою для заохочення працівника, 

надання йому переваг та пільг, передбачених правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, колективним договором, існуючою на підприємстві 
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системою управління охороною праці. 

 

 

3.3.2.5. Служба охорони праці підприємства 

 

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець 

створює службу охорони праці відповідно до "Типового положення про службу 

охорони праці" НПАОП 0.00-4.35-04, затвердженого наказом Державного 

комітету України по нагляду за охороною праці від 15.11. 2004 р. №255, 

зареєстрованому в Міністерстві Юстиції України 01.12. 2004 р. за 

№1526/10125. Відповідно до того ж нормативного документу на підприємстві 

з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть 

виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На 

підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій 

служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних 

засадах, які мають відповідну підготовку. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. 

Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і 

заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних 

виробничо-технічних служб. 

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації 

підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою. 

Згідно Типового положення про службу охорони праці ця служба виконує 

такі основні функції: 

 опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє 

удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного 

підрозділу і кожної посадової особи; 

 проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 

 складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні 

заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, 

якщо встановлені норми досягнуті), а також розділ "Охорона праці" у 

колективному договорі; 

 проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці; 

 організовує: забезпечення працюючих нормативними актами з охорони 

праці; паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх 

вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку 

статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; розробку 

перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення 

безпечних та нешкідливих умов праці; роботу методичного кабінету 

охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом 

проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, 

розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних 

стендів; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в 
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опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; 

підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони 

праці; 

 бере участь у: розслідуванні нещасних випадків та аварій; роботі комісії з 

питань охорони праці підприємства; роботі комісій по введенню в дію, 

реконструкції або технічного переозброєння об'єктів виробничого та 

соціального призначення, відремонтованого або модернізованого 

устаткування; розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів 

про охорону праці, що діють в межах підприємства; роботі постійно діючої 

комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці; 

 сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, у тому 

числі ергономіки і прогресивних технологій, сучасних засобів 

колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення та 

навколишнього середовища; 

 розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці; 

 надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів 

підприємства у розробці заходів з питань охорони праці; 

 готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних 

для всього підприємства; 

 розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи 

здоров'я працівників або людей, які їх оточують, і навколишнього 

природного середовища, а також у випадку відмови з цих причин 

працівників від виконання дорученої їм роботи; 

 контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та 

інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з 

питань охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, 

пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з 

питань охорони праці; використання за призначенням коштів фонду 

охорони праці; відповідність нормативним актам про охорону праці 

машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних 

процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального 

захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих 

місцях; своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, 

атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які 

виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог 

безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами 

індивідуального захисту, мийними засобами, санітарно-побутовими 

приміщеннями; надання працівникам пільг і компенсацій, пов'язаних з 

важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, 

жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; проходження медичних 

оглядів; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, 

а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які 

визначені у актах розслідування; 
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 здійснює зв'язок з медичними закладами, з науковими та іншими 

організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх 

рекомендацій. 

Спеціалісти служби охорони праці мають право представляти 

підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань 

охорони праці, безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об'єкти, 

структурні підрозділи підприємства, порушувати клопотання про заохочення 

працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та покращенні 

умов праці, а у разі виявлення порушень охорони праці: 

 - видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові 

для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від 

них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; 

 - вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених 

законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань 

і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

 зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування 

та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу 

життю або здоров'ю працюючих; 

 - надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці. 

Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. 

 

 

3.3.2.6. Комісія з питань охорони праці підприємства 

 

З метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-

яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням 

трудового колективу на підприємстві відповідно до статті 16 Закону "Про 

охорону праці" може створюватися комісія з питань охорони праці. 

Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, 

а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з 

безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства відповідно до Типового 

положення про службу охорони праці. 

Основні завдання і повноваження комісії з питань охорони праці мають 

відповідати Типовому положенню про комісію з питань охорони праці 

підприємства (НПАОП 0.00-4.09-07), затвердженому наказом 

Держгірпромнагляду №55 від 21.03.07 р. і зареєстрованому Міністерством 

Юстиції України 04.04.07 р. за №311/13578. 

Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний 

склад, строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних 

зборах (конференції) за поданням роботодавця, органу трудового колективу та 

профспілкового комітету. Загальні збори (конференція) затверджують 

Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке 

розробляється за участю сторін на основі Типового положення. 
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Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від 

роботодавця та трудового колективу. До складу Комісії від роботодавця 

включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, юридичної та 

інших служб підприємства, від трудового колективу - рекомендуються 

працівники усіх професій, уповноважені трудових колективів з питань охорони 

праці, представники профспілки (профспілок). 

Основними завданнями комісії є: 

 захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці; 

 підготовка, на основі аналізу стану безпеки та умов праці на виробництві, 

рекомендацій роботодавцю та працівникам щодо профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань, практичної 

реалізації принципів державної політики в області охорони праці на 

підприємстві; 

 узгодження, шляхом двосторонніх консультацій, позицій сторін у 

вирішенні практичних питань у сфері охорони праці з метою забезпечення 

поєднання інтересів держави, роботодавця та трудового колективу, 

кожного працівника, запобігання конфліктам. 

Комісія має право: 

 звертатися до роботодавця, органу самоврядування трудового колективу, 

профспілкових комітетів з пропозиціями щодо регулювання відносин у 

сфері охорони праці; 

 створювати робочі групи з числа членів комісії для вироблення узгоджених 

рішень з конкретних питань охорони праці з залученням до їх складу на 

договірній основі за погодженням сторін відповідних фахівців, експертів, 

інспекторів державного нагляду за охороною праці; 

 одержувати від окремих працівників, служб підприємства, профспілкового 

комітету (комітетів) інформацію, необхідну для виконання функцій і 

завдань, передбачених Типовим положенням; 

 встановлювати ступінь вини потерпілого та винуватця (в тому числі і 

роботодавця) нещасного випадку в порядку, що визначається трудовим 

колективом за поданням роботодавця та профспілкового комітету, при 

вирішенні питання про розмір одноразової допомоги, коли нещасний 

випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних 

актів про охорону праці і факт наявності його вини встановлено комісією 

по розслідуванню нещасних випадків; 

 здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань 

охорони праці безпосередньо на робочих місцях, забезпечення працюючих 

засобами колективного та індивідуального захисту, мийними та 

знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, 

молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою підсоленою 

водою та станом санітарно-побутових приміщень; 

 знайомитись з будь-якими матеріалами з питань охорони праці, 

аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання 

відповідних програм і колективних договорів; 
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 вільного доступу на всі дільниці виробництва і обговорення з працюючими 

питань охорони праці. 

Комісія може делегувати своїх представників для участі: 

 у розв'язуванні разом з представниками державного нагляду за охороною 

праці конфліктів, пов'язаних з відмовою працівника виконувати доручену 

роботу з мотивів небезпечної для його здоров'я чи життя виробничої 

ситуації на підприємстві, де відсутня профспілкова організація; 

 в обговоренні питань охорони праці роботодавцем, профспілковим 

комітетом чи органом самоврядування трудового колективу (за 

погодженням з цими органами). 

Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадських 

засадах. При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони 

можуть звільнятися від основної роботи на передбачений колективним 

договором термін із збереженням за ними середнього заробітку. 

Комісія здійснює свою діяльність на основі планів, що розробляють на 

квартал, півріччя чи рік і затверджуються нею. Рішення комісії 

оформляються протоколами і мають рекомендаційний характер, а 

впроваджуються в життя наказами роботодавця. При незгоді роботодавця з 

рекомендаціями Комісії він дає аргументовану відповідь. Комісія не менше 

одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) 

трудового колективу. 

 

 

3.3.2.7. Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці 

 

Згідно до Закону України "Про охорону праці" на підприємствах, в 

установах та організаціях, незалежно від форм власності та видів їх 

діяльності, для здійснення громадського контролю за додержанням 

законодавства про охорону праці створюється інститут уповноважених 

трудових колективів з питань охорони праці. 

Завдання, повноваження та компетенція уповноважених трудових 

колективів з питань охорони праці регламентуються Типовим положенням про 

діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 

праці (НПАОП 0.00-4.11-07), затвердженому наказом Держгірпромнагляду 

№56 від 21.03.07 р. і зареєстрованому в Міністерстві Юстиції України 

06.04.07 р. за №316/13583. 

На підставі Типового положення та з урахуванням специфіки виробництва 

підприємства опрацьовується Положення про роботу уповноважених трудових 

колективів з питань охорони праці за участю представників власника 

підприємства або уповноваженого ним органу, представників трудових 

колективів та профспілок, яке у подальшому затверджується загальними 

зборами (конференцією) трудового колективу підприємства. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці обираються з 

числа досвідчених та ініціативних працівників на загальних зборах 

(конференції) трудового колективу підприємства або цеху, дільниці, бригади 



 127 

тощо. Їх чисельність визначається залежно від конкретних умов виробництва 

та необхідності забезпечення безперервного громадського контролю за станом 

безпеки та умов праці в кожному виробничому підрозділі. Навчання з питань 

охорони  праці уповноважені трудових колективів проходять за рахунок 

власника та відповідно до програми, розробленої службою охорони праці 

підприємства і погодженої з представниками трудового колективу та 

профспілок та затвердженої керівництвом підприємства. Забезпечення 

уповноважених трудових колективів з питань охорони праці правилами, 

інструкціями та іншими нормативними документами і довідковими 

матеріалами з питань охорони праці також здійснюється за рахунок власника 

підприємства. Методичне керівництво роботою уповноважених з питань 

охорони праці здійснює служба охорони праці підприємства та органи 

самоврядування трудових колективів. Уповноважені з питань охорони праці 

можуть бути одночасно і представниками профспілки з цих питань. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці не рідше 

одного разу на рік звітують про свою роботу на загальних зборах (конференції) 

трудового колективу, яким вони були обрані. 

Відповідно до своїх функціональних обов’язків уповноважені трудових 

колективів з питань охорони праці на виробництві зобов’язані постійно 

здійснювати  контроль за: 

 відповідністю умов праці на робочих місцях чинному законодавству та 

нормативним актам з охорони праці; 

 безпекою технологічних процесів, машин, механізмів, виробничого 

обладнання, устаткування та інших засобів виробництва; 

 станом засобів колективного та індивідуального захисту, що 

використовуються працівниками, санітарно-побутовими умовами, станом 

аварійної та пожежної сигналізації, шляхів евакуації тощо; 

 забезпеченням працюючих спеціальним одягом, взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним 

харчуванням, мийними засобами тощо; 

 використанням праці жінок, неповнолітніх та інвалідів; 

 діючим режимом праці та відпочинку; 

 наданням пільг та компенсацій працівникам за роботу у шкідливих та 

важких умовах праці; 

 відшкодуванням власником збитків працівникам у разі пошкодження їх 

здоров’я; 

 проведенням навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з 

питань охорони праці; 

 проходженням працівниками попереднього та періодичних медичних 

оглядів; 

 забезпеченням працівників інструкціями та положеннями з охорони праці, 

що діють у межах підприємства, та за додержанням працівниками в 

процесі роботи вимог цих нормативних актів; 

 використанням фонду охорони праці підприємства за призначенням; 
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 своєчасним та правильним розслідуванням, документальним оформленням 

та обліком нещасних випадків та професійних захворювань; 

 виконанням наказів, розпоряджень, заходів з питань охорони праці, в тому 

числі заходів по усуненню причин нещасних випадків, професійних 

захворювань, аварій та пожеж, що були визначені у актах розслідування; 

 наявністю і станом наочних засобів пропаганди та інформації з питань 

охорони праці на підприємстві. 

Уповноважені трудових колективів із питань охорони праці зобов’язані  

приймати активну участь у: 

 розробленні розділу з охорони праці в колективному договорі (угоді); 

 здійсненні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з 

охорони праці; 

 усуненні причин, що призводять до виникнення нещасних випадків та 

професійних захворювань; 

 роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць щодо їх 

відповідності чинним нормативним актам з охорони праці; 

 розслідуванні нещасних випадків та професійних захворюваннях на 

виробництві, якщо потерпілий не є членом профспілки; 

 розгляді факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи 

здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього 

середовища, а також у випадку відмови працівника виконувати з цих 

причин доручену йому роботу; 

 розгляді, при необхідності,  листів, заяв та скарг працівників з питань 

охорони праці; 

 підготовці та проведенні  оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони 

праці. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право: 

 безперешкодно перевіряти стан охорони та гігієни праці, додержання 

працівниками нормативних актів з охорони праці на підприємстві; 

 вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативних актів 

з охорони праці в структурних підрозділах підприємства, при цьому ці 

пропозиції є обов’язковими для їх розгляду власником, а також 

здійснювати контроль за їх реалізацією; 

 вимагати від керівників виробничих підрозділів припинення роботи на 

робочих місцях у разі створення загрози життю або здоров’ю працюючих; 

 вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, які 

порушують нормативні акти з охорони праці; 

 брати участь у перевірках стану безпеки і умов праці, які проводяться 

посадовими особами органів державного нагляду і громадського контролю 

за охороною праці, міністерствами, відомствами, виробничими 

об’єднаннями,  підприємством, місцевими органами державної виконавчої 

влади; 

 бути обраними до складу комісії з питань охорони праці на підприємстві; 

 бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в 

районних, міських, міжрайонних, окружних та товариських судах тощо. 
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Особи, що створюють перешкоди для діяльності уповноважених трудових 

колективів із питань охорони праці, несуть відповідальність у порядку, 

встановленому законодавством України. 

У трудовому договорі повинні бути передбачені відповідні гарантії прав 

уповноважених трудових колективів з питань охорони праці щодо можливого 

їх відсторонення від роботи з ініціативи власника або притягнення до 

дисциплінарної або матеріальної відповідальності. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці можуть бути 

відкликані до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного 

виконання своїх функціональних обов’язків, але тільки за рішенням загальних 

зборів (конференції) трудових колективів, якими їх було обрано. 

 

 

3.3.2.8.  Навчання та перевірка знань з питань охорони праці 

 

Мета та загальні принципи навчання з питань охорони праці. 

Найоптимальніший шлях боротьби з нещасними випадками та професійними 

захворюваннями на виробництві – це попередження працюючих про ці 

небезпеки, зокрема, навчання тому, як запобігати їх виникненню. Навчання, 

системне та систематичне підвищення рівня знань працівників на виробництві 

– один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, 

фундаментальна основа виробничої безпеки та санітарії, необхідна умова 

удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної 

профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. 

До основних науково-методичних принципів побудови, цільових функцій та 

методологічних основ діючої в Україні  системи безперервного навчання з 

питань охорони праці належать: 

 наступність та безперервність навчання з питань та охорони праці усіх 

вікових категорій населення України; 

 навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих; 

 навчання з питань  охорони праці студентів вищих навчальних закладів 

освіти та учнів професійно-технічних закладів освіти; 

 навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, 

перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в 

період роботи; навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною 

небезпекою та роботах, де є потреба у професійному доборі, 

інструктування працівників з питань охорони праці, дотримання порядку 

допуску до виконання робіт. 

Основним нормативним документом, що встановлює порядок та види 

навчання і перевірки знань з охорони праці є "Типове положення про навчання з 

питань охорони праці", затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 

17.02.99 р. №27. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи 

безперервного навчання з питань охорони праці. 
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Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма 

центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями, 

концернами, корпораціями, іншими об'єднаннями підприємств, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та 

видів діяльності. 

На підприємствах на основі Типового положення з урахуванням специфіки 

виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів 

про охорону праці, розроблюються і затверджуються відповідні положення 

підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими 

повинні бути ознайомлені працівники. 

Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі 

роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу 

повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового 

положення. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі 

з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом. 

Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці забороняється. 

Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть 

проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних 

технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів, комп'ютерних навчально-

контролюючих систем, комп'ютерних тренажерів тощо. 

Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими 

нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх 

службових обов'язків. Формою перевірки знань працівників є іспит, який 

проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або 

шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. 

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються 

протоколом. Особам, які при перевірці знань виявили задовільні результати, 

видаються посвідчення. 

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань 

працівників з питань охорони праці покладається на керівника підприємства, в 

структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) - на 

керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці. 

Контроль за дотриманням вимог Типового положення про навчання з 

питань охорони праці здійснюють органи державного нагляду за охороною 

праці та служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої 

влади. 

Навчання та перевірка знань із питань охорони праці на виробництві. 

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні 

проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони 

праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і 

правил поведінки у разі виникнення аварії. 

Працівники, зайняті на  роботах з підвищеною небезпекою або там, де є 

потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок 
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роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-

правових актів з охорони праці. Підготовка працівників для виконання робіт з 

підвищеною небезпекою здійснюється тільки в закладах освіти (професійно-

технічні училища, навчально-курсові комбінати, центри підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів, в тому числі створені на підприємствах, 

тощо), які одержали ліцензію Міносвіти та дозвіл спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці  на 

провадження такого навчання. Для решти робіт підготовка, перепідготовка 

працівників за професіями можуть здійснюватися як в закладах освіти, так і на 

підприємстві. 

Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на 

підприємстві здійснюється працівниками служби кадрів або іншими 

спеціалістами, яким керівником підприємства доручена організація цієї роботи.  

Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного 

ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, 

проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю 

профспілок. Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці цієї 

категорії працівників складаються на основі Типового положення з 

урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв. 

Керівники підприємств, виробничих, науково-виробничих об'єднань 

чисельністю понад 500 працівників проходять навчання та перевірку знань у 

Головному навчальному центрі спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Комісію з перевірки 

знань цієї категорії посадових осіб очолює Голова (заступник Голови) даного 

органу. 

Керівники інших підприємств, установ і організацій, виробничих та 

науково-виробничих об'єднань незалежно від форм власності та характеру 

виробничої діяльності, їх заступники, виконання службових обов'язків яких 

пов'язано з організацією безпечного ведення робіт, керівники основних 

виробничо-технічних служб проходять навчання з питань охорони праці в 

галузевих (відомчих) навчальних закладах, а в разі їх відсутності - у навчальних 

закладах, які в установленому порядку одержали дозвіл відповідних структур 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці на проведення відповідного навчання. 

Перевірка знань цієї категорії посадових осіб і спеціалістів проводиться 

комісією відповідного вищестоящого органу, склад якої затверджується 

наказом керівника. Очолює комісію заступник керівника цього органу, в 

службові обов'язки якого входить управління охороною праці, або керівник 

служби охорони праці цього органу. До складу комісії входять представники 

органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. До 

складу комісії можуть залучатися викладачі охорони праці того навчального 

закладу, де проводилося навчання. 
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Інші посадові особи і спеціалісти, включені до ДНАОП 0.00-8.01-93 

проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці до початку 

роботи і періодично раз на три роки безпосередньо на підприємстві. 

Посадові особи і спеціалісти невеликих підприємств, де немає можливості 

провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з 

перевірки знань з питань охорони праці, а також приватні підприємці, що 

використовують найману працю, проходять навчання і перевірку знань у 

навчальних закладах, які отримали відповідний дозвіл спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці. Допускається навчання цієї категорії посадових осіб і спеціалістів у 

порядку самостійної освіти, тоді перевірка їх знань проводиться в комісіях 

місцевих органів виконавчої влади або у відповідних структурах спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці. 

Керівники підприємств, виробничих та науково-виробничих об'єднань, а 

також посадові особи цехів, дільниць, виробництв, де сталася техногенна 

аварія чи катастрофа, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання 

та перевірку знань з питань охорони праці. 

Позачергове навчання та перевірка знань з питань охорони праці 

проводиться також при введенні в дію нових або переглянутих нормативних 

актів про охорону праці; при введенні в експлуатацію нового устаткування або 

впровадженні нових технологічних процесів; при переведенні працівника на 

іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових 

знань з питань охорони праці; а також на вимогу працівника органу державного 

нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або місцевого 

органу виконавчої влади, якщо виявлено незнання нормативних актів про 

охорону праці у працівників. 

Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки яких входить 

безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки (ДНАОП 0.00-8.02-93) та 

робіт, що потребують професійного добору (ДНАОП 0.03-8.06-94), при 

прийнятті на роботу проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання 

і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих 

умов, а надалі – періодичні перевірки знань у строки, встановлені відповідними 

нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік. 

Програми попереднього спеціального навчання з питань охорони праці 

розроблюються відповідними службами підприємства з урахуванням 

конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних нормативних актів про 

охорону праці та затверджуються його керівником. 

 

 

3.3.2.9. Порядок та періодичність проведення інструктажів 

з охорони праці, стажування та допуск працівників до роботи 

 

Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу, і при 

подальшій роботі, повинні проходити на підприємстві навчання в формі 
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інструктажів з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від 

нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні 

аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці 

поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж проводиться: 

 з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, 

незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;  

 з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть 

безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи 

для підприємства; 

 з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження 

виробничої практики; 

 у разі екскурсії на підприємство. 

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, а в 

разі відсутності на підприємстві такої служби – іншим фахівцем, на якого 

покладено ці обов'язки і який в установленому Типовим положенням порядку 

пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в 

приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, 

розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей 

виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником 

підприємства. 

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі 

реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або 

в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у 

документі про прийняття працівника на роботу. 

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на 

робочому місці з працівником: 

 новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; 

 який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; 

 який буде виконувати нову для нього роботу; 

 відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому 

процесі на підприємстві. 

Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб 

одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці 

відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтовного 

переліку питань первинного інструктажу, наведених в Типовому положенні. 

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці в 

терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами 

або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не 

рідше: 

- на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці; 

- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців. 
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Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником 

або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і 

змістом переліку питань первинного інструктажу. 

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці 

або в кабінеті охорони праці: 

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону 

праці, а також при внесенні змін та доповнень до них; 

- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, 

приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що 

впливають на стан охорони праці; 

- при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону 

праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо; 

- при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за 

охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються 

працівником; 

- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів – 

для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів. 

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим 

працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст 

позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку 

залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.  

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками: 

- при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою; 

- при ліквідації аварії, стихійного лиха; 

- при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, розпорядження 

або інші документи, а також в разі організації масових заходів (екскурсії, 

походи, спортивні заходи тощо). 

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником 

або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються в 

залежності від виду робіт, що ними виконуватимуться. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер), 

завершуються вони перевіркою знань у вигляді усного опитування або за 

допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.  

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо 

безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового 

інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться 

інструктаж і повторна перевірка знань. 

При незадовільних результатах повторної перевірки знань питання щодо 

працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.  

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового 

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка 

знань при цьому не дозволяється. 
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Працівники, які суміщають професії (в тому числі працівники 

комплексних бригад), проходять інструктажі як з їх основних професій, так і з 

професій за сумісництвом. 

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 

інструктажу та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, 

вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

При цьому обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто 

інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути 

пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою. 

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, 

цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі 

реєстрації інструктажів - не обов'язково. 

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від первинного, 

повторного та позапланового інструктажів, затверджується керівником 

підприємства за узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною 

праці. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у 

виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням 

обладнання, застосуванням приладів та інструментів, збереженням або 

переробкою сировини, матеріалів тощо. 

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу 

на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом 

досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2 - 15 змін 

або дублювання протягом не менше шести змін. 

Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням 

безаварійної роботи важливих і складних господарчих потенційно небезпечних 

об'єктів або з виконанням окремих потенційно небезпечних робіт (теплові та 

атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші подібні об'єкти, 

порушення технологічних режимів яких представляє  загрозу для працівників 

та навколишнього середовища), до початку самостійної роботи повинні 

проходити дублювання з обов'язковим суміщенням з протиаварійними і 

протипожежними тренуваннями відповідно до плану ліквідації аварій. 

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом 

(розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому 

визначаються тривалість стажування (дублювання) та прізвище відповідального 

працівника. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити 

стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) 

визначаються керівником підприємства. Тривалість стажування (дублювання) 

залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника. 

Керівнику підприємства надається право своїм наказом (розпорядженням) 

звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має 

стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з 

одного цеху до іншого, де характер його роботи та тип обладнання, на якому 

він працюватиме, не змінюються. 

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної 

професії, посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і 
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затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу) на 

робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У 

процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, 

характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються 

функціональними обов'язками цих працівників. 

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: 

 поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного 

обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони 

праці; 

 оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях в нормальних і 

аварійних умовах; 

 засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи 

безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці. 

Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск до самостійної 

роботи здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу 

(начальник виробництва, цеху тощо) в журналі реєстрації інструктажів. 

Якщо в процесі стажування (дублювання) працівник не оволодів 

необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку щодо 

протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) 

новим розпорядженням може бути продовжено на термін, що не перевищує 

двох змін. Після закінчення стажування (дублювання) наказом 

(розпорядженням) керівника підприємства (або його структурного підрозділу) 

працівник допускається до самостійної роботи. 

 

 

3.3.2.10. Права працівників на пільги та компенсації за важкі та 

шкідливі умови праці 

 

Працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці 

безкоштовно забезпечуються: 

 лікувально-профілактичним харчуванням; 

 молоком або рівноцінними харчовими продуктами; 

 газованою солоною водою. 

Ця категорія працівників також має право на: 

 оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення; 

 скорочення тривалості робочого часу; 

 додаткову оплачувану відпустку; 

 пільгову пенсію; 

 оплату праці у підвищеному розмірі, та на інші пільги та компенсації, що 

надаються в передбаченому  законодавством порядку. 

Також роботодавець може за свої кошти додатково  встановлювати за 

колективним договором (угодою) працівникам пільги і  компенсації не 

передбачені чинним законодавством. 
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Протягом дії трудового договору роботодавець повинен своєчасно 

інформувати працівника про зміни у виробничих умовах та в розмірах пільг і 

компенсацій, включаючи й ті, що надаються йому додатково. 

Основною задачею охорони праці на підприємствах є  поліпшення умов 

праці і на цій основі  зменшення частково або повністю всіх видів пільг і 

компенсацій, але доти, доки залишаються важкі фізичні роботи, доки 

залишаються робочі місця, на яких  присутні шкідливі виробничі фактори, 

працюючим на них та їхнім роботодавцям необхідно дотримуватись правил 

надання всіх передбачених законом пільг та компенсацій, для того, щоб 

зменшити негативний вплив цих чинників на здоров‘я. 

Лікувально-профілактичне харчування (ЛПХ) є засобом підвищення 

опору організму людини впливу шкідливих виробничих факторів, зниження 

захворюваності і запобігання передчасній втомі. Безкоштовне ЛПХ надається 

лише тим працівникам, які виконують важку роботу в деяких спеціальних  

умовах (підземні роботи, металургія тощо), згідно з Переліком виробництв, 

професій і посад, робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-

профілактичного харчування у зв‘язку з особливо шкідливими умовами праці, 

затвердженим Постановою Держкомпраці СРСР і Президією ВЦРПС від 7 січня 

1977 р. № 4/П-1. Харчування надається працівникам у ті дні, коли вони 

фактично виконували роботи на виробництвах, передбачених цим Переліком. 

Безкоштовне молоко в кількості 0,5 л видається працівникам, які 

знаходяться в контакті з хімічними  речовинами або фізичними виробничими 

факторами відповідно до Медичних показників для безплатної видачі молока 

або інших рівноцінних продуктів робітникам і службовцям, безпосередньо 

зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, затвердженими 

Міністерством охорони здоров‘я СРСР 22.05. 1968 р. Безкоштовна видача 

молока має ціль підвищення опору організму робочого дії токсичних речовин 

та фізичних факторів, які викликають порушення функції печінки, білкового і 

мінерального обміну,  подразнення слизових оболонок верхніх дихальних 

шляхів.  Молоко нормалізує обмінні процеси і функції організму людини і 

сприяє більш швидкому відновленню нормальної діяльності всіх систем 

життєзабезпечення людини. Для працюючих, що мають контакт зі свинцем або 

речовинами, що містять свинець, замість молока видаються продукти, що 

містять 8–10 г пектину (киселі, мармелад, концентрат пектину з чаєм або 

фруктові соки). 

При роботі в умовах підвищених температур та інфрачервоного 

випромінювання відбувається сильне потовиділення. З потом із організму 

працівника виділяється ряд необхідних солей. Для збереження нормального 

стану організму в таких умовах велике значення має раціональний питний 

режим. Вживання підсоленої газованої води поряд з іншими санітарно-

гігієнічними заходами дозволяє зменшити шкідливу дію високої температури і 

променистого тепла. 

Оплачувані перерви санітарно-гігієнічного призначення надаються тим, 

хто працює в холодну пору року на відкритому повітрі або в неопалюваних 

приміщеннях, вантажникам, розробникам програм та операторам ВДТ ЕОМ, 
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операторам комп'ютерного набору та деяким  іншим категоріям працівників. 

Скорочена тривалість робочого часу за роботу із шкідливими умовами 

праці надається згідно Переліку виробництв, цехів, професій і посад із 

шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість 

робочого тижня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02. 2001 р. №163. 

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими 

умовами праці тривалістю до 35 календарних днів згідно ст. 7 Закону України 

"Про відпустки" надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із 

негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком 

виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.11. 1997 р. №1290. 

Конкретна тривалість додаткової відпустки встановлюється колективним 

чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за 

умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Право на пільгову пенсію регулюється Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 1994 р. №162 "Про затвердження списків виробництв, 

робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за 

віком на пільгових умовах". Цією Постановою затверджено Список №1 

виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на 

роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість 

в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, 

та Список №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими і 

особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах. 

Пільгова пенсія надається по списку №1 чоловікам при досягненні 50  

років, жінками 45, по списку №2 – чоловікам – 55, жінкам – 50. 

Надбавки до заробітної плати за роботу в шкідливих умовах праці 

встановлюються на підставі атестації робочих місць в розмірі до 12 %, а за 

роботу в особливо шкідливих умовах праці – в розмірі до 24 %. 

 

 

3.3.2.11.  Видача працівникам спецодягу, спецвзуття  

та інших засобів індивідуального захисту 

 

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про охорону праці" та ст. 163 КЗпПУ 

на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, 

пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, 

робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм 

спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту 

(ЗІЗ). 

Наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10. 1996 р. №170 затверджене 

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно якого 

ЗІЗ видаються працівникам тих професій та посад, що передбачені Типовими 
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галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, або 

відповідними галузевими нормами, що введені на підставі типових. 

ЗІЗ видаються працівникам згідно з встановленими нормами і строками 

носіння незалежно від форм власності та галузі виробництва. 

З врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і 

нормативних актів з охорони праці, за узгодженням з представниками 

профспілкових органів, за рішенням трудового колективу підприємства 

працівникам може видаватися спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту понад передбачені норми. 

В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва, роботодавець 

може за погодженням з уповноваженим з охорони праці трудового колективу і 

профспілками замінювати: комбінезон - костюмом і навпаки; черевики 

(напівчоботи) - чоботами і навпаки, валянки - чоботами кирзовими тощо. 

Заміна одних видів спеціального одягу і спеціального взуття на інші не повинна 

погіршувати їх захисні властивості. У тих випадках, коли засоби 

індивідуального захисту не вказані в Типових галузевих нормах, але 

передбачені нормативними актами з охорони праці, вони повинні бути видані 

працівникам в залежності від характеру і умов робіт, що виконуються, на строк 

носіння - до зношення. 

ЗІЗ, що видаються працівникам, повинні відповідати характеру і умовам 

їхнього застосування і забезпечувати безпеку праці. ЗІЗ, що надходять на 

підприємство, обов‘язково перевіряються на їх відповідність вимогам 

стандартів та технічних умов, для чого створюється комісія з представників 

адміністрації, профспілкової організації та уповноваженого з охорони праці 

трудового колективу підприємства. У випадку невідповідності ЗІЗ вимогам 

нормативно-технічної документації роботодавець у встановленому порядку 

подає рекламації постачальникам з застосуванням заходів майнової 

відповідальності. 

ЗІЗ, що видаються працівникам, є власністю підприємства, обліковуються 

як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні, 

переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу, для якої видані засоби не 

передбачені нормами, а також по закінченні строків їх носіння замість 

одержуваних нових. 

Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два 

строки носіння. Роботодавець також зобов'язаний організувати заміну або 

ремонт спеціального одягу і спеціального взуття, що стали непридатними до 

закінчення встановленого строку носіння з незалежних від працівника причин. 

Роботодавець компенсує працівнику витрати на придбання спецодягу та інших 

засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих 

засобів порушений і працівник був вимушений придбати їх за власні кошти. У 

випадку пропажі ЗІЗ у встановлених місцях їх зберігання або псування ЗІЗ з 

незалежних від працівника причин, роботодавець зобов'язаний видати йому 

інший придатний для використання спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 

засоби індивідуального захисту. 
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Засоби індивідуального захисту, що були в користуванні, можуть бути 

видані іншим працівникам тільки після прання, хімчистки, дезинфекції та 

ремонту. Строк носіння таких ЗІЗ в залежності від ступеня їх зношеності 

встановлюється роботодавцем за погодженням з уповноваженим трудового 

колективу з питань охорони праці та профспілками. 

Черговий спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 

індивідуального захисту колективного користування повинні утримуватися в 

коморі цеху або дільниці і видаватися працівникам тільки на час виконання тих 

робіт, для яких вони передбачені, або можуть бути закріплені за певними 

робочими місцями (наприклад, кожухи на зовнішніх постах, рукавиці 

діелектричні при електроустановках тощо) і передаватися однією зміною іншій. 

Передбачені нормами теплий спеціальний одяг і спеціальне взуття 

видаються працівникам з настанням холодної пори року. Порядок їх зберігання 

з настанням теплої пори року визначається роботодавцем. Час користування 

теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється 

роботодавцем спільно з уповноваженим трудового колективу з питань охорони 

праці і профспілками з урахуванням місцевих виробничих і кліматичних умов. 

Під час виконання роботи працівники зобов'язані використовувати за 

призначенням і бережливо ставитись до виданих в їх користування ЗІЗ. 

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без 

встановлених нормами засобів індивідуального захисту, а також в 

несправному, невідремонтованому, забрудненому спеціальному одязі і 

спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту. 

Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального 

захисту, як респіратори, протигази, саморятівники, запобіжні пояси, 

електрозахисні засоби, накомарники, каски, повинен проводити навчання і 

перевірку знань працівників щодо правил користування і найпростіших способів 

перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування. 

Роботодавець зобов'язаний забезпечити регулярне, відповідно до 

встановлених строків, випробування і перевірку придатності засобів 

індивідуального захисту (респіраторів, протигазів, саморятівників, запобіжних 

поясів, електрозахисних засобів, накомарників, касок), а також своєчасну 

заміну фільтрів, скляних деталей та інших частин, захисні властивості яких 

погіршились. Після перевірки на ЗІЗ повинна бути зроблена відмітка (клеймо, 

штамп) про термін наступного випробування. 

Для зберігання виданого працівникам спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту створюються спеціально 

обладнані приміщення (гардеробні). В окремих випадках там, де за умовами 

роботи вказаний порядок зберігання ЗІЗ не може бути застосований (наприклад, 

на лісозаготівлях, геологорозвідувальних роботах), вони можуть залишатися в 

неробочий час у працівників. 

Роботодавець зобов'язаний організувати належний догляд за засобами 

індивідуального захисту, своєчасно здійснювати хімчистку, прання, 

обезпилювання, дегазацію, дезактивацію, знешкодження і ремонт спецодягу, а 

також ремонт, дегазацію і знешкодження спеціального взуття та інших засобів 
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індивідуального захисту. У випадку, коли роботодавець не організував 

своєчасну хімчистку або прання одягу, він зобов'язаний оплатити працівникові 

його витрати. У тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, на 

підприємстві повинні влаштовуватись сушарні для спеціального одягу і 

спеціального взуття, камери для обезпилювання і установки для дегазації, 

дезактивації і знешкодження засобів індивідуального захисту. 

Хімчистка, прання, ремонт, дегазація, дезактивація, обеззараження і 

обезпилення спеціального одягу, а також ремонт, дегазація, дезактивація і 

знешкодження спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

повинні здійснюватись в той час, коли працівники не зайняті на роботі (у 

вихідні дні) або під час міжзмінних перерв. При невиконанні цієї умови 

роботодавець повинен видавати працівникові два комплекти спецодягу. При 

цьому строк ношення, передбачений нормами, подвоюється. 

У випадках забруднення спеціального одягу або необхідності його ремонту 

раніше встановленого строку, хімчистка, прання та ремонт повинні 

проводитися достроково. При необхідності повинен здійснюватись також 

достроковий ремонт спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту. 

При хімчистці, пранні, дегазації, дезактивації і обеззараженні спеціального 

одягу повинно бути забезпечено збереження його захисних властивостей. 

Видача працівникам спеціального одягу після хімчистки, прання, дегазації, 

дезактивації, обеззараження і обезпилювання в непридатному стані або з 

втратою захисних властивостей не дозволяється. 

Хімчистка, прання, ремонт, дегазація, дезактивація, знешкодження і 

обезпилювання спеціального одягу працівників, які зайняті на роботах з 

шкідливими для здоров'я речовинами (свинець, його сплави і сполуки, ртуть, 

етилований бензин, радіоактивні речовини тощо), повинні здійснюватись 

відповідно до інструкцій і вказівок органів санітарного нагляду. 

У випадку інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, 

спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, якими він 

користувався, і приміщення, в якому вони зберігались, повинні бути піддані 

дезинфекції дезстанціями або дезвідділеннями санепідстанцій. 

Спеціальне взуття підлягає регулярному чищенню і змащуванню, для чого 

працівникам повинні бути забезпечені відповідні умови (місця для чищення 

взуття, щітки, мазі тощо). 

Трудові спори з питань видачі і користування спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

розглядаються комісіями по трудових спорах. 
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3.3.3. Мотивація та стимулювання роботи  

з охорони праці на підприємстві 
 

Стимулювання охорони праці – неодмінна умова попередження 

виробничого травматизму та профілактики профзахворювань. 

На державному рівні стимулювання охорони праці регулюються 

законодавчими актами і перед усім Законом "Про охорону праці", у якому 

цьому питанню присвячено окремий розділ, та Законом "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності". 

Ці закони визначають, що при розрахунку розміру страхового внеску для 

кожного підприємства за умови досягнення належного стану охорони праці, 

зниження рівня або відсутності травматизму і професійної захворюваності 

внаслідок здійснення  роботодавцем відповідних профілактичних заходів  може 

бути встановлено знижку. За  високий рівень травматизму і професійної 

захворюваності та неналежний стан охорони праці встановлюється надбавка до 

розміру страхового внеску. 

Згідно ст. 26 Закону "Про охорону праці" роботодавець зобов'язаний 

відшкодувати збитки, завдані порушенням вимог охорони праці іншим 

юридичним чи фізичним особам. Роботодавець також відшкодовує витрати на 

проведення робіт з рятування потерпілих під час аварії та ліквідації її наслідків, 

на розслідування і проведення експертизи причин аварії, нещасного випадку 

або професійного захворювання, на складання санітарно-гігієнічної 

характеристики умов праці осіб, які проходять обстеження щодо наявності 

професійного  захворювання, а також інші витрати, передбачені 

законодавством. 

За порушення законодавства про охорону праці, невиконання 

розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці 

роботодавці притягаються до сплати штрафу. Якщо на роботодавця протягом 

календарного року накладався штраф за порушення законодавства про охорону 

праці, він втрачає право на знижку страхового тарифу. 

У разі систематичних порушень нормативних актів про охорону праці, 

внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професійних 

захворювань, підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого 

органу виконавчої дирекції ФССНВ може бути віднесено до іншого, більш 

високого класу професійного ризику виробництва. 

Таким чином, штрафні санкції, а також збільшені страхові виплати, що 

повинні здійснюватися роботодавцем у випадку незадовільної роботи з охорони 

праці, наявності фактів травмування працівників та профзахворювань, сьогодні 

досить значні, тому змушують його замислитись, що краще: зазнавати 

величезних збитків, котрі інколи можуть призвести до повного банкрутства, не 

займаючись охороною праці, чи своєчасно вкласти прийнятні кошти у 

профілактичні заходи, зберігши при цьому життя та здоров'я людей, та не 
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конфліктувати з Законом. 

Справжній власник, безумовно, обере другий варіант. 

Серед існуючих стимулюючих заходів, що передбаченні законодавством на 

рівні підприємства, слід відзначити: 

 отримання підприємствами на безповоротній основі фінансової допомоги 

ФССНВ для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 

 отримання безкоштовних консультацій і допомоги при створенні та 

реалізації ефективної системи управління охороною праці; 

 диференціацію внесків на державне соціальне страхування, про що вже 

було сказано раніше. 

Не менш важливе значення для забезпечення охорони праці має 

стимулювання безпечного ведення робіт окремими працівниками. До 

працівників підприємства можуть застосовуватися будь-які заохочення за 

активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки та 

покращення умов праці. Види заохочень визначаються колективним договором, 

угодою. 

Економічний механізм управління охороною праці повинен передбачати 

систему заохочень для тих працівників, які сумлінно дотримуються вимог 

охорони праці, не допускають порушень правил та норм особистої та 

колективної безпеки, приймають активну і творчу участь у здійсненні заходів 

щодо підвищення рівня охорони праці на підприємстві. Колективний договір 

(угода) повинен закріплювати різного роду моральні і матеріальні заохочення 

цих працівників: оплата праці, премії (у тому числі спеціальні заохочувальні 

премії за досягнення високого рівня охорони праці), винагороди за 

винахідництво та раціоналізаторські пропозиції з питань охорони праці. 

Велику користь дає преміювання робітників бригад, дільниць, цехів за 

тривалу роботу без порушень правил охорони праці, без травм і аварій. У 

випадку наявності небезпечних та шкідливих виробничих чинників, що 

постійно загрожують здоров‘ю працівника, йому рекомендується виплачувати 

надбавку за підвищену обережність. Крім матеріального заохочення, велике 

значення має також і моральне стимулювання, яке свого часу 

використовувалось в нашій країні і яке  успішно використовують закордонні 

фірми. Форми морального стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: 

від оголошення подяки до організації вечорів відпочинку, пікніків, круїзів для 

колективів, що досягли найкращих результатів з охорони праці. 

Водночас необхідно пам‘ятати про те, що підрядну й акордну оплату 

неприпустимо застосовувати на роботах з підвищеною небезпекою, оскільки в 

даному випадку підвищення продуктивності може йти на шкоду безпеці. 

Узагальнена схема методів стимулювання охорони праці на підприємстві 

представлена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Узагальнена схема методів стимулювання охорони праці  

на підприємстві 

 

Для здійснення стимулювання охорони праці необхідно мати кількісні 

показники для оцінки рівня роботи щодо забезпечення безпеки праці у 

виробничих підрозділах та на робочих місцях. З цією метою розроблено і 

знаходять застосування багато різноманітних підходів і показників, з яких 

покажемо один, як найтиповіший. 

СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ    

охорони  праці  на  підприємстві 

МЕТОДИ ЗАОХОЧЕННЯ МЕТОДИ ПОКАРАННЯ 

МАТЕРІАЛЬНІ 

 
СИСТЕМАТИЧНІ 

ЗАОХОЧЕННЯ: 

- преміювання; 

- підвищення 

розмірів 

надбавок. 

 
РАЗОВІ 

ЗАОХОЧЕННЯ: 

- премії 

переможцям 

змагань, 

конкурсів; 

- пільгові путівки 

до санаторіїв і 

будинків 

відпочинку; 

- подарунки; 

- кредитні чеки; 

- інші матеріальні 

заохочення за 

роботу протягом 

певного часу без 

нещасних 

випадків тощо. 

 

МОРАЛЬНІ 

 

Подяка (усна чи 

в наказі). 

Визнання 

зразком 

поведінки (в 

засобах 

інформації). 
Першочерговість 

професійного 

зростання. 

Визнання 

переможцем 

змагань чи 

конкурсів. 

Нагородження 

відомчими 

відзнаками, 

вимпелами, 

занесення до 

дошки пошани 

тощо. 

МАТЕРІАЛЬНІ 

 

Штрафи.  

Зменшення 

виплат на 

заохочення. 

 

МОРАЛЬНІ 

 

Стягнення (усне 

чи в наказі). 

Критика в 

засобах 

інформації. 

Співбесіда чи 

обговорення в 

робочому 

колективі. 
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Рівень охорони праці визначається коефіцієнтом охорони праці Коп, який є 

добутком трьох коефіцієнтів: 

 

Коп = Квб
.
 Ктб

.
 Квд, 

 

де Квб – коефіцієнт виробничої безпеки, що характеризує виконання 

працівниками норм та правил охорони праці; він являє собою відношення 

кількості працюючих, які суворо дотримуються вимог безпеки праці до 

загальної кількості працюючих в цеху (на ділянці); 

Ктб – коефіцієнт технічної безпеки, який являє собою відношення кількості 

машин, механізмів, іншого обладнання, що повністю відповідає вимогам 

безпеки до загальної кількості одиниць обладнання у підрозділі; 

Квд – коефіцієнт виконавчої дисципліни, який являє собою відношення 

кількості виконаних заходів з охорони праці за певний термін до загальної 

кількості намічених заходів. 

Аналізуючи динаміку зміни Коп або інших коефіцієнтів, можна робити 

висновки щодо рівня та спрямованості роботи з охорони праці у підрозділі. 

Можна планувати зростання цих коефіцієнтів, можна використовувати їх для 

заохочення (стимулювання) колективів та окремих працівників. 

 

 

3.3.4. Облік показників стану умов і безпеки праці  

на підприємстві 
 

Облік показників стану умов і безпеки праці на підприємстві здійснюється 

за наступними формами: 

 №1-ПВ (умови праці), затвердженою наказом Мінстату від 24.06.94 р. 

№149; 

 №1-УБ (умови та безпека праці), затвердженою наказом 

Держнаглядохоронпраці від 31.03.94 р. №27; 

 №23-ТН (про причини тимчасової непрацездатності), затвердженою 

наказом Мінстату України від 03.12.92 р. №203; 

 №1-ППО  (про пожежі), затвердженою наказом Мінстату України від 

18.05.95 р. №128; 

 №1-ДТП (про дорожньо-транспортні випадки), затвердженою наказом 

Мінстату України від 15.12.93 р. №278; 

 на підставі актів за формами: Н-1 – акт про нещасний випадок, П-4 – акт 

розслідування професійного захворювання, Н-5 – акт розслідування 

нещасного випадку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.06.98 р. №923. 

Дані обліку за формою №1-ПВ подаються у встановленому порядку до 

обласного (районного, міського) органу державної статистики за його 

вказівкою, а також до органу, якому підпорядковане підприємство, а за його 

відсутності – до місцевої державної адміністрації. 
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Дані обліку за формою №1-УБ подаються до органу, якому підпорядковане 

підприємство, а при його відсутності –  до місцевої державної адміністрації, 

також до відповідного територіального управління спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці  і до 

місцевої санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я за 

їх вказівками. 

Дані обліку за формою №23-ТН подаються до органу, якому 

підпорядковане підприємство, у разі наявності такого органу, і до місцевої 

державної адміністрації для подальшого подання службам Міністерства 

охорони здоров’я України. 

Дані обліку за формою №1-ППО подаються до місцевих органів пожежної 

охорони та до органу, якому підпорядковане підприємство, а при його 

відсутності – до місцевої державної адміністрації. 

 

 

3.3.5. Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці, 

паспортизація виробництв і атестація робочих місць 

на підприємстві 
 

Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці - це обов’язкова складова 

роботи керівництва адміністративно-територіальної одиниці, галузі, 

підприємства щодо планування відповідних заходів з охорони праці. 

На підприємстві аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці здійснюється 

на підставі наступних загальних показників: 

 рівень виробничого травматизму; 

 рівень професійних захворювань пов’язаних з умовами праці; 

 кількість працівників, що працюють в умовах, які не відповідають 

санітарно-гігієнічним нормам; 

 кількість обладнання, що не відповідає вимогам нормативних актів про 

охорону праці; 

 кількість технологічних процесів, що не відповідають вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

 кількість будівель та споруд, технічний стан яких не відповідає 

будівельним нормам і правилам; 

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 

 забезпеченість працівників санітарно-побутовими приміщеннями; 

 витрати на покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; 

 витрати на відшкодування збитків потерпілим від нещасних випадків та 

професійних захворювань, що пов’язані з умовами праці; 

 витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій, нещасних 

випадків та професійних захворювань. 

Для ефективного вирішення питань, пов’язаних з обліком, аналізом та 

оцінкою стану умов та безпеки праці, необхідно, в першу чергу, впровадження 
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єдиної державно-статистичної звітності щодо обліку, аналізу та оцінки стану 

безпеки та умов праці на підприємствах як державної, так і недержавної форм 

власності. 

Відповідно до існуючого законодавства в галузі охорони праці для 

об'єктивної оцінки умов праці в обов’язковому порядку проводиться 

паспортизація виробництв та атестація робочих місць. 

Відповідно до рекомендацій спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, паспортизація санітарно-

технічного стану умов і охорони праці будь-якого виробництва здійснюється 

згідно з чиною на даний час нормативно-правовою базою та "Паспортом 

санітарно-технічного стану умов праці на об’єктах" РД 51-559-97. 

Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці на 

виробництві включає у себе перевірку відповідності умов праці на робочих 

місцях існуючим санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам безпеки з охорони 

праці та передбачає інструментальні вимірювання параметрів шкідливих та 

небезпечних факторів виробничого середовища. 

Метою паспортизації виробництв стосовно санітарно-технічного стану 

умов є гігієнічна оцінка фактичного стану умов і характеру праці на робочих 

місцях, одержання й узагальнення достовірної інформації, необхідної для 

встановлення пріоритетності в розробці та проведенні заходів, спрямованих на 

поліпшення і оздоровлення умов праці на виробництві. 

При проведенні паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони 

праці на підприємстві (в організації), в першу чергу, визначаються: 

 умови  праці на робочих місцях (клас та ступінь шкідливості умов 

праці); 

 кількість робочих місць, які не відповідають санітарно-гігієнічним 

вимогам щодо безпечних умов праці за рівнями шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів (вібрація, шум, запиленість та 

загазованість повітря робочої зони, електромагнітні 

випромінювання і т. ін.); 

 чисельність працівників зайнятих на важких фізичних, небезпечних 

та шкідливих для їх здоров’я роботах; 

 небезпечні ділянки виробництв; 

 технологічні  операції та  виробниче обладнання, що не 

відповідають вимогам безпеки праці; 

 наявність засобів індивідуального захисту; 

 показники виробничого травматизму, професійної захворюваності, 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; 

 стан санітарно-побутового забезпечення працівників підприємства 

(організації) тощо. 

В якості основних об'єктів, що підлягають паспортизації, приймаються 

структурні підрозділи підприємства (організації). У випадку, якщо структурний 

підрозділи територіально роз'єднані або умови праці (за характером 

виробничих факторів) не є однаковими для працівників цього підрозділу, то в 
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якості об'єкту паспортизації може бути прийнята група робочих місць, що 

характеризуються ідентичними умовами праці. 

Відповідальним за проведення паспортизації та розробку необхідних 

заходів з охорони праці на підприємстві (організації) є власник (керівник) 

даного підприємства (організації), а в структурних підрозділах – безпосередньо 

керівники даних структурних підрозділів. 

Паспортизація умов і охорони праці на підприємстві (в організації) та в їх 

структурних підрозділах здійснюється на У наказі визначаються терміни 

проведення паспортизації, об'єкти, що підлягають паспортизації, порядок збору 

та узагальнення вихідних даних, а також особи, які здійснюють цю роботу. 

До проведення паспортизації залучаються працівники служби охорони 

праці, відділів і служб (при їх наявності) головного механіка, технолога, 

енергетика та інших структурних підрозділів підприємства (організації). 

Служба охорони праці надає методичну допомогу в проведенні паспортизації. 

Заповнення паспорта санітарно-технічного стану умов і охорони праці 

підприємства (організації) здійснюється на основі паспортів санітарно-

технічного стану умов та охорони праці структурних підрозділів, що містять 

результати обстеження робочих місць, санітарно-побутових приміщень, 

будівель і споруд, вимірів факторів виробничого середовища та інші показники. 

При цьому допускається використання матеріалів атестації робочих місць за 

умовами праці, лабораторних вимірювань, які проводилися протягом року, а 

також результати раніше проведених вимірювань на робочих місцях, якщо 

умови праці на цих робочих місцях не зазнали змін за визначений термін. 

Паспортизація проводиться щорічно під керівництвом служби охорони 

праці підприємства (організації) разом з представниками виробничих 

підрозділів підприємства. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №442 від 1.09. 1992 р. для 

проведення атестації робочих місць на їх відповідність санітарно-гігієнічним 

вимогам та встановлення пріоритету в проведенні оздоровчих заходів 

використовується "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості 

та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 

напруженості трудового процесу", затверджена наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 27.12. 2001р. №528 (ГК 4137, ДНАОП 0.03-8.03-

86/01). У разі підозри на наявність у робітників професійного захворювання чи 

отруєння на кожного окремого працівника додатково складається Санітарно-

гігієнічна характеристика умов праці, яка  є одним із документів, із 

урахуванням якого в кожному конкретному випадку вирішується питання про 

зв'язок хронічного захворювання чи отруєння  з впливом небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів і трудового процесу. 

Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик 

умов праці затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

13.12. 2004 р. №614. 

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу призначена для гігієнічної оцінки умов та характеру праці на робочих 
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місцях з метою: 

 контролю умов праці працівників на відповідність діючим санітарним 

правилам і нормам, гігієнічним нормативам і складання відповідного 

гігієнічного висновку; 

 атестації робочих місць за умовами праці; 

 встановлення пріоритетності в проведені оздоровчих заходів; 

 створення банку даних про умови праці на рівні підприємства, району, 

міста, регіону, країни; 

 розробки рекомендацій для профвідбору, профпридатності; 

 санітарно-гігієнічної експертизи виробничих об’єктів;  

 санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих та 

сільськогосподарських підприємств; 

 застосування заходів адміністративного впливу  при виявленні 

санітарних правопорушень, а також для притягнення  винуватців до 

дисциплінарної та карної відповідальності; 

 вивчення зв’язку стану здоров’я працюючого з умовами його праці 

(при проведені епідеміологічних досліджень здоров’я, періодичних 

медичних оглядів); 

 складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці; 

 розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь; 

 встановлення рівнів професійного ризику для розробки 

профілактичних заходів та обґрунтування заходів соціального захисту 

працюючих. 

Гігієнічна класифікація праці базується на принципі диференціації умов 

праці залежно від фактично визначених рівнів небезпечних та шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу в порівнянні з 

санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами, а також з 

урахуванням можливого їх шкідливого впливу на стан здоров’я працюючих. 

Із урахуванням Гігієнічної класифікації визначається  ступінь шкідливості 

умов праці, виконується оцінка важкості та напруженості трудового процесу. 

Ступінь шкідливості умов праці встановлюється за величиною 

перевищення граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин; класом та 

ступенем шкідливості чинників біологічного походження; залежно від величин 

перевищення чинних нормативів шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку; за 

показником мікроклімату, який отримав найвищий ступінь шкідливості з 

урахуванням категорії важкості праці за рівнем енергозатрат, або за 

інтегральним показником теплового навантаження середовища; за величиною 

перевищення граничнодопустимих рівнів електромагнітних полів та 

випромінювань; за параметрами радіаційного фактора відповідно до Норм 

радіаційної безпеки України (НРБУ-97); за показниками природного та 

штучного освітлення; за величиною недодержання необхідної кількості іонів 

повітря і показника їх полярності. 

Оцінка важкості трудового процесу здійснюється на підставі обліку 

фізичного динамічного навантаження, маси вантажу, що піднімається і 

переміщується, загального числа стереотипних робочих рухів, величини 
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статичного навантаження, робочої пози, ступеню нахилу корпусу, переміщень в 

просторі. 

Оцінка напруженості трудового процесу здійснюється на підставі обліку 

факторів, що характеризують напруженість праці, а саме, інтелектуальні, 

сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності навантажень, режим 

роботи. 

Згідно вимог Гігієнічної класифікації праці, робота в умовах перевищення 

гігієнічних нормативів може бути дозволена тільки при застосуванні засобів 

колективного та індивідуального захисту і скорочені часу дії шкідливих 

виробничих факторів (захист часом). 

Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не 

дозволяється, за винятком ліквідації аварій та проведення екстрених робіт для 

попередження аварійних ситуацій, але лише при  умові виконання цієї роботи у 

відповідних засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах 

виконання робіт. 

Оскільки умови праці визначають ступінь захворюваності працюючих, як 

професійної, так ї виробничо зумовленої, то контроль показників 

захворюваності також може відігравати важливу роль у поліпшенні умов праці. 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці діляться на 4 

класи - оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні (екстремальні). 

1 клас - ОПТИМАЛЬНІ умови праці - такі умови, при яких зберігається не 

лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 

факторів встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для 

інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких 

несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, 

прийнятих за безпечні для населення. 

2 клас - ДОПУСТИМІ умови праці - характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни функціонального стану 

організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку 

наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я 

працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах. 

3 клас - ШКІДЛИВІ умови праці - характеризуються такими рівнями 

шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи і здатні 

чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство. 

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та 

вираженості можливих змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені: 

1 ступінь (3.1) - умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як правило, 

викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань 

(останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві 

контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я; 

2 ступінь (3.2) - умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати 
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стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання 

виробничо-обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм 

професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що 

виникають після тривалої експозиції (10 років та більше); 

3 ступінь (3.3) - умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім 

зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до розвитку професійних 

захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою 

професійної працездатності в період трудової діяльності); 

4 ступінь (3.4) - умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити 

до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм 

професійних захворювань (з втратою загальної працездатності). 

4 клас - НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) умови праці - характеризуються 

такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового 

процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу 

для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних 

уражень. 

У випадку, якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих 

факторів знаходяться в границях оптимальних або допустимих рівнів, умови 

праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться 

відповідно до 1 або 2 класу. 

Якщо рівень хоча б одного шкідливого фактора перевищує допустиму 

величину, то умови праці на такому робочому місці, залежно від величини 

перевищення та відповідно до існуючих гігієнічних критеріїв, як по окремому 

фактору так і при їх поєднаній дії, можуть бути віднесені до 1-4 ступенів 3 

класу або 4 класу, тобто до шкідливих (3 клас) або небезпечних (4 клас) умов 

праці. 

При дії шкідливих виробничих  факторів віднесення умов праці до 

відповідного класу визначається з врахуванням часу їх дії протягом зміни. Для 

факторів, що не мають регламентованих нормативів з врахуванням часу їх дії, 

дозволяється визначення класу умов праці за рівнями на постійному робочому 

місці. Для віднесення умов праці до 3 класу час дії фактора повинен бути не 

менше 50 % часу зміни. При віднесені умов праці до 4 класу час дії шкідливого 

фактора не враховується. 

При епізодичній дії шкідливого фактора його облік та оцінка умов праці, 

залежно від мети атестації, виконується за погодженням з територіальним 

органом санепіднагляду. 

Оцінка умов праці виконується з урахуванням комбінованої та сполучної 

дії виробничих факторів. 

Загальна оцінка умов праці за степенем шкідливості та небезпечності 

встановлюється: 

 за найбільш високим класом та ступенем шкідливості; 

 у випадку поєднаної дії трьох та більше шкідливих факторів, 
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віднесених до класу 3.1, загальна оцінка умов праці відповідає класу 

3.2; 

 при поєднанні двох і більше шкідливих факторів класів 3.2, 3.3, 3.4 

умови праці   оцінюються на один ступінь вище. 

При скорочені часу контакту із шкідливими факторами (захист часом) 

умови праці в окремих випадках можуть оцінюватися (за погодженням з 

органами санепіднагляду) як менш шкідливі, але не нижче класу 3.1. 

Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів повинна 

виконуватись з використанням засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при 

адміністративному контролі за їх застосуванням (включення до 

технологічного регламенту, правил внутрішнього розпорядку з використанням 

заходів заохочування до їх застосування та/або  використання 

адміністративного покарання порушників). 

Застосування ефективних (при наявності сертифіката відповідності) ЗІЗ 

зменшує рівень професійного ризику ушкодження здоров’я, але не змінює клас 

умов праці робітника. 

План контролю умов праці на підприємствах складається на рік  і 

доповнюється та змінюється у випадку реконструкції чи зміни обладнання, 

зміни чи інтенсифікації виробничих процесів, виявлення професійних 

захворювань чи отруєнь. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах 

і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де 

технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є 

потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що 

можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на 

їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або 

уповноваженим ним органом  і працівниками у галузі реалізації прав на здорові 

й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації 

за роботу у несприятливих умовах. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України №442 від 1.09. 1992 р. про  "Порядок 

проведення атестації робочих місць за умовами праці". 

Згідно з "Положенням про атестацію робочих місць щодо їх відповідності 

державним актам про охорону праці" на підставі вивчення результатів атестації 

кожне робоче місце, в разі позитивного рішення щодо його атестації,  може 

бути віднесене до однієї із двох наступних груп. 

"Атестоване" – робоче місце відповідає вимогам нормативних актів про 

охорону праці.  До цієї групи  належать робочі місця, на яких стан умов праці 

належить до 1-2 класу за Гігієнічною класифікацією. 

"Атестоване і вимагає пільг і компенсацій" – робоче місце, на якому стан 

умов праці належить до 3 класу за Гігієнічною класифікацією (важкі та 

шкідливі умови). 

Також відповідно до Закону України  "Про пенсійне забезпечення" (ст. 13) 

за результатами атестації робочих місць визначаються шкідливі фактори 
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виробничого середовища, які можуть вплинути на стан здоров’я працівників, а 

також їх нащадків, і призначаються пенсії за віком на пільгових умовах за 

списками №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад, що дають право на 

пільгове пенсійне забезпечення. 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною 

комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, 

організації чи установі в строки, що передбачені колективним договором, але 

не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне 

проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. 

Позачергова атестація робочих місць за умовами праці проводиться у разі 

докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу 

або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю 

санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. 

Для проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-

дослідницькі організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції 

Держпромгірнагляду. 

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: 

 установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов 

праці; 

 санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого 

середовища, важкості й напруженості трудового процесу на 

робочому місці; 

 комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру 

праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки 

праці, будівельним та санітарним нормам і правилам; 

 установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її 

характеру за Гігієнічною класифікацією; 

 обґрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливим 

(особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами 

праці; 

 визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне 

забезпечення за роботу в несприятливих умовах; 

 складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з 

пільговим пенсійним забезпеченням працівників; 

 аналіз реалізації технічних та організаційних заходів, спрямованих 

на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці. 

Санітарно-гігієнічні дослідження  факторів виробничого середовища і 

трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і 

організацій, атестованих у встановленому порядку органами Держстандарту і 

МОЗ за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов 

праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-

епідеміологічних станцій. 
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Контролю підлягають усі шкідливі та небезпечні фактори виробничого 

середовища та трудового процесу, які мають місце на робочому місці 

працівника. 

Перелік нормативних та методичних документів щодо вимірів та оцінки 

шкідливих факторів виробничого середовища наведено в розділі 6 Гігієнічної 

класифікації. 

Апаратура та прилади, які використовуються для вимірів, підлягають 

обов’язковій метрологічній повірці у встановленому порядку. 

Дані інструментальних вимірів оформлюються протоколом відповідно до 

вимог медичної документації і Гігієнічна оцінка умов праці проводиться з 

урахуванням цього протоколу. 

Відомості про результати атестації робочих місць згідно з існуючою 

інструкцією Мінпраці та Міністерства охорони здоров’я України за №06-41-

48 від 30.11. 1992 р. із заповнення карти умов праці при проведені атестації 

робочих місць заносяться до Карти умов праці, форма якої затверджена 

Мінпраці разом з МОЗ і приведена нижче разом із змінами, внесеними згідно з 

роз'ясненням Мінпраці  від 22.03.93. 

 

 

 
КАРТА УМОВ ПРАЦІ 

ТОВ  

Виробництво  

___________________________                                            

Цех (дільниця, відділ)  ____________________ 

  

 

  
Номер робочого місця  ____________________                   

                           

Професія (посада)   _______________________ 

(код по ЄТКД, КД повне найменування) 

________________________________________ 

  

Номери аналогічних робочих місць __________ 

________________________________________ 

  

  
                       Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу 

№ 

п/п 

Фактори  

виробничого 

середовища 

і трудового 

процесу 

Дата 

дос- 

лід- 

ження 

Нор- 

ма- 

тивне 

зна- 

чення 

(ГДР, 

ГДК) 

Фак- 

тичне 

зна- 

чення 

III клас - 

шкідливі 

і небезпечні 

умови 

і характер праці 

Три- 

ва- 

лість 

дії 

фак- 

тора, 

% за 

зміну 

При- 

мітка 

1 

сту- 

пінь 

2 

сту- 

пінь 

3 

сту- 

пінь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Шкідливі хімічні речовини 

1 клас небезпеки  

________________________ 

  

2 клас небезпеки      

_______________________ 
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3-4 класи небезпеки     

_______________________ 

  

2. Пил переважно фіброгенної дії                 

3. Вібрація (загальна і локальна)                 

4. Шум                 

5. Інфразвук                 

6. Ультразвук                 

7. 

Неіонізуючі випромінювання: 

     - радіочастотний діапазон, 

     - діапазон промислової частоти, 

     - оптичний діапазон (лазерне 

     випромінювання) 

                

8. 

Мікроклімат у приміщенні: 

     - температура повітря, град. C, 

     - швидкість руху повітря, 

     м/с, 

     - відносна вологість повітря,% 

     - інфрачервоне випромінювання, 

     Вт/м кв. 

                

9. 

Температура зовнішнього повітря (під 

час роботи на відкритому повітрі), 

град. C 

     влітку 

    взимку 

                

10. Атмосферний тиск                 

11. 

                  Біологічні фактори: 

     Мікроорганізми 

  
1 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

2 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

  3-4 клас небезпеки  

     _______________________ 

  

     Білкові препарати 

  
     1 клас небезпеки  

_______________________ 

  

     2 клас небезпеки      

_______________________ 

  

     3-4 класи небезпеки      

_______________________ 

  

     Природні компоненти організму 

     (амінокислоти, вітаміни тощо). 

     1 клас небезпеки 

_______________________ 

  

     2 клас небезпеки 

_______________________ 

 

 

     3-4 класи небезпеки      

_______________________ 
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12. 

Важкість праці: 

     Динамічна робота 

     - потужність зовнішньої роботи, 

     Вт, при роботі за участю м'язів 

нижніх кінцівок і тулуба 

     - те саме при роботі за переважною 

участю м'язів плечового 

     поясу 

     - маса піднімання і переміщення 

вантажу, кг 

     - дрібні стереотипні рухи кистей і 

пальців рук (кількість 

     за зміну) 

     Статичне навантаження 

     - величина навантаження за 

     зміну, (Кг х с) при утриманні 

     вантажу: 

     однією рукою 

     двома руками 

     за участю м'язів тулуба і ніг 

                

13 

Робоча поза 

     Нахили тулуба, переміщення в 

     просторі (переходи, зумовлені 

     технологічним процесом) 

                

14 

Напруженість праці 

     Увага: 

     - тривалість зосередження (% 

     до тривалості зміни) 

     - частота сигналів у серед- 

     ньому за годину 

     Напруженість аналізаторних 

     функцій: 

     - зору (категорія зорових 

     робіт за СНиП II-4-79) 

     - слуху (при виробничій потребі 

сприйняття мови або 

диференціювання сигналів) 

     Емоційна та інтелектуальна 

     напруженість 

     Одноманітність: 

     - кількість елементів у багаторазово 

повторюваних операціях 

     - тривалість виконання 

повторюваних операцій, в сек 

     - час стеження за ходом 

виробничого процесу без активних 

дій (% до тривалості зміни) 

                

15 Змінність                 

16 Кількість факторів                 
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I. Гігієнічна оцінка умов праці  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

II. Оцінка технічного та організаційного рівня 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

III. Атестація робочого місця  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

IV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обґрунтування  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

V. Пільги й компенсації 

 

Вид Діючі  Запропоновані  Витрати (крб.)  

Пенсійне  забезпечення        

Доплати       

Додаткові відпустки        

Інші       

 

 

 Голова атестаційної комісії 

________________________________ 

  

Члени атестаційної комісії: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

 

З атестацією ознайомлені: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  

 

Що стосується вже згаданої інструкції Мінпраці  та МОЗ  України за №06-

41-48 від 30.11. 1992 р. щодо заповнення Карти умов праці  при проведенні 

атестації робочих місць (із змінами, внесеними згідно з Роз'ясненням  
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Міністерства праці  №06-960 від 22.03.93), то вона  призначена для комісії 

підприємства, яка проводить атестацію робочих місць за умовами праці, і 

розроблена відповідно до Методичних рекомендацій, затвердженими 

Міністерством праці України і Головним державним  санітарним лікарем 

України (Постанова від  1 вересня 1992 № 41).  

 Карта умов праці (далі - Карта)  заповнюється на кожне робоче місце.  

На групу аналогічних робочих місць, на  яких вже проведено атестацію, 

допускається заповнення  однієї Карти якщо умови та характер праці на цих  

робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов праці. У випадку, коли на 

одному і тому  ж робочому місці або в одній і тій же робочій зоні 

виконуються  роботи особами різних професій, то на кожну з професій  

заповнюється окрема Карта.  

Не заповнюються Карти умов праці  щодо робочих  місць, які пов'язані з 

виконанням робіт з радіоактивними речовинами,  джерелами іонізуючих 

випромінювань, берилієм та рідкоземельними  елементами, в атомній 

енергетиці та промисловості, в  гірничорятувальних частинах (станціях), на 

підривників всіх галузей народного  господарства, а також на працівників, які 

зайняті на верхолазних роботах,  працюють в газорятувальних  підрозділах або 

безпосередньо беруть участь у ліквідації аварійних  ситуацій, тощо. 

 Під час заповнення загальних відомостей Карти   вказується:  

 -  повне найменування підприємства, організації, установи;  

  - вид виробництва - у відповідності до чинного класифікатора;  

  - номер і найменування цеху (дільниці, відділу) - за чинною  структурою;  

  - номер робочого місця (робочої зони) - за плануванням їх  розміщення;  

 -  професія (посада), код - відповідно до характеру  виконуваних робіт і 

Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником  робіт і професій робітників 

(ЄТКД);  

 -  номери аналогічних робочих місць - за наростаючою величиною.  

 При оцінці факторів виробничого середовища та трудового процесу у разі 

проведення атестації робочих місць (Розділ I Карти): 

-  у графі 2 вказуються виявленні на даному робочому  місці (групі робочих 

місць, робочій зоні) характерні для даної  професії (посади) небезпечні та 

шкідливі виробничі фактори  (НШВФ);  

 -  у графу 3 проставляється дата проведення вимірів згідно з  Протоколом;  

  - у графу 4 заносяться нормовані значення виявлених НШВФ у 

відповідності з діючими, на період проведення атестації,  санітарними нормами, 

затвердженими Міністерством здоров'я, ДСТУ та іншими нормативними 

документами; 

  – у графу 5  (Пункти 1-11) заносяться фактичні значення НШВФ по  

результатам лабораторних та інструментальних досліджень,  виконаних у 

відповідності з діючими методиками,  затвердженими Міністерством охорони 

здоров'я України і оформлених відповідними протоколами (Форма №330-у від 

04.10.80 №1030 "Протокол дослідження  повітря закритих приміщень ";  Форма 

№333-у від 04.10.80 №1030 "Протокол вимірювань напруженості 

електромагнітного поля "; Форма №334-у від 04.10.80 №1030 "Протокол 
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вимірювань шуму  і вібрації "; Форма №336-у, затверджена МОЗ СРСР 04.10.80 

№1030,  "Протокол вимірювань метеорологічних факторів");  по пунктах 12-15 

заносяться результати проведених  досліджень, дані з технологічних та 

технічних документів,  хронометражних спостережень, документів з охорони 

праці та ін.,  що підтверджують наявність НШВФ та їх величини;  

  - у графи 6, 7, 8 проставляються величини відхилення від  нормованих 

значень;  

  - у графі 9 визначається тривалість дії НШВФ за робочу зміну на підставі 

аналізу  технологічного процесу, хронометражних спостережень та інших  

облікових документів підприємства; при наявності шкідливих речовин 

однонаправленої дії, що впливають на працюючих одночасно або послідовно, 

тривалість  дії цих речовин сумується, але приймається не більше  100%; при 

наявності в повітрі речовин різноспрямованої дії для кожного з них вказується 

фактичний відсоток тривалості їх дії за  робочу зміну (пункт 1 Карти); 

  -  до пункту 1 записуються виявлені шкідливі речовини за класами  

небезпеки, при цьому  шкідливі речовини різноспрямованої дії  оцінюються і 

враховуються як окремі фактори, а шкідливі речовини  однонаправленої дії 

враховуються як один фактор, і  фактичне їх значення визначається як сума 

відносин  фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них  ГДК, 

і якщо сума перевищує одиницю, то ступінь шкідливості  даної групи речовин 

визначається за величиною цього перевищення з  урахуванням класу небезпеки 

найбільш токсичної речовини цієї групи (однонаправлена дія шкідливих 

речовин на організм - це  вплив двох або кількох речовин, як правило, близьких 

за  хімічною будовою і характеру біологічної дії на  організм, наприклад, 

фтористий водень і солі фтористоводневої кислоти і  тетрафторату кремація, 

формальдегід та соляна кислота,  сірчистий і сірчаний ангідрид, хлоровані і 

бромовані  вуглеводні (граничні і ненасичені), спирти, кислоти, луги,  

ароматичні вуглеводні (толуол і ксилол, бензол і толуол), аміносполуки, 

нітроз’єднання тощо; висновок про односпрямованість дії шкідливих речовин  

видається органами державного санітарного нагляду);  

  -  у пункті 2 вказуються конкретні види пилу, переважно  фіброгенної дії 

(позначених в ГОСТ 12.1.005-88 у графі  "Особливості дії на організм" умовним 

позначенням "Ф"); 

 - у пункт 3  рівні загальної та локальної вібрації вносяться роздільно  по їх 

еквівалентним значенням, через дріб: чисельник - загальна  вібрація, знаменник 

– локальна, а у разі  відсутності одного з видів  вібрації ставиться прочерк (у 

чисельнику або знаменнику); 

 - до пункту  4 вноситься еквівалентний рівень звуку;  

 - до  пунктів 5, 6  вноситься загальний рівень звуку (інфразвуку та 

ультразвуку);  

 - до  пункту 7 вносяться фактичні значення рівнів електромагнітної  енергії, 

а для лазерного - напруженість оптичного випромінювання;  

  -  у пункті 8 визначається  мікроклімат у виробничих приміщеннях , який 

враховується як один фактор і визначається за найбільш вираженим  

показником, тобто якщо різні параметри мікроклімату (температура,  швидкість 
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руху повітря, відносна вологість, інфрачервоне  випромінювання) за своїми 

величинами відносяться на конкретному робочому  місці до різних ступенів 

шкідливості (1, 2, 3), то мікроклімат  оцінюється за найвищою мірою; 

 -  пункт 9: у випадку розміщення робочих місць на відкритому повітрі, пп.  

8 і 9 оцінюються як один фактор, а у разі наявності вітру, нижні межі  

температур повітря повинні бути зміщені в бік більш високих  температур з 

розрахунку 2 C на 1 м/с збільшення швидкості  руху повітря;  

  - пункт 10 враховується тільки по тих робочих місцях, де  підвищення або 

зниження атмосферного тиску обумовлено виробництвом або  професією 

(водолаз, рятувальник і т.д.);  

 - до пункту 11 заносяться різновиди мікроорганізмів, білкових  препаратів, 

природних компонентів організму, а у разі  наявності в повітрі  робочої зони 

одночасно двох і більше біологічних факторів, умови праці слід оцінювати за 

найбільш високим класом і  ступенем;  

 -  у пункті 12  дається інтегральна оцінка всіх показників тяжкості  праці за 

найбільш високим класом і ступенем, наприклад, на працюючого впливають 

різні фактори  тяжкості праці: потужність зовнішньої роботи (для чоловіків) 

понад 90 Вт - III  клас 1 ступінь, маса переміщення вантажу більше 35 кг - III 

клас  2 ступінь, дрібні стереотипні рухи по 20 тис. - I клас,  статичне 

навантаження двома руками 50 тис. - II клас, то  у цьому випадку інтегральний 

показник важкості праці - III клас 2 ступінь, тобто по  найбільш високому класу 

і ступеню з числа фактично  певних показників;  потужність зовнішньої роботи 

(Вт) визначається за формулою: 

                                                    

N = (P·H + P·H1 / 2 + P·L  /9·6·K) / T, 

 

де:  H - висота підняття вантажу,  H1 - висота опускання вантажу,  P - маса 

вантажу,  L – відстань,  T – час,  K = 10;  

 -  пункт 13 оцінюється аналогічно пункту 12, при цьому оцінка ведеться  

через дріб: чисельник - нахили тулуба, знаменник - переміщення в просторі;        

 - пункт 14 також оцінюється аналогічно пункту 12, при цьому під 

високоточними  зоровими роботами мається на увазі робота 1-3 розряду 

відповідно до  СНиП ІІ-4-79 (ДБН В.2.5-28-2006), а  чіткість слів визначається 

подачею мовних сигналів (як  мінімум 10 слів) на відстані одного метра, 

голосом без  напруги, які повинні бути відтворені робітником, що 

обстежується;  

  - пункт 15 заповнюється на підставі облікових даних  підприємства;  

  - пункт 16 (підсумковий рядок "Кількість факторів"): за графами 6, 7, 8 

записується сумарна кількість НШВФ по кожному ступеню відхилення.        

 Розділ I Карти „Гігієнічна оцінка умов праці” -  заповнюється 

атестаційною комісією, при цьому  Гігієнічна оцінка  умов праці дається по 

найбільш високому класу і ступеню з  числа фактично виміряних рівнів 

НШВФ.  Приміром, якщо на працюючого одночасно впливають декілька  

факторів (мікроклімат, важкість праці, шкідливі речовини тощо) і  параметри 

мікроклімату відносяться до III класу 1 ступеня, за  шкідливих речовин - до II 
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класу, по важкості - до III класу 2  ступеня, на напруженості - до III класу 1 

ступеня, то  інтегральну оцінку необхідно записати: умови праці відносяться до  

III класу 2 ступеня.  

Якщо на робочому місці відсутні шкідливі виробничі  чинники і фактори 

трудового процесу або вони не перевищують  допустимих і не віднесені до 1 

ступеня III класу шкідливості та  небезпеки, то умови праці слід визнати 

відповідними  гігієнічним вимогам.  Наявність хоча б одного фактора 

виробничого середовища і  трудового процесу 1 ступеня III класу шкідливості 

вказує на  невідповідність робочого місця вимогам Гігієнічної  класифікації.  

Вибірковий контроль, аналіз проведення досліджень і  гігієнічної оцінки 

умов праці (розділ I Карти)  проводять органи та установи Санепідслужби 

Міністерства  охорони здоров'я України.  

 Розділ II Карти  „Оцінка технічного та організаційного рівня” - 

заповнюється комісією за результатами аналізу, виконаного у  відповідності до 

розділу 5 Методичних рекомендацій,  затвердженими Міністерством праці 

України і Головним державним  санітарним лікарем України (постанова від  1 

вересня 1992 №41).   

 Розділ III Карти  „Атестація робочого місця”  -  у цьому розділі,  на 

підставі комплексної оцінки, робоче місце повинно бути  віднесено до одного з 

трьох видів умов праці згідно з пп. 6.1 і  6.2 Методичних рекомендацій,  

затвердженими Мінпраці України і Головним державним  санітарним лікарем 

України.   Для цього беруться  всі враховані підсумковим рядком  "Кількість 

факторів" ступені відхилення параметрів факторів  виробничого середовища і 

трудового процесу (розділ I Карти)  і зіставляються з показниками, наведеними 

в  додатку 4 вищезгаданих Методичних рекомендацій.  Для  атестації робочого 

місця з особливо шкідливими і особливо важкими  умовами праці, а також 

шкідливими і важкими умовами праці в  розрахунок приймаються фактори, що 

впливають на працівника в процесі  праці не менше 80% робочого часу. При 

цьому виконання  підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а  

також робіт поза свого робочого місця з метою забезпечення своїх  трудових 

функцій не позбавляє працівника права на пільгове пенсійне  забезпечення.  З 

шкідливими умовами праці оцінюються робочі місця при  наявності НШВФ, 

тривалість дії яких становить менше  80% робочого часу, в цьому випадку 

пільгове пенсійне  забезпечення може проводитися за рахунок коштів 

підприємства.  

Розділ IV Карти "Рекомендації щодо покращення умов праці, їх 

економічне обґрунтування"  та  Розділ V  "Пільги і компенсації"  -  також 

заповнюється атестаційною комісією.  Пропозиції щодо підтвердження права 

на пенсію на пільгових  умовах визначаються тільки за показниками, 

наведеними у  додатку 4 "Показники факторів виробничого середовища,  

важкості та напруженості трудового процесу для підтвердження права  на 

пільгове пенсійне забезпечення" Методичних рекомендацій, затвердженими 

Мінпраці України і Головним державним  санітарним лікарем України,  інші 

пільги і компенсації - відповідно до нині  чинних законодавчих актів.  

Результати атестації використовуються як для цілеспрямованої і 
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планомірної роботи, спрямованої на покращання умов праці, так і для надання 

пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством, таких, як скорочена 

тривалість робочого часу, додаткова оплачувана відпустка, пільгова пенсія, 

оплата праці у підвищеному розмірі. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим 

пенсійним забезпеченням працівників погоджується з профспілковим 

комітетом та затверджується наказам по підприємству, організації і зберігається 

протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, 

професії та посади яких внесено до переліку. 

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування 

списків №1 (список виробництв, робіт, професій, посад і показників на  

підземних  роботах,  роботах  з особливо шкідливими і особливо важкими 

умовами праці ) і №2 (список виробництв, робіт, професій, посад і показників 

на роботах із шкідливими і важкими умовами праці), що дають право на 

пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 січня 2003 р. №36 "Про затвердження списків 

виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право 

на пенсію за віком на пільгових умовах" (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 1644 від 13.12. 2004 р.,  №276 від 

13.03. 2006 р.), покладається на органи Державної експертизи умов праці. 

 

 

3.3.6. Контроль за станом охорони праці і функціонуванням 

системи управління охороною праці на підприємстві 
 

Контроль за станом охорони пращ та функціонуванням СУОП 

забезпечує дійове управління охороною праці. Будь-яка система управління 

може надійно функціонувати лише при наявності повної, своєчасної і 

достовірної інформації про стан об'єкта управління. Одержати таку 

інформацію про стан охорони праці, виявити можливі відхилення від норм 

безпеки, а також перевірити виконання планів та управлінських рішень можна 

тільки на підставі регулярного та об'єктивного контролю. Тому контроль 

стану охорони праці є найбільш відповідальною та трудомісткою функцією 

процесу управління. 

Контроль стану охорони праці та функціонування системи управління 

охороною праці на підприємстві реалізується через систему перевірок щодо 

додержання вимог законодавства про охорону праці, виконання відповідних 

планів, програм, приписів, зобов’язань у колективних договорах і угодах, 

профілактичних заходів, і здійснюється на всіх рівнях управління 

підприємством уповноваженими посадовими особами і службами 

підприємства, представниками органів виконавчої влади, суб’єктів  

господарювання, громадських організацій, а також представниками трудових 

колективів. 
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До основних форм контролю за станом охорони праці та функціонування 

СУОП на підприємстві, в рамках внутрішнього контролю, відносяться: 

контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства; 

оперативний контроль; адміністративно-громадський багатоступеневий 

контроль. Внутрішній контроль за станом охорони праці на підприємстві 

повинен носити плановий та системний характер. 

Служба охорони праці контролює виконання вимог безпеки праці у всіх 

структурних підрозділах та службах підприємства. 

Оперативний контроль здійснюється з боку керівників робіт і підрозділів 

підприємства і проводиться згідно із затвердженими посадовими обов'язками. 

Адміністративно-громадський багатоступеневий контроль є однією з 

найкращих форм контролю за станом охорони праці, але можливість його 

ефективного функціонування обумовлена наявністю співробітництва та 

взаєморозуміння між роботодавцем і профспілками підприємства. Цей 

контроль проводиться на кількох (як правило - трьох) рівнях. На першій ступені 

контролю начальник виробничої дільниці (майстер) спільно з громадським 

інспектором профгрупи щоденно перевіряють стан охорони праці на 

виробничій дільниці. На другій ступені - начальник цеху спільно з громадським 

інспектором та спеціалістами відповідних служб цеху (механік, електрик, 

технолог) два-чотири рази в місяць перевіряють стан охорони праці згідно з 

затвердженим графіком. На третій ступені контролю щомісячно (згідно із 

затвердженим графіком) комісія підприємства під головуванням керівника 

(головного інженера) перевіряє стан охорони праці на підприємстві. До складу 

комісії входять: керівник служби охорони праці, голова комісії з охорони праці 

профкому, керівник медичної служби, працівник пожежної охорони та головні 

спеціалісти підприємства (технолог, механік, енергетик). Результати роботи 

комісії фіксуються в журналі третьої ступені контролю і розглядаються на 

нараді. За результатами наради видається наказ по підприємству. 

На комбінатах, в об'єднаннях тощо може проводитись четверта та п'ята 

ступені адміністративно-громадського контролю. 

Крім цих видів контролю, існує також відомчий контроль вищих 

господарських органів, контроль із боку державних інспекцій та громадський 

контроль за охороною праці, в тому числі, контроль із боку уповноважених 

трудових колективів із питань охорони праці, профспілковий контроль. 

Крім вищезгаданого внутрішнього контролю щодо стану охорони праці 

та функціонування СУОП на підприємствах також здійснюється: 

 відомчий контроль, якщо підприємство знаходиться у сфері 

діяльності галузевого органу управління охороною праці, і 

здійснюється цей контроль посадовими особами, уповноваженими 

представниками міністерства або іншого центрального органу 

виконавчої влади, а також відповідними службами охорони праці 

асоціацій, корпорацій, концернів чи інших об’єднань підприємств в 

установах і організаціях, які належать до сфери їх управління; 

 регіональний контроль, якщо підприємство знаходиться у сфері 

діяльності регіонального органу управління  охороною праці, і 
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здійснюється цей контроль посадовими особами, уповноваженими 

представниками і відповідними службами місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

 комплексні та цільові перевірки, що проводяться уповноваженими 

органами і посадовими особами центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, в тому числі органами державного нагляду за 

охороною праці, органами місцевого  самоврядування, 

виконавчими органами Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання; 

 аудиторські перевірки, що проводяться спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці через мережу своїх експертно-технічних центрів з метою 

зовнішнього контролю стану охорони праці та функціонування 

СУОП на підприємствах. 

Облік та аналіз результатів контролю стану охорони праці та 

функціонування СУОП на підприємстві відображаються в журналі перевірки 

стану умов і безпеки праці. 

Служба охорони праці забезпечує загальне методичне керівництво та 

координацію діяльності структурних підрозділів підприємства, спільно з 

іншими службами підприємства розробляє графіки перевірок стану охорони 

праці, в тому числі комплексних обстежень, цільових перевірок, санітарно-

гігієнічної експертизи умов праці, а також узагальнює та систематизує в цілому 

по підприємству результати усіх видів контролю. 

Документи, що регламентують порядок проведення на підприємстві будь-

якого виду контролю за станом охорони праці та функціонування СУОП, 

повинні чітко визначати періодичність контрольних заходів, їх внутрішній 

зміст, коригуючи дії, які необхідно узгодити з конкретними виробничими 

планами підприємства. 

Активну участь у заходах щодо контролю за станом охорони праці та 

функціонуванням СУОП підприємства повинні також приймати  комісія з 

питань охорони праці на підприємстві та уповноважені трудових колективів з 

цих питань. 

Комісія з питань охорони праці на підприємстві повинна постійно 

здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

праці безпосередньо на робочих місцях, забезпечення працюючих засобами 

колективного та індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними 

засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними 

харчовими продуктами, газованою підсоленою водою, станом санітарно-

побутових приміщень тощо. 

Відповідно до своїх функціональних обов’язків уповноважені трудових 

колективів з питань охорони праці на підприємстві зобов’язані постійно 

здійснювати контроль за: відповідністю умов праці на робочих місцях 

чинному законодавству та нормативним актам з охорони праці; безпекою 

технологічних процесів, машин, механізмів, виробничого обладнання, 

устаткування та інших засобів виробництва; станом засобів колективного та 
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індивідуального захисту, що використовуються працівниками,  санітарно-

побутовими умовами, станом аварійної та пожежної сигналізації, шляхів 

евакуації тощо; забезпеченням працюючих спеціальним одягом, взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним 

харчуванням, мийними засобами тощо; використанням праці жінок, 

неповнолітніх та інвалідів; діючим режимом праці та відпочинку; наданням 

пільг та компенсацій працівникам за роботу у шкідливих та важких умовах 

праці; відшкодуванням власником збитків працівникам у разі пошкодження їх 

здоров’я; проведенням навчання, інструктажів та перевірки знань працівників із 

питань охорони праці; проходженням працівниками попереднього та 

періодичних медичних оглядів; забезпеченням працівників інструкціями та 

положеннями з охорони праці, що діють у межах підприємства, та за 

додержанням працівниками в процесі роботи вимог цих нормативних актів; 

використанням фонду охорони праці підприємства за призначенням; 

своєчасним та правильним розслідуванням, документальним оформленням та 

обліком нещасних випадків і професійних захворювань;  виконанням наказів, 

розпоряджень, заходів з питань охорони праці, в тому числі заходів по 

усуненню причин нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і 

пожеж, що були визначені у актах розслідування; наявністю та станом наочних 

засобів пропаганди й інформації з питань охорони праці на підприємстві. 

 

 

3.4.  Економічні аспекти управління охороною праці 

на підприємстві 
 

Покращення умов праці, зниження виробничого травматизму та 

професійної захворюваності на конкретному підприємстві може мати не лише 

соціальний, але й економічний ефект, адже результати охорони праці ведуть 

до збільшення фонду робочого часу, підвищення ефективності використання 

обладнання, зменшення плинності кадрів, зменшення витрат на пільги та 

компенсації за несприятливі умови праці, скорочення видатків, пов'язаних із 

виробничим травматизмом та захворюваністю працівників тощо. Сутність і 

важелі впливу економічних методів управління охороною праці викладено у п. 

1.5. 

Однак з іншого боку реалізація заходів, спрямованих на покращення умов 

праці, зниження виробничого травматизму та професійної захворюваності на 

виробництві вимагає відповідних затрат і часто досить суттєвих, що веде до 

збільшення собівартості продукції, зменшення доходів, а це негативно 

сприймається багатьма роботодавцями, а іноді і найманими працівниками, які 

вважають таки  витрати марними. 

Таким чином, на будь-якому підприємстві в галузі охорони праці існує три 

основні проблеми економічного характеру. Перша проблема – це оцінка затрат 

на охорону праці взагалі та затрат на окремі її складові. Друга проблема 

стосується визначення ефективності затрат на попередження нещасних 
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випадків та професійних захворювань, оптимізації витрат та інші економічні 

обґрунтування. Третя проблема – це стимулювання та фінансування охорони 

праці на підприємстві. 

Вирішення першої із зазначених проблем, зокрема, щодо визначення 

"вартості" нещасних випадків та професійних захворювань, суттєво для 

усвідомлення серйозності та значущості затрат, породжених травматизмом, як 

на рівні  підприємства, так і на рівні галузі та держави, що є спонукальним 

мотивом посилення профілактики у сфері охорони праці. Навіть орієнтовні 

значення показують, що суто економічні збитки від травматизму і професійної 

захворюваності настільки масштабні (від 2 до 6 % валового національного 

продукту країни), що варті постійної уваги і є найдійовішим чинником 

посилення профілактичної діяльності на всіх рівнях управління охороною 

праці. 

Актуальність вирішення проблеми ефективності затрат попередження 

нещасних випадків та професійних захворювання, оптимізації витрат та 

інших економічних обґрунтувань в охороні праці полягає в тому, що цілісне 

уявлення про користь від охорони праці, є одним із способів мотивації, адже 

прибуток має вирішальне значення в підприємницькій діяльності. Тому 

визначення економічної ефективності є одним із способів переконання 

(мотивації) роботодавця у корисності, вигідності для нього вкладення коштів в 

охорону праці. 

Одностайності відносно економічної ефективності профілактичних заходів 

з охорони праці у нас і за кордоном не спостерігається. Виділяється 

щонайменше три підходи стосовно можливості та необхідності оцінок 

ефективності в охороні праці. Перший із них полягає в тому, що профілактичні 

заходи мають бути прибутковими (принаймні, не збитковими). Другий підхід, 

навпаки, заперечує можливість економічної оцінки заходів з охорони праці 

взагалі. Третій підхід, найбільш реальний, полягає у тому, що лише частина 

заходів може приносити економічну віддачу, яку можна визначити, а інші 

частина заходів однозначно невигідна. 

Незважаючи на певний різнобій  думок щодо ефективності профілактичної 

діяльності в охороні  праці, важливість визначення економічної ефективності 

охорони праці, як одного з мотивів поліпшення стану безпеки виробництва, 

знаходить усе більше прихильників. 

Третя економічна проблема охорони праці, на яку останнім часом 

звертається посилена увага вітчизняних та закордонних фахівців, - це проблема 

стимулювання та фінансування. На відміну від традиційного вітчизняного 

уявлення про стимулювання як метод впливу на найманих працівників, за 

кордоном це поняття трактується ширше і  стосується не лише внутрішніх 

аспектів роботи з охорони праці на підприємстві, а й стимулювання роботодавця 

(зовнішні щодо підприємства економічні стимули). 

Одним із основних способів зовнішнього стимулювання охорони праці на 

підприємстві є застосування диференційованих страхових внесків при 

страхуванні нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та 

гнучка система знижок-надбавок до страхових тарифів, що мають реагувати на 
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зміни стану охорони праці на підприємстві, в галузі та в державі загалом. 

Інвестиційні та податкові механізми впливу на роботодавця в даний час не так 

поширені, але їx пропонується посилити в майбутньому. 

Особливістю внутрішнього стимулювання є те, що це безперечно 

корисний механізм мотивації до поліпшення безпеки праці та виробничого 

середовища. Але слід враховувати, що роботодавці можуть застосовувати його 

як штучну панацею, з метою приховати відсутність на підприємстві 

повноцінної системи управління охороною праці, тобто не як елемент цієї 

системи, а як її підміну. Крім того, в разі застосування на підприємстві 

механізму стимулювання з питань охорони праці, серед працівників та 

керівників різного рівня під впливом цього механізму може виникати спокуса 

приховання як нещасних випадків, так і аварій через побоювання втрати премії 

чи інших матеріальних вигод. 

Для вирішення вищезгаданих проблем економічного характеру в галузі 

охорони праці на практиці застосовуються відповідні механізми, серед яких 

провідне місце займають економічні методи управління охороною праці на 

виробництві. 

Економічні методи  управління охороною праці в широкому розумінні  

цього поняття - це не лише методи, а система методів, форм, засобів i заходів 

впливу на стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з урахуванням 

економічних законів та економічних інтересів усіх  учасників виробничого 

процесу і суспільства в цілому для досягнення головної мети охорони праці: 

створення безпечних умов праці й збереження життя та здоров'я людини в 

процесі трудової діяльності. 

Економічні методи спрямовані на створення умов, які мають стимулювати 

діяльність підприємств і організацій щодо досягнення визначених цілей 

охорони праці з урахуванням потреб та інтересів окремих працівників, трудових 

колективів, менеджерів та власників підприємств. На відміну від правових та 

адміністративних методів управління, які регламентують виконання тих чи 

інших вимог охорони праці і потребують впровадження жорсткого контролю 

щодо їх виконання, економічні методи є більш ліберальними, так як базуються 

не на страху покарання, а на економічних вигодах того, до кого вони 

застосовуються. Тобто, економічні методи управління охороною праці – це 

інструмент, за допомогою якого держава, як гарант прав найманих працівників, 

із використанням НПАОП та спеціально створених інституцій формує такі 

умови господарювання для роботодавців (власників), що їм стає вигідніше 

спрямовувати ресурси на попередження травматизму, професійної 

захворюваності та поліпшення стану умов і безпеки праці, ніж на компенсації 

потерпілим та ліквідацію інших наслідків неналежного стану  гігієни та  

безпеки праці і виробничого середовища. 

У СУОП можна виділити кілька принципових аспектів застосування 

економічних методів. Перший із них полягає у тому, що виділяються 

економічні методи, які безпосередньо виконують роль економічних стимулів 

(внутрішні, що запроваджуються на підприємстві або зовнішніх, що вводяться 

централізовано). До цих методів відносяться різного роду системи 
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стимулювання охорони праці на підприємстві, централізовані системи 

стимулювання власників підприємств (штрафи, знижки-надбавки до страхових 

тарифів тощо). Іншими словами, це методи, які базуються на прямій та 

очевидній економічній вигоді особи чи групи осіб, до яких застосовуються 

економічні стимули за виконання вимог охорони праці (робиш так, як вимагає 

система стимулювання - отримуєш за це одразу якусь вигоду економічного 

характеру і, навпаки, не дотримуєшся вимог цієї системи - зменшуєш свої 

вигоди). 

Інша група економічних методів управління охороною праці –  це методи, 

які базуються не на прямій та очевидній вигоді, а на глибинних особливостях 

економічних законів та на непрямих стимулах. Для цієї групи характерним є те, 

що сам економічний стимул прихований і проявляється, як правило, через 

певний ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків. Наприклад, для отримання 

деяких ліцензій підприємство має пред’явити відповідний дозвіл  органів 

державного нагляду за охороною праці. На перший погляд це чисто 

адміністративний захід, але в основі його лежить економічний стимул: не 

пройдеш процедуру отримання дозволу – не будеш мати ліцензії, не будеш мати 

ліцензії – не зможеш виконувати ту чи іншу роботу, а, отже, не матимеш 

бажаного економічного результату (вигоди). Тому адміністративно-правовий 

метод управління в кінці ланцюжка причинно-наслідкових зв'язків стає по cyтi 

економічним. Іншим прикладом може бути законодавче віднесення витрат на 

заходи з охорони праці до валових витрат виробництва. Це також стимул 

непрямої дії, оскільки певним чином стимулює фінансування потреб охорони 

праці за рахунок собівартості (зменшує базу оподаткування). 

У залежності від того, до кого застосовуються економічні стимули, 

виділяється зовнішнє та внутрішнє стимулювання. Тому й економічні методи 

управління охороною праці за ознакою суб’єкта, яким управляють, поділяються 

на методи зовнішнього та внутрішнього спрямування. Інструментами 

економічного впливу держави на роботодавця є кредитна, податкова, 

інвестиційна, страхова політика, прямі субсидії для поліпшення стану умов і 

безпеки праці та політика штрафних санкцій. У відповідності з цим, економічні 

методи управління охороною праці можуть бути реалізовані шляхом: 

 створення сприятливих умов для кредитування заходів і засобів з охорони 

праці; 

 надання податкових пільг; 

 запровадження таких умов для інвестування оновлення та модернізації 

виробничих фондів, які обов'язково б враховували вимоги безпеки праці та 

виробничого середовища; 

 забезпечення функціонування системи обов’язкового соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань на основі прямого зв’язку між рівнями травматизму, 

профзахворюваності, стану умов і безпеки праці та страховими внесками 

підприємств; 

 нормативно-правових вимог, які регламентують застосування штрафних 

санкцій за порушення роботодавцем вимог безпеки, гігієни праці та 
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виробничого середовища; 

 забезпечення державного фінансування наглядової, консультаційної, 

дозвільної та основних напрямків науково-дослідної роботи з питань 

охорони праці; 

 фінансування окремих заходів з охорони праці на найбільш небезпечних 

виробництвах. 

Економічний вплив на найманих працівників в сфері охорони праці 

здійснюється за допомогою договірного регулювання через колективний договір 

або безпосередньо роботодавцем через систему преміювання за виробничі 

результати чи взагалі через систему управління підприємством (фірмою). 

 

 

3.4.1. Оцінка затрат на охорону праці 

 

Затрати, пов'язані з охороною праці на підприємстві, це в першу чергу:  

 затрати  на відшкодування потерпілим втрати їх працездатності внаслідок 

травм і професійних захворювань; 

 затрати на пільги та компенсації за важку роботу та роботу в шкідливих 

умовах; 

 затрати на профілактику травматизму та захворювань; 

 затрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків; 

 затрати на виплату штрафів та інших відшкодувань. 

Розглядаючи зазначені затрати за їхньою доцільністю, їx можна поділити 

на доцільні, частково доцільні та недоцільні затрати. 

Доцільні затрати спрямовані на збереження здоров'я працівників, 

раціональне витрачання ними життєвих сил під час роботи та на відновлення 

працездатності. Ці затрати не лише забезпечують поліпшення умов праці, а й 

сприяють зростанню її продуктивності. 

Частково доцільними вважаються витрати на пільги та компенсації за 

несприятливі умови праці. Ці затрати  зменшують негативний вплив шкідливих 

виробничих факторів на працюючих, але в той же час їх краще уникнути 

шляхом приведення умов праці до нормативних. 

Недоцільні затрати - це додаткові до страхових затрати на відшкодування 

потерпілим втрати їх працездатності внаслідок травм і профзахворювань, 

витрати на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків, витрати на штрафні 

санкції та інші відшкодування. Такі затрати обумовлюють підвищення 

собівартості продукції, зниження її обсягу тощо. Безумовно, що частково 

доцільні і недоцільні витрати призводять до збитків підприємства та зниження 

ефективності виробництва. 

Класифікація затрат з охорони праці на підприємстві по групам і видам 

витрат наведена нижче у таблиці 3.1. 

Ця класифікація є загальною, у ній відображені основні групи та види 

витрат. Якщо  на підприємстві є інші специфічні види працеохоронних витрат, 

то вони також можуть бути враховані за аналогічною схемою. 
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Таблиця 3.1 

Перелік можливих затрат підприємства на охорону праці 

Номер 

групи 

витрат 

Назва та позначення 

груп витрат 
Назва різновиду витрат 

Позна- 
чення 

складо- 
вих 

витрат 
I Додаткові до 

страхових 
відшкодування  
потерпілим  
унаслідок травм і 

професійних  

захворювань  




6

1k

kT  

Тимчасова непрацездатність; 
Одноразова допомога (включаючи членів 
родин і утриманців загиблих); 
Відшкодування витрат лікувальним 
установам; 
Санаторно-курортне обслуговування; 
Витрати на соціальну допомогу інвалідам; 
Інші оплати 

Т 1  
 

Т 2  
Т 3  
Т 4  
Т 5  
Т 6  

II Пільги і компенсації 
працюючим у 
важких і шкідливих  
умов праці 




7

1К

КП  

Додаткові відпустки; 
Скорочений робочий день; 
Лікувально-профілактичне харчування; 
Надання молока чи інших рівноцінних 
продуктів; 
Підвищені тарифні ставки; 
Доплати за умови й інтенсивність праці; 
Пенсії на пільгових умовах 

П1  
П 2  
П 3  
П 4  
П 5  
П 6  
П 7  

III Витрати на 

профілактику  

травматизму і 

професійних 

захворювань 




3

1K

KB  

Витрати на працеохоронні заходи за 
колективним договором; 
Витрати підприємства на додаткові до 
колективного договору працеохоронні 
заходи; 
Витрати на працеохоронні заходи з інших 
джерел фінансування 

 
В 1  

 
В 2  

 
В 3  

IV Витрати на 
ліквідацію наслідків 
аварій і нещасних 
випадків на 
виробництві 




5

1К

КГ  

Вартість зіпсованого устаткування, 
інструментів, зруйнованих будівель, 
споруд; 
Витрати на порятунок потерпілих, 
розслідування нещасних випадків, 
транспорт, зв’язок тощо; 
Виплати заробітної плати і доплати за час 
вимушених  простоїв; 
Вартість ремонту частково зіпсованого 
устаткування, машин і механізмів, 
будівель і споруд; 
Вартість підготовки та перепідготовки 
працівників замість вибулих унаслідок 
загибелі чи інвалідності  

 
Г 1  

 
Г 2  

 
Г 3  

 
Г 4  

 
Г 5  
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V Штрафи та інші 
відшкодування 




5

1к

кШ  

Штрафи підприємства, установи або 
організації за недотримання нормативних 
вимог охорони праці; 
Штрафи працівників за порушення 
законодавчих актів та інших нормативних 
актів з охорони праці; 
Компенсації за час змушеного простою 
через небезпеку виконання робіт, а також 
зупинку робіт органами державного 
нагляду за охороною праці; 
Штрафи, пеня, виплати за недотримання 
договірних зобов’язань з іншими 
підприємствами; 
Компенсаційні виплати за ураження 
населення, житлового фонду, частки майна 
і забруднення навколишнього середовища; 
Інші санкції 

 
Ш 1  

 
Ш 2  

 
 

Ш 3  
 

Ш 3  
 
 

Ш 4  
Ш 5  

 

Із наведених у табл. 3.1 витрат доцільними є витрати на профілактику 

травматизму і професійних захворювань 


3

1K

KB , які можна вважати прямим 

вкладанням в охорону праці. 

Решта витрат, а саме, додаткові до страхових витрати на відшкодування 

потерпілим втрати їх працездатності внаслідок травм і профзахворювань 


6

1k

kT , 

пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах 


7

1К

КП , витрати 

на ліквідацію наслідків аварій і нещасних випадків 


5

1К

КГ , штрафи та інші 

примусові відшкодовування 


5

1к

кШ  є недоцільними або ж частково доцільними. 

 

 

3.4.2. Визначення ефективності заходів і засобів щодо профілактики 

виробничого травматизму та професійної захворюваності 

 

У загальному вигляді показник ефективності витрат підприємства на 

заходи з охорони праці (Е) визначається відношенням величини річної  економії 

від поліпшення умов та безпеки праці до суми вкладень підприємства в заходи з 

охорони праці, тобто: 

B

E
E

p
 ,       (3.1) 

 

де: pE  - річна економія (економічний ефект) від поліпшення умов і безпеки праці на 

підприємстві (прибуток чи зменшення збитків); 

В - загальні вкладення підприємства в заходи з охорони праці (


3

1K

KB ). 
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Визначення ефективності витрат підприємства на охорону праці 

передбачає врахування двох альтернативних класифікацій економії  від 

поліпшення умов та безпеки праці: 

 за економічними показниками, обов'язковими для обліку та звітності; 

 за показниками, що базуються на зіставленні зміни основних соціально-

економічних результатів за певний час (зменшення травматизму, 

захворюваності, розміру пільг і компенсацій за роботу в несприятливих 

умовах, скорочення плинності кадрів тощо). 

 

Річна  економія від поліпшення умов та безпеки праці на підприємстві за 

економічними показниками, обов'язковими для обліку та звітності ( pE ) 

визначається за формулою 

 

    







































  

  

  

  

5

1

5

1

5

1

5

1

7

1

7

1

6

1

6

1

к к

кПкД

к к

кПкД

к к

кПкД

к к

кПкДр

ШШГГ

ППТТЕ

 ,   (3.2) 

 

де:  
 

6

1

6

1

,
к к

кПкД ТТ  - суми додаткових до страхових витрат на відшкодування 

потерпілим втрати їх працездатності внаслідок отриманих на виробництві травм і 

професійних захворювань; 

 

 
 

7

1

7

1

,
к к

кПкД ПП - суми витрат на пільги і компенсації за незадовільні умови праці; 

 
 

5

1

5

1

,
к к

кПкД ГГ - суми витрат на  ліквідацію наслідків аварій і нещасних  випадків на 

виробництві; 

 

 
 

5

1

5

1

,
к к

кПкД ШШ - суми штрафів та інших примусових відшкодувань, пов'язаних з 

аваріями і нещасними випадками на виробництві; 

Д, П - індекси, що показують значення наведених витрат відповідно "до" й 

"після" впровадження заходів щодо поліпшення умов та безпеки праці. 

 

Класифікацію річної економії підприємства від поліпшення умов та 

безпеки праці за показниками, що базуються на зіставленні основних 

соціально-економічних результатів поліпшення умов праці, можна представити 

у вигляді, наведеному в таблиці 3.2. 
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 Таблиця 3.2 

Структура річної економії підприємства від поліпшення умов та безпеки 

праці 
Найменування групи 

показників економії 

 

Складові річної економії 
Економія від  

зменшення професійної 

захворюваності 

- заробітна плата; 

- зниження собівартості продукції; 

- зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності 

Економія від  

зменшення випадків 

травматизму 

- заробітна плата; 

- зниження собівартості продукції; 

- зменшення виплат по тимчасовій непрацездатності 

Економія від зниження 

плинності кадрів 

- зниження собівартості продукції; 

- збільшення прибутку; 

- витрати на підготовку кадрів 

Економія від  

скорочення пільг і 

компенсацій за роботу в 

небезпечних і 

шкідливих умовах 

- заробітна плата; 

- витрати на лікувально-профілактичне харчування; 

- витрати на безкоштовне надання молока чи інших 

рівноцінних харчових продуктів 

 

 

Розрахунок економії за показниками, що базуються на зіставленні зміни 

основних соціально-економічних результатів за певний час (рівня 

травматизму, захворюваності, розміру пільг і компенсацій за роботу в 

несприятливих умовах, скорочення плинності кадрів тощо) здійснюється за 

наступною схемою: 

1. Скорочення витрат робочого часу за рахунок зменшення рівня 

захворюваності (аналогічно для травматизму) за визначений час ( Д ) 

визначається за формулою: 

3
21

100
Ч

ДД
Д


 ,     (3.3) 

 

де: 21 , ДД -  кількість днів непрацездатності через хвороби або травми на 100 

працюючих відповідно до і після впровадження заходів; 

3Ч - річна загальна середньооблікова чисельність працівників, чол. 

2. Річна економія зарплати за рахунок підвищення продуктивності праці при 

зменшенні рівня захворюваності і травматизму ( 3E ): 

 

ср

р
Ч

ЗW
E

100
3


 ,     (3.4) 

 

де: рЗ - середньорічна заробітна плата одного працівника разом з 

відрахуваннями на соцстрахування; 

срЧ - середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу; 

W - підвищення (збільшення) продуктивності праці. 

3. Підвищення продуктивності праці ( W ) визначається за формулою: 
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n

в

P

ЗД
W


 ,      (3.5) 

 

де: вЗ - вартість виготовленої товарної продукції за зміну на одного працівника 

промислово-виробничого персоналу; 

nP - вартість річної товарної продукції підприємства. 

4. Річна економія на собівартості продукції за рахунок зменшення умовно 

постійних витрат ( cE ): 

n

в
c

P

ЗДУ
E


 ,      (3.6) 

 

де: У- умовно-постійні витрати у виробничій собівартості річного обсягу 

товарної продукції. 

5. Економія за рахунок зменшення виплат допомоги по тимчасовій 

непрацездатності ( ccE ): 

Дcc ПДE  ,      (3.7) 

 

де: ДП - середньоденна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

6. Річна економія за рахунок зменшення рівня захворюваності ( рзЕ ) 

визначається за формулою: 
'''

cccзрз EEЕЕ  ,     (3.8) 

 

де: ''' ,, cccз EEЕ - складові розраховані за формулами (3.4), (3.6), (3.7) за рівнем 

захворюваності. 

7. Аналогічно можна визначити річну економію за рахунок зниження рівня 

травматизму ( РТE ): 
""''

cccзРТ EEЕЕ  ,     (3.9) 

 

де: ""'' ,, cccз EEЕ  - відповідно складові економії по травматизму, розраховані за 

формулами (3.4), (3.6), (3.7). 

8. При необхідності розрахунку економії від зменшення плинності кадрів   

замість формули (3.3) використовується залежність: 

 

  пззпл ин ДЧЧД 21  ,     (3.10) 

 

де: пл инД - зменшення рівня  плинності кадрів; 

21, зз ЧЧ - кількість працівників, що звільнилися за  власним бажанням через 

незадовільні умови праці відповідно до i після впровадження комплексу 

працеохоронних заходів;  

пД - середня тривалість перерви  в роботі звільненого при переході з одного 

підприємства на інше. 
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Економія за формулою (3.4) не розраховується, тобто в схемі  розрахунку 

економії витрат від зменшення плинності кадрів використовується залежність 

(3.6), а також (3.8) чи (3.12), у яких: 

 

0"'"'  ccccзз EEEE .     (3.11) 

 

9. Розрахунок економії від зменшення пільг i компенсацій за роботу в 

незадовільних умовах у зв'язку із скороченням чи повною відміною оплати за 

підвищеними тарифними ставками, надання додаткової відпустки i скороченого 

робочого дня виконується по кожному з перерахованих видів пільг шляхом 

співставлення відповідних даних (кількість працівників, що користуються 

пільгами, мають підвищений розмір середньорічної чи середньогодинної 

заробітної плати тощо) у базовому i планованому періодах як наведено нижче 

(пп. 10-14). 

10. Економія фонду заробітної плати у зв'язку зі скасуванням скороченого 

робочого дня ( СДЕ ): 

 2

"

1

' dЧdЧФЗЕ СПСДДГСД  ,     (3.12) 

 

де: ГЗ  - середня оплата однієї години роботи працівника; 

ДФ - кількість робочих днів (змін) на одного працівника в рік; 
"' , СПСД ЧЧ - кількість працівників, що мають право на скорочений робочий день 

відповідно до i після  впровадження  заходів щодо поліпшення умов працi; 

21,dd - кількість годин, на які скорочено робочий день через незадовільні умови 

праці відповідно до i після запровадження відповідних заходів. 

11. Економія фонду заробітної плати у зв'язку із скороченням чи 

повним скасуванням додаткової  відпустки ( ДВE ): 

 

ЕДВ = ЗД (Ч'ДВ Д'В - Ч''ДВ Д''В),      (3.13) 

 

де: ДЗ - середньоденна оплата праці одного працівника;  
"' , ДВДВ ЧЧ - чисельність працівників, що мають право на додаткову відпустку до i 

після впровадження заходів щодо поліпшення умов праці;  
"' , ВВ ДД - середня тривалість додаткової відпустки одного працівника, що має на неї 

право до i після впровадження заходів. 

12. Економія фонду заробітної плати у зв'язку зі скороченням чисельності 

працівників, що мають право на підвищення тарифу за роботу у важких, 

шкідливих, особливо важких I особливо шкідливих умовах праці TCE : 

 

    "'"'

ППГПВВГВСTC ЧЧЗЧЧЗФE  ,   (3.14) 

 

де: СФ  - ефективний фонд робочого часу; 
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ГВЗ - середньогодинна тарифна ставка працівників при відрядній оплаті праці за 

роботу в незадовільних умовах; 

ГПЗ - середньогодинна тарифна ставка працівників при погодинній оплаті за 

роботу в незадовільних умовах; 
"' , ВВ ЧЧ - чисельність працівників (при відрядній оплаті), що працюють у 

незадовільних умовах, відповідно, до i після  впровадження працеохоронних заходів; 

Ч'П, Ч''П - чисельність працівників (за погодинної оплати), що працюють у 

незадовільних умовах праці, відповідно, до i після впровадження заходів щодо 

поліпшення умов праці. 

13. Економія витрат за рахунок скорочення чисельності працівників, що 

мають право на лікувально-профілактичне харчування ( ЛНE ): 

 

)( ППППППППЛНЛН ДЧДЧgE  ,    (3.15) 

 

де: ЛНg - денна вартість лікувально-профілактичного харчування одного працівника; 

ПППП ДЧ  ,   - кількість днів, коли надається лікувально-профілактичне 

харчування відповідно до i після впровадження заходів; 

ПППП ДЧ   - кількість працівників, що мають право на лікувально-профілактичне 

харчування відповідно до i після впровадження заходів. 

14. Економія витрат у зв'язку із скороченням кількості працівників, які 

користуються правом на безкоштовне одержання молока або рівноцінних 

харчових продуктів ( СХE ) розраховується аналогічно розрахунку економії 

витрат за рахунок скорочення чисельності працівників, що мають право на 

лікувально-профілактичне харчування ( ЛНE ). 

15. Загальна (річна) економія витрат на пільги i компенсації працівникам за 

роботу в несприятливих умовах( РНУE ): 

 

СХЛПТСДВСДРНУ ЕЕЕЕЕE  .     (3.16) 

 

16. Річна економія підприємства від поліпшення умов i безпеки праці за 

показниками, що базуються на визначенні основних соціально-економічних 

результатів працеохоронної діяльності на підприємстві ( РE ), є сумою 

складових, визначених за формулами (3.8), (3.9) i (3.15): 

 

РНУРТРЗР ЕЕЕE  .     (3.17) 

 

Визначивши річну економію від поліпшення умов та безпеки праці за 

показниками, що базуються на визначенні основних соціально-економічних 

результатів працеохоронної діяльності на підприємстві ( РE ), за формулою (3.1) 

знаходимо ефективність витрат на охорону праці (Е). 
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3.5.  Аналіз та профілактика виробничого травматизму  

на підприємстві 
 

Виробничий травматизм зумовлений організаційними, технічними, 

психофізіологічними та санітарно-гігієнічними причинами. Аналіз виробничого 

травматизму  дозволяє не лише виявити причини, а визначити закономірності їх 

виникнення. На основі такої інформації розробляються заходи та засоби щодо 

профілактики травматизму. Для аналізу виробничого травматизму 

застосовують багато різноманітних методів, основні з яких можна поділити 

на такі групи: статистичні, топографічні, монографічні, економічні, 

анкетування, ергономічні, психофізіологічні, експертних оцінок та інші. 

Статистичні методи основані на аналізі статистичного матеріалу по 

травматизму, який накопичений на підприємстві  або в галузі за кілька років. 

Відповідні дані для цього аналізу містяться в актах за формою Н-1 і в звітах за 

формою  №7-ТНВ. Статистичний метод дозволяє всі нещасні випадки і  

причини травматизму групувати за статтю, віком, професіями, стажем роботи 

потерпілих, часом, місцем, типом нещасних випадків, характером одержаних 

травм, видом обладнання. Цей метод дозволяє встановити по окремих 

підприємствах найпоширеніші види травм, визначити причини, які 

спричиняють найбільшу кількість нещасних випадків, виявити небезпечні 

місця, розробити і провести необхідні організаційно-технічні заходи. 

Кількісний показник травматизму, або показник частоти  нещасних 

випадків Кч, розраховується на 1000 працюючих: 

 

Кч = 1000 n/Р, 

 

де n – кількість нещасних випадків за звітний період із втратою працездатності 

на 1 і більше днів; 

Р – середньоспискова чисельність працюючих за той же звітний період часу. 

Якісний показник травматизму, або показник важкості  нещасних випадків 

Кв, характеризує середню втрату працездатності в днях на одного потерпілого 

за звітний період: 

Кв = Д/n, 

 

де Д – загальна кількість днів непрацездатності у потерпілих  для випадків із 

втратою працездатності на 1 і більше днів. 

Узагальнюючим показником, який показує кількість людино-днів 

непрацездатності на 1000 працюючих, є коефіцієнт виробничих втрат: 

 

Квв =  Кч · Кт = 1000 Д/Р. 

 

Але жоден із вищенаведених показників не враховує стійкої втрати 

працездатності та смерті працівників, і тому не може повністю характеризувати 

рівень травматизму. Для цього необхідне використання принаймні ще одного 
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показника. Таким показником є коефіцієнт нещасних випадків із смертельним 

наслідком та каліцтвом: 

Кск =( n ск /n) 100 %, 

 

де nск - кількість нещасних випадків, що призвели до смерті і каліцтва. 

n - загальна кількість нещасних випадків. 

Міжнародна організація праці використовує кoeфіцiєнт частоти, який 

показує кількість нещасних випадків, що припадає на 1000000 відпрацьованих 

людино-годин: 

Кч
МОП

= 1 000 000 п/Т, 

 

де Т - загальний час роботи, людино-годин. 

Вищенаведені та інші показники, наприклад коефіцієнт 

електротравматизму, дозволяють вивчати динаміку травматизму на 

підприємстві, в галузі, регіоні тощо, порівнювати ці показники, робити певні 

висновки, застосовувати організаційні заходи, спрямовані на профілактику 

травматизму. 

Топографічні методи ґрунтуються на тому, що на плані цеху 

(підприємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки, або ж на схемі, 

що являє собою контури тіла людини, позначають травмовані органи чи 

ділянки тіла. Це дозволяє наочно бачити місця з підвищеною небезпекою або ж 

найбільш травмовані органи. Повторення нещасних випадків в певних місцях 

свідчить про незадовільний стан охорони праці на даних об'єктах.  На ці місця 

звертають особливу увагу, вивчають причини травматизму. Шляхом 

додаткового обстеження згаданих місць виявляють причини, котрі викликали 

нещасні випадки, формують поточні та перспективні заходи щодо запобігання 

нещасним випадкам для кожного окремого об'єкта. Повторення аналогічних 

травм свідчить про незадовільну організацію інструктажу, невикористання 

конкретних засобів індивідуального захисту тощо. 

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього 

комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, 

прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів колективного та 

індивідуального захисту. Іншими словами, цей метод полягає в аналізі 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, притаманних лише тій чи 

іншій (моно) дільниці виробництва, обладнанню, технологічному процесу. За 

цим методом поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку, якщо 

необхідно, то виконують відповідні дослідження та випробування. 

Дослідженню підлягають: цех, дільниця, технологічний процес, основне та 

допоміжне обладнання, трудові прийоми, засоби індивідуального захисту, 

умови виробничого середовища, метеорологічні умови в приміщенні, 

освітленість, загазованість, запиленість, шум, вібрація, випромінювання, 

причини нещасних випадків, що сталися раніше на даному робочому місці. 

Таким чином, нещасний випадок вивчається комплексно. Цей метод дозволяє 

аналізувати не лише нещасні випадки, що відбулися, але й виявити потенційно 
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небезпечні фактори, а результати використати для розробки заходів охорони 

праці, вдосконалення виробництва. 

Економічні методи полягають у визначенні економічної  шкоди, 

спричиненої травмами та захворюваннями, – з одного боку та економічної 

ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону  праці 

– з другого. Ці методи дозволяють знайти оптимальне рішення, що забезпечить 

заданий рівень безпеки, однак вони не дозволяють вивчити причини 

травматизму та захворювань. 

Методи анкетування передбачають письмовий опит працюючих з метою 

отримання інформації про потенційні небезпеки трудових процесів, про умови 

праці. Для цього розробляються анкети для робітників, в яких в залежності від 

мети опиту визначаються питання та чинники. На підставі анкетних даних 

(відповідей на запитання) розробляють профілактичні заходи щодо 

попередження нещасних випадків. 

Ергономічні методи ґрунтуються на комплексному вивченні системи 

"людина – машина – виробниче середовище". Відомо, що кожному виду 

трудової діяльності відповідають певні фізіологічні, психофізіологічні і 

психологічні якості людини, а також антропометричні дані. Тому при 

комплексній відповідності вказаних властивостей людини і конкретної трудової 

діяльності можлива ефективна і безпечна робота. Порушення відповідності 

веде до нещасного випадку. Ергономічні методи дозволяють знайти 

невідповідності та усунути їх. 

Психофізіологічні методи аналізу травматизму враховують, що здоров'я і 

працездатність людини залежать від біологічних ритмів функціонування 

організму. Такі явища, як іонізація атмосфери, магнітне і гравітаційне поле 

Землі, активність Сонця, гравітація Місяця та ін., викликають відповідні зміни в 

організмі людини, що змінюють її стан і впливають на поведінку не на краще. 

Це призводить до зниження сприйняття дійсності і може спричинитися до 

нещасних випадків.  

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцінках) 

умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристроїв, 

інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним 

вимогам, що ставляться до машин, механізмів, обладнання, інструментів, 

пультів керування. Виявлення думки експертів може бути очним і заочним (за 

допомогою анкет). 

 

 

3.6.  Звітність підприємств про стан охорони праці 
 

Державним Комітетом України по нагляду за охороною праці розроблено 

та узгоджено з міністерствами статистики, праці й охорони здоров'я та 

затверджено наказом №27  від 31 березня 1994 р. "Єдину державну систему 

показників обліку умов i безпеки праці". Система показників налічує 6 розділів: 

1. Стан умов праці. 

2. Стан безпеки праці. 
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3. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці. 

4. Суми відрахувань за шкідливі умови праці. 

5. Забезпеченість засобами індивідуального захисту. 

6. Санітарно-побутове забезпечення. 

Державні комітети України, концерни, корпорації, інші об'єднання 

підприємств, що створені за галузевим принципом, а також обласні 

адмiнicтрaції, Рада Міністрів Республіки Крим, Київська та Севастопольська 

міські держадміністрації повинні до 1 березня наступного за звітним року 

подати в Держнаглядохоронпраці звіт за узагальненою "єдиною державною 

системою показників обліку умов i безпеки праці". 

Уci підприємства й організації незалежно від форми власності i 

підлеглості звітують про стан i умови праці за минулий календарний piк (на 31 

січня наступного року) по двох формах звітності: 

1) Форма №1-ПВ "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу 

в шкідливих умовах за __ рік". Ця форма надсилається обласному (районному, 

міському) органу державної статистики за його вказівкою; своїй вищій 

організації (при її відсутності - обласній, міській, районній держадміністрації); 

територіальному управлінню Держнаглядохоронпраці (за його вказівкою). Ця 

форма містить тільки два розділи: "Стан умов праці" та "Пільги та компенсації 

за роботу в шкідливих умовах". 

2) Форма № 1-УБ (відомча) "Звіт про стан умов та безпеки праці за ____ 

рік". Вона надсилається за тією самою адресою, що і форма № 1-ПВ, за 

винятком обласного чи районного органу державної влади. Замість цієї адреси 

вона надсилається на адресу районної або міської санітарно-епідеміологічної 

служби (за її вказівкою). Форма містить чотири розділи: “Стан умов i безпеки 

пpaцi"; "Забезпечення засобами індивідуального захисту"; "Санітарно-побутове 

забезпечення"; "Суми відрахувань за шкідливі умови праці”. 

Показники Єдиної державної системи використовуються при вивченні 

стану умов праці i безпеки праці; опрацювання комплексних заходів досягнення 

встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці. 

Єдина державна система не містить показників травматизму, 

профзахворювань та медичних оглядів, бо вони викладені, в інших документах. 

Дані про нещасні випадки та їх матеріальні наслідки наводяться у 

державній статистичній звітності за формою №7 ТНВ (Звіт про травматизм на 

виробництві та його матеріальні наслідки). 

Дані про причини тимчасової непрацездатності наводяться у державній 

статистичній звітності за формою №23 ТН (Звіт про причини тимчасової 

непрацездатності). 

 

 

3.7.  Відповідальність працівників та посадових осіб підприємства 

за порушення законодавства з охорони праці 
 

Закон України "Про охорону праці" передбачає, що за порушення законів 
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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. 

Право накладати дисциплінарні стягнення на працівників має орган, який 

має право прийняття на роботу цього працівника, а також органи, вищі нього. 

Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціативою органів, що 

здійснюють державний та громадський контроль за охороною праці. 

Профспілковий орган, що підписав колективний договір, має право 

вимагати від власника чи уповноваженого ним органу poзipвaння трудового 

договору (контракту) з керівником або усунення його з посади, якщо він 

порушує законодавство про працю. 

Фахівці служби охорони праці на підприємстві мають право вимагати від 

посадових осіб усунення від роботи працівників, що не пройшли медичного 

огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони пpaцi, що не мають 

допуску до відповідних робіт або що порушують нормативні акти про охорону 

праці. 

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням 

провини, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу 

звільнення працівника вiд роботи в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або 

перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути 

накладене пізніше шести місяців від дня здійснення провини. Перед тим, як 

накласти дисциплінарне стягнення, роботодавець зобов'язаний зажадати від 

працівника, що провинився, письмового пояснення. У випадку, коли працівник 

не подав пояснення в установлений термін, дисциплінарне стягнення може бути 

накладене на основі матеріалів, що є у роботодавця. 

За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне 

стягнення. При виборі дисциплінарного стягнення враховується ступінь 

тяжкості провини та заподіяна шкода, обставини, за яких здійснена провина, 

минула робота працівника. Стягнення оголошується в наказі та повідомляється 

працівнику під розпис. 

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посягання на 

загальні умови праці. 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 осіб підприємств, 

установ, організацій, а також громадян - власників підприємств чи 

уповноважених ними ociб. 
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Адміністративній відповідальності підлягають особи, що досягли на час 

здійснення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. 

Право притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних 

у порушенні законів та нормативно-правових актів з охорони праці мають 

органи державного нагляду за охороною праці. Максимальний розмір штрафу 

за порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень 

посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці може сягати 

п'яти відсотків місячного фонду заробітної плати юридичної  чи  фізичної 

особи, яка використовує найману працю. 

Несплата штрафу тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у 

розмірі двох відсотків за кожний день прострочення. Рішення про стягнення 

штрафу може бути оскаржено в місячний строк у судовому порядку. 

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); 

- протиправні  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 

всіх перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну 

відповідальність працівника. 

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 праці, 

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. 

Неповнолітні особи є повноправною стороною трудової угоди i повинні 

нести майнову відповідальність за шкоду, що заподіяна з їx вини, нарівні з усім 

робітниками та службовцями, без притягнення до процесу відшкодування 

шкоди їх батьків (опікунів) чи осіб, що їх заміняють. 

Ст. 130 КЗпПУ встановлює, що особа, яка заподіяла шкоду підприємству 

під час виконання трудових обов'язків, може добровільно відшкодувати шкоду 

шляхом передачі рівноцінного майна або полагодження пошкодженого майна 

при згоді на це власника. 

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці 

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 
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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. 

Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

передбачених вищезазначеними статтями КК України, карається штрафом до 

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними 

роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п‘яти років, 

або позбавленням волі на строк до дванадцяти років, із позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

 

 

3.8.  Внутрішній аудит систем управління охороною праці  

на виробництві  
 

Внутрішній аудит систем управління охороною праці необхідно 

здійснювати за методикою, що встановлює розподіл відповідальності й порядок 

планування, виконання, документування й аналізу результатів внутрішніх 

перевірок систем управління охороною праці (СУОП) на виробництві. 

Положення методики, за якою здійснюється внутрішній аудит СУОП на 

виробництві, поширюються на всі підрозділи підприємства. Проводиться 

внутрішній аудит з метою оцінки міри виконання вимог до СУОП, визначення 

ефективності її функціонування, розробки заходів щодо її покращання. 

 

Основні терміни та визначення. 

Внутрішній аудит охорони праці - систематичний і незалежний аналіз, який 

дозволяє визначити відповідність діяльності й результатів у сфері охорони праці 

вимогам нормативно-правових актів з охорони праці й запланованим заходам, а 

також ефективність їх впровадження та придатність для поставлених цілей. 

Аудитор - спеціаліст, який має кваліфікацію для проведення перевірок 

управління охороною праці і призначений керівництвом підприємства для 

підготовки й проведення внутрішнього аудиту, включаючи оформлення всіх 

необхідних документів. 

Запобіжна дія - захід, вжитий з метою упередження небажаної ситуації. 

Коригувальна дія - захід, вжитий для усунення причин існуючої 

невідповідності чи небажаної ситуації, з метою попередження її повторного 

виникнення. 

Невідповідність - невиконання встановленої вимоги (зокрема, недотримання 

нормативно-правових актів з охорони праці, порушення вимог безпечного ведення 

робіт, неправильне ведення документації тощо). 

Роботодавець несе відповідальність за систематичне проведення аналізу й 

оцінки ефективності і відповідності встановленим вимогам діючої на 

підприємстві СУОП. 
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Керівники підрозділів (КП), які перевіряються, несуть відповідальність за 

всебічне сприяння проведенню аудиту, надання аудиторам всієї інформації, яку 

вони запитують, своєчасне і якісне виконання коригувальних дій.  

Для планування й обробки результатів внутрішнього аудиту призначається 

відповідальний за охорону праці (ВОП), який контролює також і виконання 

відповідних коригувальних дій. 

Для перевірки керівників підприємства роботодавець призначає аудиторів з 

представників дирекції або запрошує сторонніх аудиторів. 

Планування внутрішнього аудиту. 
Внутрішні аудити поділяються на планові, що повинні обов'язково 

регулярно проводитися на підприємстві, та позапланові, що призначаються 

роботодавцем у разі необхідності. 

Аудити, як правило, мають одну або декілька цілей, зокрема: 

 з'ясування справжнього стану речей у сфері діяльності, яка 

перевіряється; 

 визначення відповідності елементів СУОП вимогам до їх 

документального оформлення і практичної реалізації; 

 встановлення того, наскільки ефективно діюча система дозволяє 

вирішувати прийняті у сфері охорони праці завдання; 

 перевірку виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці; 

 виявлення можливостей вдосконалення системи; 

 полегшення проведення зовнішніх перевірок. 

Внутрішній аудит СУОП не є контролюючим заходом (наприклад, з боку 

Держнаглядохоронпраці України), а має за мету об'єктивно й неупереджено 

(нейтрально) з'ясувати фактичний стан із охорони праці на даному 

виробництві. 

Планові внутрішні перевірки СУОП проводяться в кожному підрозділі 

підприємства не рідше одного разу на рік. 

Для цього відповідальний за охорону праці (ВОП) складає річний „План-

графік внутрішнього аудиту” на наступний рік, візує і надає його до 20 

грудня поточного року на затвердження роботодавцю. В плані-графіку для 

кожного підрозділу, який перевірятиметься, вказуються такі дані: порядковий 

номер перевірки, дата і час проведення аудиту, найменування підрозділу, що 

перевірятиметься, прізвище, ініціали і посада КП, розділи СУОП, які 

перевіряються, прізвища й ініціали аудиторів. 

Для кожної перевірки призначаються мінімум два аудитори, один з яких є 

головним. Аудитори персонально не повинні залежати від підрозділу, який 

перевіряється, та його керівництва. 

Кожний елемент СУОП слід включати до перевірки на предмет 

ефективності його дії у загальній СУОП підприємства не рідше одного разу 

на рік. 

У разі необхідності, за розпорядженням роботодавця, можуть 

додатково призначатися позапланові аудити. Це може бути викликано, 

наприклад, такими причинами: 
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 щоб переконатися в тому, що СУОП продовжує відповідати встановленим 

вимогам і функціонує; 

 внаслідок суттєвих змін, наприклад, проведення реорганізації, внесення 

змін в саму систему або в організаційно-методичні документи; 

 при небезпеці настання або недостатньому забезпеченні рівня безпеки, 

експлуатаційних показників чи надійності процесів, з огляду на їх 

невідповідність установленим вимогам; 

 при необхідності перевірки того, що необхідні коригувальні дії вжиті й 

принесли очікуваний результат; 

 при оцінці СУОП у зв'язку із змінами нормативно-правових актів з 

охорони праці. 

При призначенні позапланових аудитів ВОП включає їх до "Плану-

графіка позапланових аудитів". 

Осіб, які перевіряються, та КП повідомляють про призначений аудит не 

пізніше ніж за один тиждень до його проведення. 

Допускається зміщення строків внутрішнього аудиту за взаємним 

погодженням КП, аудитора та ВОП, але не більше ніж на 1 місяць. Про це 

робиться відмітка у графі "Примітки" плану-графіка. 

Своєчасне повідомлення всіх осіб, які мають відношення до аудиту, 

повинен забезпечити ВОП. КП забезпечує повідомлення працівників підрозділу 

про термін призначеного аудиту й повідомляє персонал про непритягнення до 

відповідальності у разі виявлення невідповідностей, порушень з метою 

створення довірливих відносин при проведенні аудиту. 

Аудитор, призначений для перевірки конкретного підрозділу або сфери 

діяльності, керується "Контрольним листом аудиту" для документального 

простеження своїх дій впродовж всієї підготовки і проведення аудиту. 

 

Вимоги до аудиторів. 

Для виконання перевірок як аудитори можуть бути допущені 

спеціалісти, які пройшли належну підготовку (навчання) і практично взяли 

участь у двох перевірках як стажери. 

Підготовка аудиторів може проводитися у зовнішніх спеціалізованих 

організаціях з одержанням посвідчень про проходження навчання або 

безпосередньо на підприємстві під керівництвом ВОП з подальшою 

атестацією. 

Обсяг підготовки повинен бути таким, щоб забезпечити компетентність 

аудитора як у питаннях охорони праці на підприємстві, так і в правилах 

проведення перевірок, зокрема: 

 знання нормативно-правових вимог з охорони праці, на відповідність 

яким здійснюються перевірки; 

 методи і техніка огляду, опитування, оцінювання та підготовки 

звітів; 

 додаткові навики, необхідні для проведення перевірок, такі, як 

спілкування, документування, здібність до керування, вміння 

планувати й аналізувати. 
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Аудитор повинен мати наступні особисті якості: 

 мати достатньо широкий світогляд; 

 бути витриманим; 

 володіти логічним мисленням і твердістю волі; 

 вміти реально оцінювати ситуацію; 

 розуміти роль підрозділів, їх діяльності та виконуваних процесів. 

Ці якості необхідні аудитору для того, щоб: 

 неупереджено збирати факти й оцінювати об'єктивні докази; 

 зберігати вірність цілям перевірки без побоювання або упередження; 

 постійно оцінювати результати перевірки; 

 будувати свої відносини з опитуваним персоналом так, щоб 

найкращим чином сприяти досягненню цілей перевірки; 

 здійснювати процес перевірки, не відволікаючись на другорядне; 

 присвячувати всю увагу перевірці й надавати підтримку процесу 

перевірки; 

 реагувати швидко й адекватно у конфліктних ситуаціях; 

 робити об'єктивні висновки на підставі проведених спостережень; 

 зберігати твердість висновку, незважаючи на спроби тиску внести 

зміни, не обґрунтовані доказами. 

 

Підготовка аудиту. 

На стадії підготовки аудитори повинні насамперед зібрати й 

проаналізувати регламентуючу документацію (положення, інструкції, 

методики тощо) стосовно об'єкта, який перевірятиметься, на 

відповідність діючих у підрозділі правил вимогам нормативно-правових актів 

з охорони праці. Крім того, вони враховують і вивчають всі документи, які 

стосуються підрозділу, що перевіряється, результати попередніх аудитів, а 

також нормативно-правові вимоги. 

Перевірка документації, яка використовується, є початковою стадією 

аудиту, й одержані дані можуть фіксуватися в опитувальному листі. 

Необхідно переконатися, що вся документація актуалізована, врахована й 

ідентифікована. В іншому випадку може бути зафіксована невідповідність. 

При цьому аудитори можуть проконсультуватися з КП й запитати 

необхідну інформацію. Зокрема, вони повинні одержати точні дані про 

кадровий склад робітників підрозділу, який перевіряється, а також про його 

організаційну структуру, підлеглість та розподіл повноважень. За необхідності 

аудитори уточнюють з КП, хто із співробітників братиме участь у перевірці. 

В ході вказаного аналізу аудитор визначає теми і блоки питань, 

враховуючи особливості функціонування СУОП, притаманні саме цьому 

підрозділу.  

Головна мета, яку повинен ставити перед собою аудитор, полягає в тому, 

щоб у результаті проведення перевірки одержати достатній обсяг інформації 

і даних, який дозволяє чітко встановити: 
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- чи всі документи та інші дані, які використовуються для опису СУОП й 

діяльності підрозділу, є адекватними для досягнення поставлених цілей у сфері 

охорони праці; 

- чи можна стверджувати, що персонал, який перевіряється, має у своєму 

розпорядженні, розуміє й використовує положення, методики, інструкції та 

інші діючі документи, які описують правила й вимоги функціонування 

СУОП. 

На основі вивчення вказаних документів аудитор складає список базових 

запитань, які заносить до «Опитувального листа аудиту». Кількість питань 

не регламентується. До запитань ставиться головна вимога, щоб вони 

охоплювали в цілому всі теми і види діяльності, які належить перевірити, 

виходячи з поставленої мети й завдань аудиту. 

Склад запитань аудиту є комбінацією: 

 запитань про наявність організаційно-методичних документів, 

регламентуючих порядок здійснення робочих процесів; 

 запитань для з'ясування, чи ознайомлені працівники із вказаними 

документами, чи знають вони їх зміст; 

 запитань для підтвердження, що виконавці дотримуються постав-

лених вимог та виконують роботи згідно з методичними вказівками; 

 запитань, які дозволяють переконатися, що результати виконуваних 

виконавцями робіт документуються належним чином. 

У процесі проведення аудиту, як правило, виникає необхідність ставити 

додаткові конкретизуючи запитання, що відображають специфіку роботи, які 

аудитор дописує в опитувальний лист по мірі виникнення. 

Базові опитувальні листи можуть бути заздалегідь передані КП для 

полегшення підготовки до аудиту співробітників підрозділу. Аудиторська 

перевірка не може бути проведена раптово, під час перевірки не можуть 

ставитися несподівані запитання. 

 

Проведення аудиту. 

Безпосередньо перед початком проведення аудиту проводиться попередня 

нарада, в якій беруть участь аудитори, КП і співробітники підрозділу, що 

перевіряється. Цю нараду веде головний аудитор. Його завданням є 

висвітлення й узгодження таких питань, як: 

 взаємне представлення; 

 огляд сфери діяльності та мета аудиту; 

 викладення порядку проведення перевірки з уточненням черговості 

зустрічей, відвідувань та часу; 

 з'ясування всіх необхідних чи незрозумілих деталей аудиту, напри-

клад, порядку фіксації невідповідностей, складання звіту, 

призначення коригувальних заходів. 

Призначені аудитори повинні провести запланований аудит в 

погоджений строк безпосередньо у підрозділі, який перевіряється, на робочих 

місцях співробітників, що опитуються. При цьому вони використовують 

опитувальні листи, методики, робочі інструкції та інші керівні документи. 
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Аудитори проводять збір інформації доказового підтвердження шляхом 

опитування працівників, аналізу документів, що використовуються у 

підрозділі, огляду і спостереження за виробничою діяльністю та умовами праці 

на робочих ділянках. 

Опитування проводиться у вигляді співбесіди з окремими працівниками. 

Основні запитання аудитор задає з опитувального листа. Однак він не 

зобов'язаний зачитувати їх точні формулювання. Аудитор повинен проявити 

певну гнучкість у веденні опитування, щоб створити атмосферу невимушеної, 

відкритої бесіди, у якій співрозмовник з готовністю дає необхідну інформацію. 

При цьому аудитор не повинен випускати з поля зору мету аудиту і водночас 

не обривати різко відповідаючого. Аудитору не можна допускати як ведення 

пустих розмов, так і суто формального відпрацювання лише опитувального 

листа. 

Суперечності й неясності необхідно обов'язково обговорити й проаналі-

зувати. Відповіді опитуваних повинні бути підтверджені, по можливості, 

документально. З цією метою аудитор просить показати йому реєстраційний 

або звітний документ, який стосується теми, відповідний протокол, акт, 

конкретний запис, візу тощо або робить потрібний висновок на підставі 

аналогічних тверджень інших співробітників, що опитуються. 

В обов'язки аудитора входить також перевірка робочої документації на 

місцях, правильності її ведення, зберігання, використання, ідентифікації 

окремих екземплярів. 

Всі одержані відомості, що набули підтвердження, й конкретні дані 

аудитори повинні фіксувати в опитувальному листі безпосередньо в процесі 

проведення внутрішнього аудиту із зазначенням назв (позначень) та номерів 

підтверджуючих документів (які перевіряються). 

Для більш змістовної оцінки відповідей з аудиту їх результати 

записуються в графи опитувального листа за трибальною системою: 

"1" - виконано, відповідає; 

"2" -  частково виконано, допустимо; 

"3" -  не виконано, не відповідає. 

Якщо за будь-якою позицією у відповіді нема потреби, то у відповідній 

графі ставиться прочерк. 

Якщо в ході перевірки виявляється недолік або відповідь особи, яка 

перевіряється, не підтверджується (не відповідає дійсності, неправильна, 

відсутні необхідні записи, документи), то це визначається як можлива 

невідповідність. Аудитору слід переконатися, що виявлена невідповідність 

насправді має місце. Встановлені невідповідності повинні конкретизуватися з 

наведенням прикладів або чітких описів. При цьому не допускаються жодні 

звинувачення чи докори. Завданням аудитора є лише визначення істинного 

стану, фіксація факту. 

При оцінці "2" невідповідність оцінюється як незначна, така, що може бути 

легко виправлена і, як правило, не потребує призначення коригувальних 

заходів. 
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При оцінці "3" невідповідність є суттєвою і потребує проведення 

коригувальних дій. 

По закінченні перевірки аудитори повинні розглянути й проаналізувати 

всі свої спостереження, щоб остаточно вирішити, які з них повинні бути 

визначені як невідповідності. 

На кожну виявлену при аудиті невідповідність аудитор заповнює 

окрему форму "Протокол невідповідності". У цьому документі слід ясно і 

чітко сформулювати невідповідність і підтвердити її доказом. Кожному 

протоколу невідповідності присвоюється індивідуальний номер. 

Головний аудитор надає всі протоколи невідповідностей КП і погоджує з 

ним правильність їх формулювань. 

КП або відповідальний за сферу діяльності, яка перевіряється, пропонує 

необхідні коригувальні заходи щодо кожної невідповідності й погоджує їх з 

аудитором. Призначення коригувальних заходів фіксується за допомогою їх 

запису в "Протоколі невідповідності" із зазначенням запланованої дати 

виконання. Копії вказаних протоколів передаються КП, оригінали 

залишаються у головного аудитора до здавання звіту. 

Якщо не вдається дійти єдиної думки з питання призначення кори-

гувальних дій, то про це повідомляється ВОП, і рішення приймається на рівні 

керівництва підприємства. 

В кінці аудиторської перевірки у підрозділі аудитори проводять заключну 

нараду за участі працівників підрозділу, який перевіряється. Головний 

аудитор доповідає про основні результати аудиту, інформує про виявлені 

невідповідності, дає їм стислу оцінку, докладає про призначені коригувальні 

заходи. КП повідомляє про строки проведення коригувальних дій та про 

відповідальних за їх виконання, при цьому учасники наради можуть 

обговорити питання, які виникають у зв'язку з проведеним аудитом. 

 

Звітні документи. 

За результатами проведеної перевірки головний аудитор складає "Звіт 

про аудит", який містить висновки про результати оцінки виконання вимог 

СУОП у даній сфері діяльності. В ньому також фіксується кількість виявлених 

невідповідностей, дається їх стисла характеристика і вказуються призначені 

коригувальні заходи, крім того, відзначається, чи необхідний повторний 

аудит. 

Документи, що оформлюються під час внутрішнього аудиту, зокрема 

"Опитувальні листи", "Протоколи невідповідностей", "Звіти про аудит", 

передаються ВОП. Так як вони містять конфіденційні відомості, то доступ до 

них, як правило, мають лише особи, вказані в керівних документах. 

Вся документація, яка стосується внутрішніх перевірок якості, зберігається 

у папках "Внутрішній аудит", за які несе відповідальність ВОП, не менше 3 

років. 

ВОП готує зведений звіт за результатами проведених аудитів для 

розгляду на нарадах. На основі, звітів щодо аудитів здійснює аналіз та оцінку 

функціонування СУОП на підприємстві. 
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За необхідності роботодавець призначає додаткові заходи для 

покращення функціонування СУОП. 

Рекомендований перелік основних документів, які необхідно 

використовувати при проведені внутрішніх аудитів (СУОП), наведений у 

додатку 3.1. 

Коригувальні дії та повторний аудит. 

Коригувальні заходи, призначаються керівником підрозділу, який 

перевіряється, та аудитором, і здійснюються у підрозділах у  межах 

встановленого терміну. Після їх виконання керівник підрозділу робить 

відповідні записи у "Протоколах невідповідності", які потім надає ВОП для 

контролю. 

Аудитор, який проводив перевірку, бере участь в оцінці результатів 

коригувальних дій. 

Якщо в ході аудиту були виявлені суттєві невідповідності, які вимагають 

внесення змін у процеси, документацію, структуру організації, то для 

перевірки ефективності коригувальних дій призначається повторний аудит, 

про що аудитор вказує у "Протоколі невідповідності" та у "Звіті про аудит". 

Строк проведення повторного аудиту затверджує ВОП після 

погодження з керівником підрозділу. Порядок проведення повторного аудиту 

аналогічний проведенню планового аудиту. Однак при цьому перевіряються 

лише ті елементи, яких стосуються коригувальні дії або які відображають їх 

ефективність. Результати повторного аудиту фіксуються у відповідних 

звітах. 
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 Розділ 4. РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ З 

УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МОП 
 

4.1. Рекомендації МОП щодо побудови та впровадження сучасних 

систем управління охороною праці на виробництві 
 

За час свого існування з 1919 року МОП, до якої входить 175 держав-

членів, розробила та прийняла велику кількість міжнародних Конвенцій і 

супровідних Рекомендацій, а також Кодексів правил безпеки й технічних 

рекомендацій із більшості аспектів сфери охорони праці, в яких визначені  

принципи, зобов'язання, обов'язки і права, погоджені з точки зору 

представників усіх трьох сторін соціально-трудових відносин. 

Рекомендації МОП щодо побудови та впровадження сучасних систем 

управління охороною праці (СУОП) викладені у "Керівництві з систем 

управління охороною праці" МОП-СУОП 2001/ILO-OSH 2001 (Міжнародне 

бюро праці, м. Женева). 

Керівництво було підготовлено на основі широкомасштабного підходу за 

участю МОП, представників трьох сторін соціально-трудових відносин, котрі 

входять до неї, та інших зацікавлених сторін. Його засновано на визнаних в 

усьому світі принципах охорони праці, визначених відповідними 

міжнародними трудовими стандартами. Внаслідок цього воно є унікальним і 

могутнім інструментом розвитку стабільно підтримуваної культури 

забезпечення безпеки на підприємствах і за їх межами. Безумовно, що воно 

повинно принести користь усім: працівникам, роботодавцям, системам 

забезпечення безпеки й охорони здоров'я та охорони навколишнього 

середовища. 

У даному Керівництві (Guidelines) використовуються наступні терміни та 

визначення:  

Аудит (аиdit - перевірка): систематичний, незалежний і задокументований 

процес одержання й об'єктивної оцінки даних для визначення ступеня 

дотримання встановлених критеріїв. Термін не обов'язково означає незалежний 

зовнішній аудит (проведений сторонніми  аудиторами). 

Діяльний моніторинг (active monitoring - енергійно діюче спостереження): 

поточна діяльність з перевірки того, чи відповідають заходи з попередження та 

регулювання небезпек і ризиків, а також ті, що стосуються функціонування 

СУОП встановленим критеріям. 

Інцидент (incident - неприємна пригода, ситуація, подія, випадок): -

небезпечна пригода, пов'язана з роботою чи та, яка сталася в процесі роботи, 

але не призвела до травмування. 

Комітет з охорони праці (safety and health committee - комітет з безпеки 

та здоров'я): комітет, до складу якого входять представники роботодавців та 
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працівників з охорони праці, створений і функціонуючий на рівні організації 

відповідно до національних законів, правил і практики. 

Компетентні особи (competent person): особа, котра володіє необхідною 

підготовкою і достатніми знаннями, вміннями та досвідом для виконання 

конкретної роботи. 

Компетентна установа (competent institution): державний чи інший орган, 

що володіє повноваженнями з визначення національної політики, розробки 

національних основ СУОП в організаціях і формулювання відповідних 

посібників. 

Спостереження за здоров'ям працівників (workers’ health surveillance): 

загальний термін, який охоплює процедури й обстеження з оцінки стану 

здоров'я працівників для виявлення та ідентифікації відхилень від норми. 

Результати спостереження повинні використовуватися для захисту й 

оздоровлення окремих працівників, колективного здоров'я сукупності 

працівників, котрі зазнають впливу шкідливих виробничих факторів. 

Процедури оцінки стану здоров'я можуть включати медичні огляди, 

біологічний моніторинг, рентгенологічні обстеження, опитування чи аналіз 

даних про стан здоров'я, але ні в якому разі  не обмежуватися тільки ними. 

Спостереження за виробничим середовищем (surveillance of the working 

environment): загальний термін, який включає ідентифікацію й оцінку таких 

факторів навколишнього середовища, що можуть впливати на здоров'я 

працівників. 

Охоплює оцінки санітарно-гігієнічних умов праці, факторів організації 

праці, які можуть представляти ризик для здоров'я працівників, засоби 

колективного й індивідуального захисту, вплив на робітників небезпечних і 

шкідливих речовин та системи захисту від них, розроблені для їх усунення та 

зниження. З позицій забезпечення здоров'я працівників, спостереження за 

виробничим середовищем може бути проведене стосовно (але не обмежуватися 

тільки ними) проблем ергономіки, профілактики нещасних випадків і 

захворювань, гігієни, організації праці та соціально-психологічних факторів на 

робочих місцях. 

Безупинне вдосконалювання (continual improvement): ітераційно 

повторюваний процес підвищення ефективності СУОП, спрямований на 

поліпшення діяльності у сфері охорони праці загалом. 

Небезпека (hazard): фактор, здатний заподіяти травму чи шкоду здоров'ю 

людини. 

Організація (organization): компанія, фірма, проект, підприємство, 

установа, завод, фабрика, об'єднання, орган влади, суспільний інститут чи 

асоціація тощо або частини, які входять чи не входять до їх складу з різними 

формами власності, що мають власні функції та управління. 

В організаціях, які мають більше одного структурного підрозділу, окремо 

взятий структурний підрозділ також може бути визначений як організація. 

Оцінка небезпек (hazard assessment): систематичне оцінювання небезпек. 

Оцінка ризику (risk assessment): процес оцінювання ризиків щодо безпеки 

та здоров'я працюючих, який пов'язаний з впливом небезпек на виробництві. 
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Підрядчик (contractor): особа чи організація, що надає послуги 

роботодавцю на його виробничій дільниці відповідно до погоджених технічних 

вимог, термінів та умов. 

Представники працівників (workers’ representative): відповідно до 

Конвенції про представників працівників (1971, №135), будь-яка особа, визнана 

такою виходячи з національного законодавства й практики, наприклад: 

(а) представники професійних союзів, призначені чи обрані останніми або 

їх членами; 

(б) виборні представники, які вільно обрані працівниками (організації) 

відповідно до вимог національних законів чи правил або колективних 

договорів, і чиї функції не включають діяльність, яка визнана у відповідній 

країні як виняткова прерогатива професійних союзів. 

Представники працівників з охорони праці (workers’ safety and health 

representative): представники працівників, обрані чи призначені відповідно до 

національних законів, правил або практики, з метою представляти інтереси 

працівників з питань охорони праці на виробництві. 

Працівник (worker): будь-яка особа, котра постійно чи тимчасово виконує  

роботу за наймом. 

З метою забезпечення належної участі працівників у роботі та 

функціонувані СУОП, працівники та їх представники (workers and their 

representatives) в обов’язковому порядку повинні залучатися до відповідних 

консультацій з питань охорони праці. 

Роботодавець (employer): будь-яка фізична чи юридична особа, котра 

використовує роботу за наймом одного чи більше працівників. 

Робоча зона (worksite - місцезнаходження роботи): фізична зона, в якій 

працівникам необхідно знаходитися чи пересуватися для виконання своїх 

виробничих функцій. 

Реагуючий моніторинг (reactive monitoring): перевірка того, що недоліки в 

заходах щодо запобігання та захисту працюючих від впливу небезпек і ризиків, 

а також щодо функціонування СУОП, які виявилися в результаті травми, 

погіршення здоров'я, хвороби або інциденту, визначено й усунено. 

Ризик (risk): поєднання ймовірності настання небезпечної події та тяжкості 

травми або шкоди для людського здоров'я, викликаних ними. 

Пов'язані з роботою травми, погіршення здоров'я і хвороби (work-related 

injuries, ill health and diseases): результати негативного впливу на здоров'я, 

спричинені впливом хімічних, біологічних, фізичних, організаційно-

виробничих і соціально-психологічних факторів на роботі. 

Система управління охороною праці - СУОП (OSH management system): 

набір взаємозалежних та взаємодіючих між собою елементів, які встановлюють 

політику й цілі з охорони праці та їх досягнення. 

Позитивний вплив впровадження Систем управління охороною праці 

(СУОП) на рівні організації як на зниження небезпек і ризиків, так і на 

продуктивність праці, у даний час визнано урядами держав-членів МОП, 

роботодавцями та працівниками. 
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Дане Керівництво з СУОП розроблено МОП відповідно до 

загальновизнаних міжнародних принципів, визначеними представниками трьох 

сторін соціально-трудових відносин МОП. Цей тристоронній підхід забезпечує 

силу, гнучкість і належну основу для розвитку стабільної культури безпеки в 

організації. 

Практичні рекомендації даного Керівництва призначені для використання 

всіма, хто несе зобов'язання та відповідальність за управління охороною праці. 

Вони не є юридично обов'язковими і не спрямовані на те, щоб замінити 

національні закони, правила чи прийняті стандарти, а їх застосування не 

вимагає сертифікації. 

МОП розробила дане Керівництво як практичний інструмент сприяння 

організаціям і компетентним установам у здійсненні безупинного 

удосконалювання їх діяльності у сфері охорони праці. Воно повинно сприяти 

захисту працівників від небезпек і  виключенню пов'язаних з роботою травм, 

погіршень здоров'я, хвороб, інцидентів і смертей. 

На національному рівні Керівництво повинно: 

 використовуватися для встановлення національних основ СУОП, за 

можливістю, підкріплених національними законами та правилами; 

 служити провідними вказівками для розвитку добровільних заходів щодо 

посилення відповідності з нормами та правилами, які приводять до 

безупинного удосконалення діяльності з охорони праці; 

 служити провідними вказівками для розвитку національних і спеціальних 

Керівництв з СУОП для належного задоволення практичних потреб 

організацій відповідно до їх розміру та характеру діяльності. 

На рівні організації Керівництво призначене: 

 служити провідними вказівками з інтеграції елементів СУОП в 

організації як складової частини загальної політики й управлінських 

заходів; 

 спонукати всіх членів організації, зокрема, роботодавців, власників, 

управлінського персоналу, працівників та їх представників до 

використання належних принципів і методів управління у сфері охорони 

праці для безупинного удосконалення функціонування СУОП. 

 

 

4.1.1. Рекомендації у сфері національної політики з СУОП 

 

Національна політика з СУОП повинна здійснюватися з урахуванням 

консультацій з найбільш представницькими організаціями роботодавців і 

працівників та, за необхідності, і з іншими органами. 

Національна політика з СУОП повинна встановлювати загальні принципи 

та процедури, а саме: 

 сприяти здійсненню й інтеграції СУОП як частині загального управління 

організацією; 
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 полегшувати й удосконалювати добровільні заходи щодо систематичного 

визначення, планування, здійснення й удосконалювання діяльності з 

охорони праці на національному рівні та на рівні організації; 

 сприяти участі працівників та їх представників на рівні організації; 

 здійснювати безупинне удосконалювання без зайвого бюрократизму, 

адміністрування та витрат; 

 сприяти розвитку заходів щодо співробітництва та підтримки СУОП на 

рівні організації інспекціями праці, службами охорони праці й іншими 

службами і направляти їх діяльність у відповідні рамки управління 

охороною праці; 

 оцінювати ефективність національної політики та національних основ 

для СУОП з визначеною періодичністю; 

 оцінювати і пропагувати ефективність СУОП та практики їх застосування 

відповідними засобами; 

 гарантовано забезпечувати застосування до підрядчиків та їх працівників 

такого ж рівня вимог з охорони праці, який застосовується до працівників 

безпосередньо найнятих організацією, у тому числі і тимчасових. 

З метою гарантованого забезпечення погодженості національної 

політики та заходів щодо її здійснення компетентна установа повинна 

встановити національні основи СУОП для того, щоб: 

 визначати та встановлювати відповідні функції й обов'язки різних 

установ, покликаних здійснювати національну політику, і виконувати 

відповідні заходи для гарантованого забезпечення необхідної координації 

між ними; 

 публікувати та періодично переглядати національне Керівництво з 

добровільного застосування та систематичного здійснення СУОП в 

організаціях; 

 встановлювати в належному порядку критерії для призначення установ, 

відповідальних за розробку та просування спеціальних Керівництв з 

СУОП, і визначення їх відповідних обов'язків; 

 гарантовано забезпечувати доступність роботодавцям, працівникам та їх 

представникам керівних вказівок для використання ними досягнень 

національної політики. 

Компетентна установа повинна проводити заходи та забезпечувати 

інспекції праці, служби охорони праці й інші суспільні чи приватні служби, 

агентства чи установи, пов'язані з охороною праці, включаючи організації 

охорони здоров'я, спеціалізованими керівними вказівками для сприяння та 

допомоги організаціям у здійсненні СУОП. 

 

4.1.2. Рекомендації щодо створення 

Національного Керівництва з СУОП 

 

Національне Керівництво з добровільного застосування та 

систематичного здійснення СУОП повинно бути розроблено на основі підходу, 

який запропоновано МОП, з  урахуванням національних умов і практики. 
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Керівництво МОП, національне Керівництво, спеціальні Керівництва 

повинні бути пов'язані між собою, надаючи достатньої гнучкості для 

безпосереднього чи адаптованого застосування на рівні організації. 

Спеціальні Керівництва, відображаючи загальну мету Керівництва МОП, 

повинні включати базисні елементи національного Керівництва і відбивати 

специфічні умови і потреби організацій чи груп організацій, враховуючи, 

зокрема: 

 їх розмір (великий, середній і малий) та інфраструктуру; 

 типи небезпек і ступінь ризиків. 

Спрощена модель зв'язків між національними основами для СУОП та їх 

основними елементами представлена на рис.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. Модель зв'язків між національними основами для СУОП та 

їх основними елементами 

 

 

4.1.3. Модель та основні елементи СУОП згідно рекомендацій МОП 

 

Забезпечення охорони праці, включаючи відповідність умов праці 

вимогам, встановленим національними законами та правилами, входить до 

зобов'язань та обов'язків роботодавця. Роботодавець повинен 

продемонструвати свої безумовне керівництво та прихильність діяльності з 

охорони праці в організації, а також організувати створення СУОП. Модель 

СУОП з основними елементами (політика, організація, планування, розвиток і 

здійснення, оцінка та дії з удосконалення) приведено на рис. 4.2. 

Політика з охорони праці. Політика з охорони праці повинна включати, як 

мінімум, наступні ключові принципи та цілі, здійснення яких організація бере 

на себе: 

 забезпечення безпеки й охорони здоров'я всіх членів організації шляхом 

попередження пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та 

інцидентів; 

 дотримання відповідних національних законів і правил з охорони праці, 

добровільних програм, колективних угод з охорони праці й інших вимог, 

які організація зобов'язалася виконувати; 
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 гарантоване забезпечення того, що з працівниками та їх представниками 

проводяться консультації, і вони залучаються до активної участі у всіх 

елементах СУОП; 

 безперервне удосконалювання функціонування СУОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.2. Модель СУОП та її основні елементи (рекомендація МОП) 

 

 

Роботодавець, консультуючись з працівниками та їх представниками, 

повинен викласти в письмовому вигляді політику у сфері охорони праці, яка 

повинна: 

 відповідати специфіці організації та її розміру, а також характеру 

діяльності; 

 бути короткою, чітко викладеною, мати дату та вводитися в дію підписом 

роботодавця чи за його дорученням, або самої вищої за посадою 

відповідальної особи в організації; 

 поширюватися та бути легко доступною для всіх осіб на їх місці роботи; 

 аналізуватися для постійної придатності; 

 бути доступною у відповідному порядку зовнішнім зацікавленим 

сторонам, котрі мають відношення до справи. 

Найважливішим елементом політики у сфері охорони праці в організації є 

також активна участь працівників у процесі її функціонування. 

Роботодавець зобов’язаний: 

 залучати працівників та їх представників з охорони праці до 

консультацій, здійснювати їх інформування та підвищення кваліфікації за 

всіма аспектами з охорони праці, пов'язаними з їх роботою, включаючи 

аварійні заходи; 

 так організовувати заходи з охорони праці для працівників та їх 

представників з охорони праці, щоб вони мали час і можливість для 
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активної участі в процесах організації, планування та здійснення, оцінки 

й дій з удосконалення СУОП; 

 у належному порядку гарантовано забезпечити створення, формування й 

ефективне функціонування комітету з охорони праці та  представників 

працівників з охорони праці відповідно до національних законів і 

практики. 

В обов’язковому порядку СУОП повинна бути сумісна чи об'єднана з 

іншими СУОП в організації. 

Організація охорони праці. 

Обов'язки і відповідальність. Роботодавець повинен нести всеосяжні 

зобов'язання та відповідальність із забезпечення безпеки й охорони здоров'я 

працівників, а також забезпечувати управління діяльністю з охорони праці в 

організації. 

Роботодавець і керівники вищої ланки повинні розподіляти обов'язки, 

відповідальність і повноваження з розробки, здійснення та результативного 

функціонування СУОП, а також досягнення відповідних цілей з охорони праці. 

В організації повинні бути встановлені структури та процеси, які б: 

 забезпечували управління охороною праці у вигляді лінійної 

управлінської функції, відомої та визнаної на всіх рівнях; 

 визначали та доводили до членів організації обов'язки, відповідальність і 

повноваження осіб, котрі виявляють, оцінюють чи регулюють небезпеки 

й ризики у сфері охорони праці; 

 здійснювали за необхідністю ефективне оперативне керівництво, щоб 

гарантувати забезпечення безпеки й охорони здоров'я працівників; 

 сприяли співробітництву, передачі й обміну інформацією між членами 

організації, включаючи працівників та їх представників, при здійсненні 

елементів СУОП праці даної організації; 

 дотримувалися принципів побудови СУОП, що містяться у відповідному 

національному Керівництві, а також у спеціальних Керівництвах чи, за 

обставинами, в добровільних програмах, здійснення яких організація бере 

на себе; 

 встановлювали і здійснювали зрозумілу політику та мали зрозумілі цілі 

організації в сфері охорони праці; 

 встановлювали ефективні заходи щодо ідентифікації, усунення чи 

обмеження небезпек і ризиків, сприяли збереженню здоров'я на робочих 

місцях; 

 сприяли здійсненню  програм профілактики захворювань та 

оздоровлення; 

 гарантовано забезпечували ефективні заходи щодо участі працівників та 

їх представників у виконанні політики з охорони праці та їх участі у 

комітетах з охорони праці там, де вони існують; 

 надавали необхідні ресурси для того, щоб особи, котрі виконують 

обов'язки з охорони праці, включаючи членів комітету з охорони праці, 

могли ефективно виконувати свої функції; 



 199 

Всюди, де це потрібно, на рівні керівників вищої ланки повинна бути 

призначена особа чи особи, наділені обов'язками, відповідальністю та 

повноваженнями за: 

 розвитком, здійсненням, періодичним аналізом та оцінкою СУОП; 

 періодичною звітністю вищому керівництву про результативність 

функціонування СУОП; 

 сприянням участі всіх членів організації у заходах з підвищення 

ефективності роботи СУОП. 

Компетентність і підготовка. Компетентність з питань охорони праці 

включає освіту, досвід роботи та підготовку у цій сфері. 

Вимоги до необхідної компетентності з питань охорони праці  повинні 

бути визначені роботодавцем. При цьому потрібно встановлювати та 

підтримувати в робочому стані заходи, які забезпечують наявність у всіх осіб 

необхідної кваліфікації для виконання своїх службових обов'язків і зобов'язань, 

що відносяться до забезпечення безпеки й охорони здоров'я. 

Роботодавець повинен бути достатньо компетентним (чи мати 

можливість стати ним) у питаннях охорони праці для визначення й усунення 

чи регулювання пов'язаних з роботою небезпек і ризиків, здійснення ефективної 

роботи СУОП. 

Програми підготовки, що здійснюються у межах заходів з охорони праці, 

повинні: 

 охоплювати всіх членів організації; 

 проводитися компетентними особами; 

 передбачати ефективну та своєчасну первину та повторну підготовку з 

відповідною періодичністю; 

 включати оцінку слухачами доступності та міцності засвоєння матеріалу 

підготовки; 

 періодично аналізуватися, при цьому їх аналіз повинен включати як 

аналіз рівня підготовки  членів комітету з охорони праці, там, де він 

існує, так і самих програм підготовки, що можуть за  необхідністю 

змінюватись для гарантованого забезпечення їх відповідності й 

ефективності; 

 документуватися у встановленому порядку згідно з розміром і 

характером діяльності організації. 

Підготовка повинна надаватися всім членам організації безкоштовно та 

здійснюватися, за можливістю, у робочий час. 

Документація СУОП. Згідно з розміром і характером діяльності 

організації потрібно встановлювати та підтримувати документацію СУОП, 

що може охоплювати: 

 політику та цілі організації у сфері охорони праці; 

 розподіл ключових управлінських функцій з охорони праці й обов'язків зі 

здійснення СУОП; 

 найбільш значні небезпеки та ризики, що випливають з діяльності 

організації, та заходи щодо їх попередження та регулювання; 
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 положення, методики, інструкції чи інші внутрішні документи, що 

необхідно використовувати в рамках СУОП. 

Документація СУОП повинна: 

 бути ясно викладеною й оформленою так, щоб користувач її розумів; 

 періодично аналізуватися, за необхідністю обновлятися, поширюватися і 

бути легко доступною для всіх членів організації, особливо для тих, кому 

вона призначена і кого стосується. 

Записи даних з охорони праці повинні встановлюватися та 

підтримуватися в робочому стані на місцях відповідно до потреб організації. 

Вони повинні бути ідентифікованими і відслідковуваними, а термін їх 

збереження повинен бути точно визначеним. 

Працівники повинні мати право доступу до записів даних, що відноситься до 

їх виробничого середовища та здоров'я, з урахуванням вимог конфіденційності. 

Записи даних з охорони праці можуть включати: 

 записи даних, що випливають із здійснення СУОП; 

 записи даних щодо пов'язаних з роботою травм, погіршення здоров'я, 

хвороб та інцидентів; 

 записи даних, що випливають з національних законів чи правил з 

охорони праці; 

 записи даних про впливи шкідливих та небезпечних виробничих факторів 

на працівників і спостережень за виробничим середовищем та станом 

здоров'я працівників; 

 результати як діяльного, так і реагуючого моніторингу. 

Передача й обмін інформацією. В організації потрібно встановлювати та 

підтримувати в робочому стані відповідні заходи і процедури для: 

 одержання, документування і реагування на зовнішні та внутрішні 

повідомлення, пов'язані з охороною праці; 

 гарантованого забезпечення внутрішньої передачі й обміну інформацією 

з охорони праці між відповідними рівнями і функціональними 

структурами організації; 

 гарантованого забезпечення того, що запити, ідеї та пропозиції 

працівників та їх представників, що стосуються охорони праці, було 

отримано, розглянуто й на них була би дана відповідь. 

Планування, розвиток та здійснення. Метою планування повинно бути 

створення СУОП, яка підтримує: 

 як мінімум, відповідність з національними законами та 

правилами; 

 основні елементи СУОП в організації; 

 безупинне удосконалювання діяльності з охорони праці. 

При цьому повинні бути обов’язково здійснені заходи щодо адекватного 

та належного планування охорони праці, заснованому на результатах 

вихідного аналізу, наступних аналізів чи інших наявних даних. 

Існуюча в організації СУОП та відповідні заходи з охорони праці повинні 

бути оцінені в необхідному порядку в процесі вихідного аналізу. Там, де СУОП 
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не існує чи організація створена заново, вихідний аналіз повинен стати 

основою для її створення. 

Вихідний аналіз повинен проводитися компетентними особами з 

урахуванням консультацій з працівниками та (чи) з їх представниками (за 

обставинами). Він повинен: 

 визначити діючі національні закони та правила, національне Керівництво, 

спеціальні Керівництва, добровільні програми й інші вимоги, дотримання 

яких організація бере на себе; 

 ідентифікувати, передбачити й оцінити небезпеки і ризики для безпеки та 

здоров'я працюючих, які випливають із існуючого чи передбачуваного 

виробничого середовища й умов організації праці; 

 визначити, чи є плановані або діючі засоби захисту адекватними для 

усунення небезпек, обмеження ризиків; 

 проаналізувати дані спостереження за станом здоров'я працівників. 

Результат вихідного аналізу повинен: 

 бути задокументованим; 

 стати основою для прийняття рішень, які стосуються функціонування 

СУОП; 

 визначити базовий рівень, порівняно з яким буде оцінюватися безупинне 

удосконалювання СУОП в організації. 

Заходи щодо планування повинні вносити вклад у забезпечення безпеки й 

охорони здоров'я на роботі та включати: 

 ясне визначення, розміщення пріоритетності та, де це доцільно, кількісну 

оцінку цілей організації з охорони праці; 

 підготовку плану досягнення кожної поставленої цілі, з розподілом 

обов'язків і ясних критеріїв результативності діяльності, які показують, 

що повинно бути зроблено, ким і коли; 

 добір критеріїв порівняння для підтвердження того, що мету досягнуто; 

 надання адекватних ресурсів, включаючи людські та фінансові ресурси, а 

також технічну підтримку, залежно від обставин. 

Заходи щодо планування у сфері охорони праці в організації повинні 

включати розробку, розвиток і здійснення всіх елементів СУОП. 

Відповідно до політики з охорони праці та на основі вихідного чи 

наступного аналізів потрібно встановити цілі у сфері охорони праці, які 

повинні бути: 

 специфічними для організації, а також прийнятними та відповідними її 

розміру та характеру діяльності; 

 погодженими з вимогами відповідних національних законів, що 

застосовуються, правил, а також технічними, комерційними 

зобов'язаннями організації, які відносяться до охорони праці; 

 спрямованими на безупинне вдосконалювання захисних заходів 

працівників для досягнення найкращої результативності у діяльності у 

сфері охорони праці; 

 реалістичними та досяжними; 
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 задокументованими та доведеними до всіх відповідних функціональних 

структур і рівнів організації; 

 періодично оцінюваними й, у разі потреби, поновлюваними. 

Запобігання небезпекам. Небезпеки та ризики для безпеки і здоров'я 

працівників повинні бути оперативно ідентифікованими й оціненими. 

Попереджувальні та регулюючі заходи повинні бути здійснені у такому 

порядку пріоритетності: 

 усунення небезпеки/ризику; 

 обмеження небезпеки / ризику в його джерелі шляхом використання 

технічних засобів, а також за рахунок використання засобів колективного 

захисту чи організаційних заходів; 

 мінімізація небезпеки/ризику шляхом проектування безпечних 

виробничих систем, що включають заходи адміністративного обмеження 

сумарного часу контакту працюючих зі шкідливими виробничими 

факторами; 

 там, де залишені небезпеки/ризики не можуть бути обмежені за рахунок 

використання засобів колективного захисту, роботодавець  повинен 

безкоштовно надати відповідні засоби індивідуального захисту, 

включаючи спецодяг, і вжити заходів з гарантованого забезпечення їх 

використання й технічного обслуговування. 

Потрібно встановити конкретні процедури чи заходи щодо попередження 

та регулювання небезпек, які повинні: 

 відповідати небезпекам і ризикам, що спостерігаються в організації; 

 регулярно аналізуватися та, за необхідністю, модифікуватися; 

 дотримуватися національних законів і правил, враховувати передовий 

досвід; 

 враховувати поточний стан знань, включаючи інформацію та звіти 

інспекції праці, служби охорони праці й інших служб, відповідно до 

обставин. 

Управління змінами. Вплив на стан охорони праці внутрішніх змін (таких 

як прийом на роботу, поява нових технологічних і трудових процесів, 

організаційних структур чи придбання компаній) і зовнішніх змін (наприклад, у 

результаті вдосконалювання національних законів і правил, злиття компаній, 

розвитку знань з охорони праці й технологій) повинен бути оцінений, а 

відповідні запобіжні заходи виконані ще до введення змін у життя. 

Перед будь-якою зміною чи впровадженням нових прийомів праці, 

матеріалів, процесів чи устаткування повинні бути виконані ідентифікація 

небезпек і  оцінка ризиків на робочих місцях. Така оцінка повинна бути зроблена 

з урахуванням консультацій і за участю працівників та їх представників, 

комітету з охорони праці, де це необхідно. 

При здійсненні "рішення про зміни" необхідно гарантовано забезпечити 

належне інформування та підготовку всіх членів організації, яких торкається це 

рішення. 

Попередження аварійних ситуацій, готовність до них і реагування. 

Потрібно встановити та підтримувати в робочому стані заходи щодо 
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попередження аварійних ситуацій, забезпечення готовності до них і 

реагування. Ці заходи повинні визначати можливий характер і масштаб 

нещасних випадків, аварійних ситуацій та передбачати попередження 

пов'язаних з ними ризиків у сфері охорони праці. Усі заходи повинні бути 

розроблені відповідно до розміру та характеру діяльності організації. 

Заходи щодо попередження аварійних ситуацій повинні: 

 гарантувати, що наявна необхідна інформація, внутрішні 

комунікативна взаємодія та координація забезпечать захист усіх людей 

у випадку аварійної ситуації в робочих зонах; 

 надавати інформацію відповідним компетентним органам, існуючим 

територіальним структурам  і службам аварійного реагування, а також  

забезпечувати комунікативну взаємодію з ними; 

 передбачати надання першої та медичної допомоги, протипожежні 

заходи й евакуацію всіх людей, котрі знаходяться в небезпечній 

робочій зоні; 

 надавати відповідну інформацію і можливість підготовки всім членам 

організації на всіх рівнях, включаючи проведення регулярних 

тренувань з попередження аварійних ситуацій, забезпечення 

готовності до них і реагування. 

Там, де це доцільно, заходи щодо попередження аварійних ситуацій, 

забезпечення готовності до них і реагування повинні бути встановлені разом із 

зовнішніми аварійними службами й іншими органами. 

Постачання. Потрібно встановити та підтримувати в робочому стані 

процедури, які гарантовано забезпечують: 

 обов’язкові ідентифікацію, оцінку та включення в умови  матеріально-

технічного постачання й оренди відповідності вимог забезпечення 

безпеки й охорони здоров'я працюючих в організації; 

 виконання вимог національних законів і правил, а також власних вимог 

організації у сфері охорони праці, які були ідентифіковані ще до 

придбання товарів і послуг; 

 здійснення заходів щодо досягнення відповідності з цими вимогами до 

використання товарів і послуг. 

Підрядні роботи. Потрібно встановити та підтримувати в робочому стані 

заходи, які гарантовано забезпечують, що вимоги організації з охорони праці, 

чи принаймні, їх еквівалент, застосовуються до підрядчиків та їх працівників. 

Заходи у відношенні підрядчиків, котрі працюють на території організації, 

повинні: 

 включати критерії охорони праці до процедур оцінки та вибору 

підрядчиків; 

 встановлювати ефективний поточний зв'язок і координацію між 

відповідними рівнями управління організації та підрядчиком до початку 

роботи, при цьому потрібно забезпечити умови для інформування про 

небезпеки та заходи для попередження й обмеження їх впливу; 
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 включати заходи щодо повідомлення про травми, погіршення здоров'я, 

хвороби та інциденти з працівниками підрядчика при виконанні робіт для 

організації; 

 забезпечувати відповідні ознайомлення з небезпеками на робочих місцях 

для забезпечення безпеки й охорони здоров'я підрядчиків чи їх 

працівників, а також, залежно від необхідності, відповідну їх підготовку  

перед початком роботи чи в ході роботи; 

 методично відслідковувати дотримання вимог охорони праці в діяльності 

підрядчика на території організації; 

 гарантувати, що необхідні процедури та заходи щодо охорони праці  в 

організації будуть виконані підрядчиком (підрядчиками). 

Оцінка. 

Моніторинг виконання й оцінка результативності. Постійно діючі 

процедури спостереження, вимірів й обліку діяльності з охорони праці  повинні 

розроблятися, встановлюватися та періодично аналізуватися. Обов'язки, 

відповідальність і повноваження з моніторингу на всіх рівнях управлінської 

структури повинні бути відповідним чином розподілені. 

Вибір показників результативності виконання повинні здійснюватись 

відповідно до розмірів і характеру діяльності організації та цілей охорони 

праці. 

Необхідно брати до уваги, що як якісні, так і кількісні виміри, що 

відповідають потребам організації, повинні: 

 базуватися на ідентифікованих в організації небезпеках і ризиках; 

взятих зобов'язаннях, пов'язаних з політикою та цілями з охорони 

праці; 

 підтримувати процес оцінки діяльності організації, включаючи аналіз 

ефективності управління керівництвом. 

Моніторинг виконання й оцінка результативності повинні: 

 використовуватися як засоби для визначення відповідного ступеню, з 

якого здійснюються політика та цілі з охорони праці і  регулюються 

ризики; 

 включати як дієвий, так і реагуючий моніторинг, при цьому спиратися не 

тільки на статистику пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, 

хвороб та інцидентів; 

 фіксуватися документально. 

Моніторинг повинен забезпечувати: 

 зворотній зв'язок за результатами діяльності з охорони праці; 

 інформацію для визначення того, чи є поточні заходи щодо ідентифікації, 

запобігання небезпекам і ризикам доречними та ефективними; 

 основу для прийняття рішень про вдосконалювання як ідентифікації 

небезпек та обмеження ризиків, так і самої системи управління охороною 

праці. 

Дієвий моніторинг повинен містити елементи, необхідні для 

функціонування випереджувальної системи реагування та включати: 
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 моніторинг виконання конкретних планів, установлених критеріїв 

результативності виконання та цілей; 

 систематичну перевірку виробничих систем, приміщень, цехів та 

устаткування; 

 спостереження за виробничим середовищем, включаючи організацію 

охорони праці; 

 спостереження за станом здоров'я працівників там, де це доцільно, 

шляхом відповідних медичних оглядів, у тому числі - періодичних, для 

раннього виявлення ознак та симптомів порушення здоров'я з метою 

визначення ефективності попереджувальних і регулюючих заходів; 

 оцінку відповідності із національними законами та правилами, 

колективними угодами й іншими зобов'язаннями з охорони праці, 

взятими на себе організацією. 

Реагуючий моніторинг повинен включати ідентифікацію, повідомлення та 

розслідування щодо: 

 пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я (включаючи моніторинг 

сукупних даних про тимчасову непрацездатність), хвороб та інцидентів; 

 інших витрат, таких як майновий збиток; 

 незадовільної результативності з виконання вимог безпеки й охорони 

здоров'я і недоліків СУОП; 

 програм реабілітації працівників і відновлення їх здоров'я. 

Розслідування виробничих травм, погіршень здоров'я, хвороб й інцидентів 

та їх вплив на діяльність із забезпечення безпеки й охорони здоров'я. 

Розслідування першопричин  виникнення виробничих травм, погіршення 

здоров'я, хвороб та інцидентів повинне виявляти будь-які недоліки в СУОП і 

бути обов’язкове задокументовано. 

Такі розслідування мають проводитися компетентними особами при 

відповідній участі працівників та їх представників. Результати цих розслідувань 

повинні бути доведені до відома комітету з охорони праці, який мусить 

сформулювати відповідні  рекомендації. Результати розслідувань так само, як і 

будь-які рекомендації комітету з охорони праці, повинні бути доведені до 

відома відповідних осіб з метою здійснення ними необхідних коригувальних 

дій, а також використані керівництвом організації при проведені аналізу 

ефективності функціонування СУОП та враховані ним в діяльності з 

безупинного вдосконалювання систем управління охороною праці. 

Коригувальні дії, які випливають з подібних розслідувань, мають бути 

здійснені в порядку запобігання повторення пов'язаних з роботою травм, 

погіршень здоров'я, хвороб та інцидентів. 

Звіти, підготовлені зовнішніми організаціями, які проводять 

розслідування, такими як інспекції й установи соціального страхування, 

повинні бути розглянуті та прийняті до виконання в тому ж порядку, що й 

результати внутрішніх розслідувань, з урахуванням вимог конфіденційності. 

Перевірка / Аудит. У будь якій організації повинні бути встановлені 

заходи щодо періодичного проведення перевірок/аудиту з метою визначення, чи 

є СУОП та її елементи доречними, адекватними й ефективними для 
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забезпечення безпеки та охорони здоров'я працівників і запобігання 

інцидентам. 

Повинні бути розроблені політика та програма перевірок/аудиту, які 

включатимуть визначення компетенції перевіряю чого / аудитора, масштаб  

перевірки/аудиту, частоту проведення перевірок / аудитів, методологію 

перевірок/аудита та форми звітності. 

Перевірка / аудит, залежно від доцільності, включає оцінку елементів та 

підсистем СУОП в організації і повинна / повинен охоплювати: 

 політику з охорони праці; 

 участь працівників; 

 обов'язки та відповідальність; 

 компетентність і підготовку; 

 документацію СУОП; 

 передачу й обмін інформацією; 

 планування, розвиток і здійснення СУОП; 

 попереджувальні та регулюючі заходи; 

 управління змінами; 

 попередження аварійних ситуацій, готовність до них і реагування; 

 постачання;  

 підрядні роботи; 

 моніторинг виконання й оцінку результативності; 

 розслідування пов'язаних з роботою травм, погіршень здоров'я, хвороб та 

інцидентів і їх вплив на діяльність із забезпечення безпеки й охорони 

здоров'я; 

 перевірку/аудит; 

 аналіз ефективності СУОП керівництвом;  

 попереджувальні та коригувальні дії;  

 безупинне вдосконалювання;  

 будь-які інші цілі й об'єкти перевірки/аудиту, залежно від доцільності. 

У висновках перевірки/аудиту повинно бути визначено чи є діючі елементи 

СУОП або їх підсистеми: 

 ефективними для здійснення політики та цілей організації у сфері 

охорони праці; 

 ефективними для сприяння повній зайнятості працівників; 

 реагуючими на оцінку результативності діяльності у сфері охорони праці 

й попередніх перевірок / аудитів; 

 такими, які забезпечують організації досягнення відповідності з 

національними законами та правилами у сфері охорони праці; 

 ефективними для досягнення  мети безупинного вдосконалювання з 

урахуванням передового досвіду з охорони праці. 

Аудит повинен проводитися компетентними особами, котрі можуть 

працювати чи не працювати в організації, але обов’язково вони не повинні бути 

пов'язані з діяльністю організації, яка перевіряється. 

Результати й висновки перевірки/аудиту повинні бути доведені до осіб, 

відповідальних за коригувальні заходи. 
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Консультації щодо вибору аудитора та всіх етапів проведення 

перевірки/аудиту на робочих місцях, включаючи аналіз результатів, 

передбачають активну участь працівників. 

Аналіз ефективності СУОП. Аналіз керівництвом ефективності СУОП 

повинен: 

 оцінити загальну стратегію СУОП щодо визначення досяжності 

запланованих цілей у сфері охорони праці; 

 оцінити здатність СУОП задовольнити загальні потреби організації та 

зацікавлених у ній сторін, включаючи працівників й органи управління, 

нагляду й контролю; 

 оцінити необхідність зміни СУОП, включаючи політику та цілі у сфері 

охорони праці; 

 визначити, які дії необхідні для своєчасного усунення недоліків та оцінки 

результативності виконання, враховуючи при цьому можливість 

пристосування інших сторін управлінської структури організації; 

 забезпечити зворотний зв'язок, включаючи визначення пріоритетів, з 

метою раціонального планування і безупинного вдосконалювання; 

 оцінити прогрес у досягненні цілей організації у сфері охорони праці й 

енергійність коригувальних дій; 

 оцінити ефективність дій, намічених при попередніх аналізах 

ефективності СУОП. 

Частоту й масштаб періодичних аналізів ефективності СУОП 

роботодавцем чи особою з найбільшою відповідальністю варто визначати 

відповідно до потреб та умов діяльності організації. 

Аналіз ефективності СУОП керівництвом також повинен враховувати: 

 результати розслідування виробничих травм, погіршень здоров'я, 

хвороб та інцидентів, моніторингу виконання та виміру 

результативності, аудиторської діяльності; 

 додаткові внутрішні та зовнішні фактори, а також зміни, включаючи 

організаційні, які можуть вплинути на СУОП. 

Висновки з аналізу ефективності СУОП керівництвом повинні бути 

документально зафіксовані й офіційно доведені до відома: 

 осіб, відповідальних за конкретний елемент (елементи) СУОП для того, 

щоб вони могли вжити відповідних заходів; 

 комітету з охорони праці, працівників та їх представників. 

Дії з удосконалення. 

Попереджуючі та коригувальні дії. Потрібно встановлювати та 

підтримувати в робочому стані заходи попереджувальних і коригувальних дій, 

які випливають з моніторингу виконання й оцінки результативності СУОП, 

перевірок/аудитів СУОП та аналізу ефективності СУОП керівництвом. Ці 

заходи повинні включати: 

 визначення й аналіз основних  причин будь-якого недотримання 

відповідних правил з охорони праці та (або) відповідних заходів 

СУОП; 
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 ініціювання, планування, здійснення та перевірку ефективності й 

документування коригувальних і попереджувальних дій, включаючи 

внесення змін до СУОП. 

У тих випадках, коли оцінка функціонування СУОП чи інші джерела 

свідчать, що попереджувальні та захисні заходи від небезпек і ризиків 

неадекватні або можуть стати такими, то останні, за певних обставин, 

згідно з прийнятою ієрархією попереджувальних і регулюючих заходів, повинні 

бути вчасно відкореговані, цілком виконані та задокументовані. 

Безупинне вдосконалювання. Варто встановлювати та підтримувати в 

робочому стані відповідні заходи щодо безупинного вдосконалювання 

відповідних елементів СУОП та СУОП загалом. Вони повинні враховувати: 

 цілі організації у сфері  охорони праці; 

 результати ідентифікації й оцінки небезпек і ризиків; 

 результати моніторингу виконання й оцінки результативності виконання; 

 результати розслідувань щодо виробничих травм, погіршень здоров'я, 

хвороб та інцидентів, результати й рекомендації перевірок/аудитів; 

 висновки аналізу ефективності СУОП керівництвом; 

 пропозиції з удосконалення, що надходять від усіх членів організації, 

включаючи комітет з охорони праці там, де він існує; 

 зміни в національних законах та правилах, добровільних програмах і 

колективних угодах; 

 будь-яку нову стосовно даної справи інформацію; 

 результати здійснення відповідних програм захисту та підтримки 

здоров'я. 

Процеси виконання організацією вимог забезпечення безпеки й охорони 

здоров'я працюючих повинні порівнюватися із досягненнями інших організацій з 

метою подальшого удосконалювання СУОП. 

 

 

4.2. Рекомендації органів державного управління та нагляду  

щодо удосконалення існуючих систем управління  

охороною праці в Україні 
 

"Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці" були затверджені Головою Держгірпромнагляду 7 

лютого 2008 р. і розроблені з метою сприяння суб’єкту господарювання щодо 

досягнення такого рівня охорони праці на виробництві, який відповідав би 

мінімальним вимогам щодо забезпечення безпечних та здорових умов праці 

найманих працівників, які встановлені законодавчими та іншими нормативно-

правовими актами з охорони праці на території України. 

Ці Рекомендації поширюються на всі підприємства, установи, організації 

(далі, як і в попередньому розділі – організації) на яких використовується 

наймана праця, незалежно від форми власності та виду діяльності. 



 209 

Система управління охороною праці (СУОП) створюється суб’єктом 

господарювання і має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань 

щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, 

здоров’я та працездатності найманих працівників у процесі їх трудової 

діяльності. 

З використанням цих Рекомендацій суб’єкт господарювання має 

можливість розробити відповідне положення з урахуванням виду діяльності та 

специфіки виробництва, яке встановлює засади функціонування СУОП, що 

може бути складовою частиною загальної системи управління організацією. 

Вимоги положення мають бути обов’язковими для виконання всіма найманими 

працівниками. 

Суб’єкт господарювання, який реалізує у своїй діяльності систему 

управління якістю, в основу якої покладено процесний підхід, при побудові 

СУОП може використовувати основні принципи цього підходу,  викладені у 

додатку 4.1. 

При створенні СУОП та її впровадженні потрібно керуватися 

законодавством України та іншими нормативно-правовими актами про охорону 

праці. 

Підготовку управлінських рішень щодо функціонування СУОП на 

виробництві забезпечує служба охорони праці або особа, що в порядку 

сумісництва виконує функції служби охорони праці. 

 

 

4.2.1. Рекомендації щодо порядку розробки і впровадження СУОП 

 

СУОП організовується таким чином, щоб здійснювалось адекватне та 

постійне управління з урахуванням усіх факторів, що впливають на стан 

охорони праці, і орієнтується на проведення запобіжних дій, що 

унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій, але при цьому, у випадку їх 

виникнення, вона повинна своєчасно реагувати на них та ефективно їх усувати. 

У Положенні про СУОП (або у Настанові з якості), а також у посадових 

інструкціях та інструкціях з охорони праці визначаються загальні й конкретні 

обов’язки кожного працівника, його повноваження у сфері охорони праці. 

В організаційних заходах, що забезпечують функціонування СУОП, 

необхідно передбачити можливість впливу громадських об’єднань працівників 

підприємства (комісії з питань охорони праці, уповноважених найманими 

працівниками, профспілок тощо). 

СУОП має містити документально оформлену методику управління 

конфігурацією системи, яка описує порядок дій керівництва при виникненні 

необхідності змін у структурі та взаємозв’язків між її ланками. Управління 

конфігурацією охоплює визначення структури, облік стану та перевірку 

ефективності її роботи. 
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Для розробки і впровадження СУОП бажано створити координаційну раду 

за участі вищого керівництва, представників служби охорони праці, профспілок 

або осіб, уповноважених найманими працівниками. 

При створенні СУОП необхідно: 

 визначити закони та інші нормативно-правові акти, що містять вимоги 

щодо охорони праці та які розповсюджуються на діяльність організації; 

 виявляти небезпечні та шкідливі виробничі фактори та відповідні ризики, 

що можуть виникнути при здійсненні виробничої діяльності; 

 визначити політику керівництва в сфері охорони праці; 

 визначити завдання в сфері охорони праці та встановити пріоритети; 

 розробити організаційну схему та програму для реалізації політики та 

досягнення її завдань. 

Структура, завдання СУОП, порядок взаємодії структурних підрозділів 

організації з питань охорони праці, періодичність і порядок внутрішніх 

перевірок, відповідальність керівників служб та підрозділів, а також 

працівників мають бути викладені в Положенні про СУОП підприємства, 

затвердженому наказом або розпорядженням, або в Настанові з якості, якщо на 

підприємстві функціонує система якості. 

СУОП повинна передбачати: 

 планування заходів з охорони праці; 

 контроль виконання поточного та оперативних планів; 

 можливість здійснення корегувальних та попереджувальних дій; 

 можливість адаптації до обставин, що змінилися; 

 можливість інтеграції в загальну систему управління. 

Структура положення про СУОП визначається з урахуванням конкретних 

умов праці в організації. 

Розділи, що мають ознаки окремих процесів, можуть бути викладені як 

система документів (наприклад, стандартів організації), оформлена додатком до 

основного положення. 

Впровадження СУОП здійснюється за наказом або розпорядженням 

вищого керівництва. 

Алгоритм запровадження СУОП наведено у додатку 4.2. 

 

 

4.2.2. Рекомендації щодо примірної структури положення про СУОП  

та орієнтовний зміст його розділів 

 

Положення про СУОП може містити наступні розділи та підрозділи. 

Основні принципи політики у сфері охорони праці. 

Суб’єкт господарювання визначає і документально оформлює політику 

керівництва у сфері охорони праці. Ця політика має бути органічно поєднана з 

усіма елементами діяльності організації. 

Формування політики здійснюється на основі комплексної оцінки рівня 

небезпеки виробничих об’єктів організації, яка проводиться шляхом виявлення 

всіх небезпечних і шкідливих виробничих факторів, характерних для кожного 
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об’єкта, їх оцінки та аналізу можливих варіантів розвитку небезпечних 

ситуацій, а також шляхом зменшення ризику виникнення самих небезпечних 

ситуацій. 

Політика у сфері охорони праці повинна бути документально оформлена, 

доведена до усіх працівників та підлягати періодичному розгляду та 

можливому корегуванню у зв’язку із змінами у виробничому процесі. 

Політика у сфері охорони праці повинна: 

 визначати загальні завдання з покращення стану охорони праці; 

 відповідати характеру та масштабу ризиків, що можуть виникнути на 

виробництві; 

 включати в себе зобов’язання керівництва щодо постійного поліпшення 

охорони праці, сприяння формуванню відповідних громадських органів, 

забезпечення соціального партнерства, інформування працівників щодо 

умов праці та існуючих виробничих ризиках. 

Безпосередня відповідальність керівництва за охорону життя і здоров`я 

працюючих в організації визначена Законом України “Про охорону праці” та 

нормативно-правовими актами з охорони праці. 

Планування та фінансування заходів з охорони праці. 

Планування заходів передбачає визначення умов праці та реалізацію 

основних  напрямків роботи з поліпшення стану охорони праці; визначення 

потреби у новій техніці, технології, інженерно-технічних засобах безпеки та 

санітарно-побутовому обслуговуванні на підставі внутрішнього та 

зовнішнього аудиту охорони праці, аналізу причин нещасних випадків та 

професійних захворювань. 

Необхідно передбачити визначення і своєчасне корегування переліку 

факторів, що впливають на безпечність праці. При плануванні завдань в сфері 

охорони праці ці фактори повинні обов’язково прийматися до уваги. 

Основні напрямки перспективного планування - складання комплексних 

планів поліпшення стану охорони праці, які повинні бути складовою частиною 

економічного і соціального розвитку організації: 

 поточного (річного) плану заходів з охорони праці,  що включаються до 

колективного договору; 

 оперативних (квартального, місячного) планів по цехах, відділах та 

дільницях (рішення, накази, заходи з розслідування нещасних випадків, 

приписи органів державного нагляду за охороною праці тощо). 

Суб’єкт господарювання забезпечує розробку, фінансування і реалізацію 

заходів, спрямованих на доведення умов та безпеки праці на робочих місцях до 

вимог, викладених у колективному договорі, але не нижчих за нормативні. 

У розділі наводиться комплексний план заходів з охорони праці. 

Обов’язки та відповідальність. 

Для ефективного функціонування СУОП необхідно визначити обов’язки, 

відповідальність та повноваження керівників служб та підрозділів а також 

працівників щодо охорони праці при розробці, впровадженні і удосконаленні 

СУОП. Обов’язки та повноваження персоналу, що керує, виконує та перевіряє 

різні види діяльності, які впливають на ризики виникнення небезпечних 
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ситуацій, пов’язані з діяльністю організації, устаткуванням і робочими 

процесами, повинні бути визначені, задокументовані и доведені до відома 

працівників для сприяння  управлінню в сфері охорони праці.  

Служба охорони праці. Суб’єкт господарювання повинен розробити 

Положення про службу охорони праці, що має відповідати Типовому 

положенню про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04), затвердженому 

наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11. 2004 №255, 

зареєстрованому в Мін’юсті України 01.12. 2004 за №1526/10125.  

Комісії та громадські органи. Основні завдання і повноваження комісії з 

питань охорони праці мають відповідати Типовому положенню про комісію з 

питань охорони праці підприємства (НПАОП 0.00-4.09-07), затвердженому 

наказом Держгірпромнагляду №55 від 21.03. 2007, зареєстрованому Мін’юстом 

04.04. 2007 за №311/13578, а компетенція уповноважених найманими 

працівниками – Типовому положенню про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.11-07), 

затвердженому наказом Держгірпромнагляду №56 від 21.03. 2007, 

зареєстрованому в Мін’юсті 06.04. 2007 за №316/13583. 

Управління документацією. 

Використання законодавчих та інших нормативно-правових актів з 

охорони праці. Визначаються особи, відповідальні за вчасне отримання, облік, 

актуалізацію і поширення законодавчих та інших нормативно-правових актів з 

охорони праці. Необхідно документально визначити порядок їх використання у 

виробничій діяльності і в нормативних актах організації.  

Управління внутрішніми нормативними актами. Внутрішні нормативні 

акти з охорони праці опрацьовуються в організації, затверджуються її 

керівником і спрямовуються на побудову чіткої системи управління охороною 

праці та створення безпечних і здорових умов праці, що регламентується 

Порядком опрацювання та затвердження власником нормативних актів про 

охорону праці, що чинні на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93), затвердженим 

наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.12. 1993 № 132, 

зареєстрованим у Мін’юсті України 07.02. 1994 за №20/229. 

Обов’язково має бути визначено компетенцію і порядок дій працівників 

щодо: 

 розробки внутрішніх нормативних актів; 

 поширення актів, збору та аналізу пропозицій і зауважень працівників 

стосовно ефективного їх впровадження; 

 внесення змін, якщо це визнано доцільним. 

Компетентність та підготовка. 

Професійний відбір. Визначається коло працівників, які виконують важкі 

роботи, роботи зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також такі, де 

є потреба у професійному доборі. Працівники цих категорій повинні проходити 

попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні (протягом трудової 

діяльності) медичні огляди. Перелік шкідливих та небезпечних факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові 

попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Перелік загальних 
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медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами 

виробничого середовища і трудового процесу, Перелік робіт, для виконанні 

яких є обов'язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, 

наведено у Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, затвердженому наказом МОЗ від 21.05. 2007 №246, зареєстрованим в 

Мін’юсті України від 23.07. 2007 за №846/14113. Перелік робіт, де є потреба у 

професійному відборі (ДНАОП 0.03-8.06-94), затверджено наказом МОЗ 

України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 №263/121, 

зареєстрованим у Мін’юсті України 28.07.94 за №176/385. 

Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, 

на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (ДНАОП 0.03-8.07-94), 

затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 №46, зареєстрованим у 

Мін’юсті України 28.07.94 за №176/385. Перелік важких робіт зі шкідливими і 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок 

(ДНАОП 0.03-8.08-93), затверджено наказом МОЗ України від 29.12.93 №256, 

зареєстрованим у Мін’юсті України 30.03.94 за №51/260. 

Навчання з питань охорони праці та система інструктажів. Обов’язкові 

вимоги до проведення навчання з питань охорони праці викладено в статті 18 

Закону України "Про охорону праці", а також у Типовому положенні про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

(НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці 

України від 26.01. 2005 №15, зареєстрованому в Мін’юсті України 15.02. 2005 

за №231/10511. Порядок проведення і види інструктажів також викладено в 

зазначеному Типовому положенні. 

У Положенні про СУОП регламентується порядок дій, компетенція 

відповідальних осіб при організації і проведенні навчання, своєчасна 

актуалізація навчальних програм та інструкцій.  

Моніторинг виконання та оцінка результативності. 

Поточні перевірки, огляди окремих підрозділів і організації в цілому. 

Система контролю залежно від обсягів виробництва та чисельності 

працюючих може передбачати внутрішній аудит, оперативний контроль 

керівників робіт та інших посадових осіб, контроль з боку служби охорони 

праці, а також громадський контроль. 

При проведенні внутрішнього аудиту визначаються і документуються 

повноваження та спосіб дій при вирішенні таких завдань: 

 визначення учасників груп, що проводять огляд організації або її окремих 

підрозділів; 

 встановлення періодичності оглядів; 

 визначення випадків, коли є потреба у позачерговому огляді; 

 встановлення основних моментів, яким потрібно приділяти особливу 

увагу при проведенні огляду, можливо, складання опитувального листа, а 

також складання протоколів оглядів з визначенням термінів усунення 

зауважень; 

 розробка плану заходів щодо усунення виявлених недоліків; 

 організація співучасті працівників у роботі груп. 
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Для документування огляду організації доцільно скласти плани огляду, 

порядок проведення огляду, а також відповідні протоколи. 

В організаціях, щодо яких це регламентовано нормативно-правовими 

актами з охорони праці, впроваджується 3-ступенева система контролю. 

Для проведення незалежного (зовнішнього) аудиту охорони праці доцільно 

залучати сторонні компетентні організації. 

Згідно ст. 13 Закону України "Про охорону праці", проведення аудиту 

охорони праці є обов’язковим. 

Засідання координаційної ради. Основним завданням координаційної ради 

є обговорення заходів щодо розробки, впровадження та удосконалення СУОП, 

узгодження позицій керівництва та працівників, сприяння покращанню умов 

праці, визначення найбільш ефективних способів інформування працівників. 

Документальне оформлення роботи координаційної ради має враховувати 

повноваження та спосіб дій кожного з її членів у разі: 

 складанні і перевірці дотримання графіка засідань; 

 координації проведення засідань; 

 визначенні тем засідань; 

 складанні та розповсюдженні протоколів засідань; 

 впровадженні заходів за результатами засідання і після поширення 

інформації. 

Організація інформаційної роботи. Має бути визначено, яким чином 

інформація про заходи з безпечного виконання робіт має бути досягнутою 

кожного працівника, і як буде організовано ефективний зворотний зв’язок 

працівників із керівництвом для поліпшення стану охорони праці. Необхідно 

також розробити процедури роботи зі зверненнями працівників і 

повідомленнями про результати їх розгляду. 

Наради та збори. Наради та збори мають проводитись в усіх підрозділах 

організації. Ініціатива проведення нарад належить вищому керівництву та 

керівництву підрозділів, а зборів – профспілкам або уповноваженим найманими 

працівниками. На нарадах і зборах поширюється інформація щодо стану 

охорони праці, результатів ідентифікації ризиків виникнення небезпечних 

ситуацій, обговорюються впроваджені заходи з охорони праці та такі, що 

плануються. 

Облік та аналіз рішень та пропозицій за результатами проведення нарад та 

зборів покладаються на службу охорони праці. 

Управління ресурсами. 

Безпечність виробничих приміщень, засобів виробництва, технологічних 

процесів. Порядок забезпечення безаварійної експлуатації будівель і споруд, 

організації служби доглядача та системи планово-попереджувальних ремонтів 

викладено у нормативних документах із питань обстежень, паспортизації, 

безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд згідно з 

вимогами Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих 

будівель і споруд, затвердженого спільним наказом Держбуду України та 

Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 за №32/288, зареєстрованого у 

Мін’юсті України 06.07.98 за №424/2864. 
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Вимоги до обладнання та технологічних процесів встановлено у 

нормативно-правових та нормативних документах, які регламентують 

безпечність виробничого обладнання та його використання (правилах, 

стандартах, технічних умовах, технологічних регламентах тощо). Має бути 

задокументовано такий порядок організації праці, який найбільш оптимально 

забезпечить виконання вказаних нормативів. 

Організація робочого місця. Робочі місця мають відповідати вимогам 

чинних нормативно-правових актів з охорони праці, які розповсюджуються на 

діяльність організації. Нормативні акти організації, в яких конкретизуються ці 

вимоги, повинні враховувати специфіку діяльності підприємства, наявність на 

робочих місцях небезпечних та шкідливих факторів, які ще не усунуто і 

передбачати відповідні заходи з охорони праці. 

Мають бути визначені можливі наслідки впливу цих факторів на здоров’я 

працівника та встановлені пільги та компенсації відповідно до законодавства і 

колективного договору. 

Ефективним заходом для правильної організації робочих місць є атестація 

робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з Порядком проведення 

атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України №442 від 01.08.92 р. 

Організація робочого часу. Для забезпечення охорони здоров’я та безпеки 

працюючих необхідна відповідна організація режиму їх праці та відпочинку. 

При цьому повинні враховуватися вимоги Кодексу законів про працю 

України та інших нормативно-правових актів щодо робочого часу та 

відпочинку, оплачуваних перерв для проведення профілактичних та 

лікувально-оздоровчих процедур. 

Має бути регламентовано робочий час, час відпочинку, перерви, роботи у 

нічний час і позмінної роботи. 

Засоби індивідуального захисту. У розділі визначається перелік тих 

професій, працівники яких мають бути забезпечені засобами індивідуального 

захисту (ЗІЗ), а також перелік необхідних ЗІЗ. Інструктаж працівників щодо 

використання ЗІЗ повинен бути викладений в інструкціях з охорони праці 

згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-

4.15-98), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9, 

зареєстрованим у Мін’юсті України 07.04.98 за №226/2666. 

Питання щодо забезпечення працівників ЗІЗ регламентується Положенням 

про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.26-96), 

затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10. 1996  №170, 

зареєстрованим у Мін’юсті України 18.11.96  за №667/1692. 

Норми видачі ЗІЗ встановлено нормативно-правовими актами з охорони 

праці, затвердженими у встановленому порядку. 

Заміна засобів виробництва. При плануванні закупівлі обладнання, 

використання якого практично не змінює технологічний процес, потрібно 

впевнитися, що це обладнання є безпечним під час використання. У розділі 

викладаються організаційні та технічні заходи щодо цього. 
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Заміна матеріалів, що застосовуються. Змістом розділу є порядок 

визначення ступеня шкідливості нового матеріалу та шляхи зменшення її 

впливу на працівників. 

Зміни в організації праці. Викладаються всі аспекти необхідних заходів 

щодо безпечних і здорових умов праці на етапі проектування нового 

технологічного процесу або нових засобів виробництва, що суттєво впливають 

на організацію праці. 

Організація безпечного ведення робіт у разі залучення сторонніх суб’єктів 

господарювання. У разі залучення сторонніх суб’єктів господарювання 

передбачаються заходи безпеки як для працівників замовника, так і для 

працівників підрядника, а також відповідальності сторін за безпечне виконання 

робіт. Ці заходи мають бути врегульовані у договорі на виконання робіт. 

Вимоги безпеки при введенні в експлуатацію, поточній експлуатації, 

виведенні з експлуатації виробничого обладнання. 

При введенні в експлуатацію нового обладнання, інших засобів 

виробництва і матеріалів керівництвом підприємства враховуються всі заходи з 

попередження нещасних випадків і зниження ризику для здоров’я працюючих. 

Для виконання наведених завдань необхідно: 

 перевірити, чи надав виробник або постачальник усі необхідні 

документи, що стосуються безпечності обладнання; 

 перевірити, чи має підприємство, що проводитиме монтаж і наладку 

обладнання, відповідні дозволи і ліцензії; 

 визначити, яким чином у контракті з монтажною організацією вирішені 

питання охорони праці щодо працівників монтажної організації, а також 

працівників підприємств, на яких може виникнути небезпека під час 

проведення монтажних робіт; 

 якщо монтаж здійснюється власними силами, чи вжито всіх необхідних 

заходів щодо безпечного виконання робіт; 

 одержати необхідні дозволи на введення об’єкта в експлуатацію; 

 врахувати заходи безпеки при введенні об’єкта в експлуатацію. 

Поточна експлуатація обладнання у встановленому режимі звичайно 

регламентована відповідними документами фірми-виготовлювача, а для деяких 

видів обладнання підвищеної небезпеки ще й відповідними нормативно-

правовими актами. Тому процедури та інструкції, що стосуються поточної 

експлуатації, повинні відобразити зміст вказаних документів.  

Будь-яке порушення встановленого технологічного процесу становить 

підвищену небезпеку для працюючих, тобто нестандартну ситуацію. Якщо такі 

порушення можуть призвести до небезпеки для великої кількості працівників, 

їх необхідно розглядати у Плані локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 

аварій.  

Обов’язок суб’єкта господарювання попередити можливі аварійні ситуації 

та вжити необхідних заходів для ліквідації наслідків аварій визначено у статті 

13 Закону України “Про охорону праці”. Цю вимогу впроваджено Порядком 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань 

і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
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від 25.08.04 №1112 (НПАОП 0.00-6.02-04), згідно з яким суб’єкт 

господарювання зобов’язаний аналізувати причини аварій та розробляти 

відповідні запобіжні заходи. В кожній організації, в якій аварія може призвести 

до руйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження 

людей, негативного впливу на довкілля, потрібно розробити план 

попередження та ліквідації аварій. 

Конкретні вимоги до змісту і порядку побудови розділу викладено в 

Положенні щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 

аварій (НПАОП 0.00-4.33-99), затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці 

України від 17.06.99 №112, зареєстрованим у Мін’юсті 30.06.99 за №424/3717. 

Мають бути передбачені, задокументовані і доведені до працівників заходи 

з охорони праці під час виведення обладнання з експлуатації. Потрібно 

визначити конкретних виконавців робіт, їх компетенцію, необхідні заходи 

безпеки. 

Необхідно визначити організаційні заходи для забезпечення безпеки 

працівників організації, що не задіяні у роботах з виведення об’єктів з 

експлуатації. 

Має бути врахована можливість роботи сторонніх організацій (наприклад, 

монтажних або транспортних), що може становити небезпеку для працівників. 

Аналіз і попередження можливих загроз життю і здоров’ю працюючих. 

Аналіз ефективності СУОП. Керівництво організації повинно регулярно 

проводити аналіз ефективності функціонування СУОП. При цьому поводиться 

оцінка відповідності її загальної стратегії існуючим потребам, визначається 

доцільність змін в структурі СУОП, прогнозуються наступні заходи щодо її 

удосконалення. Частота та масштаб періодичних аналізів ефективності СУОП 

керівництвом визначаються у відповідності з умовами діяльності організації. 

Аналіз ефективності СУОП повинен враховувати: 

 результати розслідування нещасних випадків на виробництві, випадки 

погіршення здоров’я і виникнення професійних захворювань та причини 

виникнення небезпечних ситуацій; 

 додаткові внутрішні та зовнішні фактори, а також зміни, включаючи 

організаційні, що можуть вплинути на стан охорони праці. 

Висновки аналізу мають бути документально зафіксовані і доведені до 

відома осіб, відповідальних за конкретний елемент СУОП, а також до 

працівників та їх представників. 

Аналіз та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій. В 

організації потрібно регулярно визначити загрози для працюючих та проводити 

відповідні профілактичні заходи щодо їх запобігання. Для цього необхідно 

вибрати і обґрунтувати метод оцінки загроз. У цьому розділі необхідно 

відобразити послідовність дій при аналізі можливих загроз, а саме: 

 врахування робочих місць і видів діяльності, які можуть становити 

потенційну небезпеку; 

 встановлення існуючих загроз, що діють на робочих місцях або ланках 

виробництва, та оцінка ефективності вже проведених захисних заходів; 

 оцінка ступеня ризику виникнення небезпечної ситуації; 
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 розробка і впровадження, якщо це потрібно, подальших заходів щодо 

зменшення ризиків,; 

 залучення для вирішення цих питань необхідних фахівців, можливо, 

спеціалізованих організацій, що можуть надати необхідні консультації; 

 консультації з представниками працівників щодо охорони праці; 

 визначення шляхів повідомлення працівників про необхідні заходи і їх 

можливої реакції на них. 

Достатньо простий та ефективний алгоритм виявлення, оцінки та 

зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві наведено 

у додатку 4.3. Оцінку професійного ризику на робочих місцях можна 

проводити і за іншими методиками, наприклад, за методикою, наведеною у 

Британському стандарті BS 8800. 

Документувати дії по зменшенню ризиків рекомендується за допомогою 

карти оцінки ризиків (додаток 4.4). 

На підприємствах, де застосовуються небезпечні речовини, необхідно 

провести ідентифікацію об’єктів підвищеної небезпеки, а за необхідності 

подальше декларування їх безпеки. 

Порядок ідентифікації та декларування регламентується постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.09. 2002 №956 "Про ідентифікацію та 

декларування об’єктів підвищеної небезпеки" (НПАОП 0.00-6.21-02 та НПАОП 

0.00-6.22-02). 

Попереджувальні та коригувальні заходи. 

Потрібно встановити і підтримувати в подальшому порядок здійснення 

попереджувальних та коригувальних дій, необхідність яких випливає з 

результатів моніторингу функціонування та аналізу результативності СУОП. 

Будь-яка виявлена неадекватність встановлених заходів з охорони праці 

повинна мати своїм наслідком відповідні попереджувальні та корегувальні дії. 

Планування, виконання та результат попереджувальних та корегувальних 

дій підлягають документуванню та аналізу. 

Мотиваційне регулювання. 

Керівництво повинно докладати зусиль до підвищення свідомості 

працівників щодо дотримання безпечного ведення робіт та поліпшення стану 

виробничого середовища. Ініціативні дії персоналу щодо здійснення заходів з 

підвищення рівня безпеки на робочих місцях повинні мати моральне та 

матеріальне стимулювання, що враховуватиме прагнення працівника до 

безпечних дій та створення передумов для безпечної праці. 

Доцільно розробити та впровадити порядок стимулювання активного 

сприяння працівників вирішенню питань охорони праці. 

Фінансування цього заходу може бути передбачено в колективному 

договорі. 

Удосконалення СУОП. 

СУОП, що розроблена та впроваджена, потребує постійного 

удосконалення. Висновки за результатами аналізу ефективності СУОП повинні 

бути задокументовані і офіційно доведені до відома осіб, відповідальних за 
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конкретний елемент (елементи) управління охороною праці для реалізації 

відповідних заходів. 

Зміни політики у сфері охорони праці, результати аналізу функціонування 

СУОП повинні мати своїм наслідком розробку заходів по удосконаленню 

системи в цілому або окремих її ланок згідно розробленої методики управління 

конфігурацією. 

 

 

4.3. Вимоги стандарту OHSAS 18001 (ДСТУ-П OHSAS 18001) 

щодо побудови сучасних СУОП 
 

Стандарт OHSAS 18001 «Системи менеджменту, професійного здоров’я 

та безпеки праці - Вимоги» (Occupacional Health and Safety management systems 

– Requirements) Серії з Оцінки Професійного здоров'я та Безпеки Праці 

(Occupacional Health and Safety Assessment  Series) та супутній йому стандарт 

OHSAS 18002 «Керівництво з впровадження OHSAS 18001» (Guidelines for the 

implementation of OHSAS 18001)  були розроблені у відповідь на вимоги 

споживачів створити визнаний стандарт для системи менеджменту 

професійного здоров'я та безпеки праці, на підставі якого можуть бути 

оцінені та сертифіковані їх системи менеджменту. Саме OHSAS 18001 був 

взятий за основу при розробці вітчизняного стандарту ДСТУ-П OHSAS 18001 

"Системи управління безпекою та гігієною праці" щодо побудови та 

впровадження СУОП. 

 

 

4.3.1. Особливості та сфера застосування OHSAS 18001 

 

Особливості OHSAS 18001. OHSAS 18001: 2007 був розроблений 

відповідно до правил Директив ISO / IEC з урахуванням структури стандартів 

ISO 9001: 2000 (система менеджменту якості), ISO 14001: 2004 (система 

менеджменту навколишнього середовища) та ILO-OSH. Таким чином даний 

стандарт сприяє інтеграції систем менеджменту якості, навколишнього 

середовища та професійного здоров'я та безпеки праці в організаціях. 

OHSAS 18001: 2007 тепер називається стандартом, а не специфікацією 

або документом, як це було в попередніх редакціях. У даній редакції OHSAS 

18001 значно поліпшена узгодженість з ISO 14001: 2004 по структурі 

стандарту, а також покращена сумісність з ISO 9001: 2000, що відображає 

тенденцію прийняття OHSAS 18001 в якості основи для національних 

стандартів по системах менеджменту професійного здоров'я та безпеки праці 

(СУОП).  

Слід підкреслити, що існує велика різниця між керівними вказівками щодо 

впровадження СУОП та даним стандартом (OHSAS 18001), який не тільки 

встановлює вимоги до системи управління охороною праці організації, але і 

може бути використаний як для сертифікації, так і/або для самодекларування 
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системи управління охороною праці. Керівні вказівки, навіть у випадку якщо 

вони розроблені такою авторитетною організацією, як МОП, непридатні для 

цілей сертифікації і призначені лише для надання допомоги при організації, 

розробці, впровадженні та вдосконаленні системи управління охороною праці.  

Останнім часом організації все більш зацікавлені в досягненні і 

демонстрації вагомої результативності в сфері охорони праці за рахунок 

управління професійними ризиками у відповідності з політикою та цілями в 

галузі охорони праці. Здійснюється це в умовах розвитку економічної політики 

та інших заходів, спрямованих на належне виконання заходів з охорони праці, а 

також в умовах загального зростання зацікавленості питаннями охорони праці. 

Стандарт OHSAS 18001 якраз і призначений для забезпечення організацій 

елементами ефективної та результативної системи управління охороною праці, 

які можуть бути інтегровані з іншими елементами управління для сприяння 

організаціям в досягненні поставлених цілей у сфері охорони праці та 

економіки. 

Як відомо, управління охороною праці охоплює весь діапазон проблем, 

включаючи проблеми, що стосуються стратегії і конкурентоспроможності, і 

демонстрація успішного впровадження цього стандарту може бути використана 

організацією для того, щоб зацікавлені сторони впевнилися в наявності у неї 

належної системи управління охороною праці. 

Особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що в ньому використана 

методологія, відома як "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), або "Плануй-Роби-

Перевіряй-Коригуй" (ПРПК). 

Коротко методологія PDCA / ПРПК може бути описана таким чином: 

 „Плануй” – це встановлення цілей і процесів, необхідних для 

отримання результатів у відповідності з політикою організації в 

області охорони праці; 

 „Роби” –  це реалізація процесів; 

 „Перевіряй” –  це моніторинг та оцінка процесів по відношенню до 

політики в сфері охорони праці, цілям, завданням, законодавчим і 

іншим вимогам, а також запис результатів; 

 „Коригуй” – це здійснення заходів стосовно безперервного 

поліпшення результативності охорони праці. 

Необхідно відзначити, що багато організацій управляють своїми 

операціями за допомогою системи процесів та їх взаємодій, і ця методологія 

називається «процесний підхід». Саме таку методологію «процесного підходу» 

рекомендує використовувати ISO 9001. Однак, оскільки методологія 

PDCA/ПРПК може бути застосовна до всіх без виключення процесів, то обидві 

ці методології є сумісними. 

Ще однією особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що він містить 

лише ті вимоги, які можуть бути піддані об'єктивному аудиту. 

Також слід зазначити, що стандарт OHSAS 18001 не встановлює 

абсолютних вимог у питаннях результативності охорони праці. Виняток 

становлять лише зобов'язання щодо відповідності законодавчим, нормативно-

правовим та іншим вимогам, які містяться у політиці в сфері охорони праці і  
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поширюються на організацію, а також зобов'язання щодо попередження 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, та 

зобов'язання щодо постійного поліпшення ефективності СУОП. 

OHSAS 18001 не містить вимог, характерних для інших систем 

управління, наприклад, вимог до управління якістю, навколишнім середовищем, 

безпекою, фінансовими ресурсами, і елементи системи управління охороною 

праці можуть бути узгоджені або інтегровані з відповідними елементами інших 

систем управління. Таким чином, організація може використовувати вже 

існуючі системи управління при розробці системи управління охороною праці 

відповідно до вимог стандарту OHSAS 18001. 

Сфера застосування. Стандарт OHSAS 18001 встановлює вимоги до 

системи управління охороною праці, які можуть бути застосовні до 

організацій будь-якого типу і розміру. Успіх впровадження системи залежить 

від зобов'язань, прийнятих на всіх рівнях і всіма підрозділами організації, 

особливо вищим керівництвом. Впровадження такої системи дозволить 

організації сформулювати політику в галузі охорони праці, встановити цілі та 

процеси для виконання зобов'язань, передбачених політикою, а також 

здійснити заходи для поліпшення результативності та продемонструвати 

відповідність СУОП вимогам OHSAS 18001. 

Організація повинна розробити, документально оформити, впровадити, 

підтримувати в робочому стані і постійно поліпшувати систему управління 

охороною праці відповідно до вимог даного стандарту, а також визначити 

механізми виконання цих вимог. 

Рівень деталізації та складності системи управління охороною праці, обсяг 

документації та витрачених на неї ресурсів залежить від ряду факторів, таких 

як сфера застосування системи, розмір організації, характер її діяльності, вид 

продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються. 

OHSAS 18001 встановлює вимоги до системи управління охороною праці з 

метою надання допомоги організаціям в управлінні ризиками та підвищення 

результативності даного управління. Стандарт не встановлює конкретних 

критеріїв результативності системи управління охороною праці і не містить 

вказівок щодо її розробки. 

Даний стандарт може бути застосовний до будь-якої організації, яка має 

намір: 

а) розробити систему управління охороною праці для усунення або 

мінімізації ризиків для працюючих (працівників) та інших зацікавлених сторін, 

які можуть піддаватися небезпекам, що пов'язані з діяльністю організації;  

б) впровадити, підтримувати в робочому стані і поліпшувати систему 

управління охороною праці; 

в) упевнитися, що СУОП відповідає вимогам політики в галузі охорони 

праці, яка розроблена організацією;  

г) продемонструвати відповідність стандарту OHSAS 18001 шляхом: 

 проведення самооцінки і самодекларування, або  

 отримання підтвердження своєї відповідності сторонами, 

зацікавленими діяльністю організації, такими як замовники, або  
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 отримання підтвердження самодекларування зовнішньою стороною, 

або  

 проведення сертифiкацiї системи управління охороною праці 

зовнішньої організацією. 

Всі вимоги стандарту OHSAS 18001 можуть бути застосовні до будь-

якій системі управління охороною праці. Ступінь їх застосування залежить від 

таких факторів, як політика в галузі охорони праці організації, характеру її 

діяльності та ризиків, а також складності процесів. 

Даний стандарт не розглядає такі питання зі сфери безпеки і здоров'я, як 

програми оздоровлення співробітників, безпеку продукції, нанесення шкоди 

майну або навколишньому середовищу. 

У стандарті OHSAS 18001 застосовують наступні терміни та визначення:  

Прийнятний ризик (acceptable risk): ризик, зменшений до рівня, який 

організація може допустити з урахуванням своїх зобов'язань щодо дотримання 

чинних законодавчих вимог і власної політики у галузі охорони праці. 

Постійне удосконалення (continual improvement): повторюваний процес 

удосконалення  системи управління охороною праці з метою покращення 

результативності охорони праці відповідно до політики у сфері охорони праці 

організації.  

Документ (document): інформація або відповідний їй носій. 

Коригувальна дія (corrective action): дія, яку виконують для усунення 

причин виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації. У 

невідповідності може бути декілька причин. Коригувальну дію виконують для 

запобігання повторного виникнення, тоді як попереджувальну дію 

використовують для запобігання виникнення.  

Ідентифікація небезпеки (hazard identification): встановлення наявності 

небезпеки і визначення її характеристик. 

Професійне захворювання (occupational disease): хронічне або гостре 

захворювання працюючого, яке викликане впливом на нього шкідливого і (або) 

небезпечного виробничого фактора трудового процесу, що призвело до 

тимчасової або стійкої втрати ним професійної працездатності або навіть до 

його смерті. 

Нещасний випадок - це інцидент, який призвів до підвищення травматизму, 

погіршення здоров'я або смерті. 

Зацікавлена сторона (interested party): особа або група осіб на робочому 

місці або поза ним, які зацікавлені в результативності охорони праці в 

організації. 

Невідповідність (nonconformity): невиконання вимоги. 

Невідповідність може бути будь-яким відхиленням від: 

 вимог технічних регламентів, встановленої практики, державних 

стандартів, стандартів організації, технологічної документації, 

правил, встановлених процедур, законодавчих вимог та ін; 

 вимог системи управління охороною праці.  

Система менеджменту професійного здоров'я і безпеки праці 

(occupational health and safety management system) - система управління 
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охороною праці: частина системи управління організації, яка використовується 

для розробки і впровадження її політики в галузі охорони праці, а також для 

управління ризиками. 

Цілі в області професійного здоров'я та безпеки праці (occupational health 

and safety objective): цілі, які встановлюються в організації для досягнення 

результативності охорони праці. Цілі повинні бути, по можливості, виражені 

кількісно, а також повинні бути узгоджені з політикою в області охорони праці. 

Результативність професійного здоров'я та безпеки праці (occupational 

health and safety performance): результати управління організацією ризиками 

професійного здоров'я та безпеки праці. 

Оцінка результативності охорони праці включає оцінку ефективності 

заходів управління організації. У контексті систем управління охороною праці 

результати також можуть бути оцінені щодо ступеня реалізації політики в 

галузі охорони праці організації, її цілей та інших вимог результативності в 

області охорони праці. 

Політика в області професійного здоров'я та безпеки праці (occupational 

health and safety policy): загальні наміри та напрямки діяльності організації, 

пов'язані з результативністю охорони праці, офіційно сформульовані вищим 

керівництвом. 

Політика в області охорони праці забезпечує основу для діяльності і 

встановлення цілей  у цій області. 

Попереджуюча дія (preventive action): дія, яку виконують для усунення 

причини потенційної невідповідності або іншої потенційно небажаної ситуації. 

У потенційного невідповідності може бути декілька причин. 

Попереджуючу дію виконують для попередження виникнення події, тоді як 

коригувальну дію - для запобігання повторного виникнення невідповідності. 

Процедура (procedure): встановлений спосіб здійснення діяльності або 

процесу. Процедури можуть бути документованими або недокументованими. 

Запис (record): документ, що містить досягнуті результати або свідчення 

здійсненої діяльності. 

Оцінка ризиків (risk assessment): процес оцінки величини ризику і 

прийняття рішення, чи є ризик прийнятним з урахуванням заходів управління, 

що здійснюються. 

Робоче місце (workplace): місце постійного або тимчасового перебування 

працівників у процесі трудової діяльності. При розгляді робочого місця 

організація повинна брати до уваги можливість знаходження працюючого у 

відрядженні, переміщення його на транспорті, а також роботи в приміщенні 

клієнта або замовника або роботи вдома. 

 

4.3.2. Модель та основні елементи СУОП стандарту OHSAS 18001, 

загальні вимоги щодо їх побудови 

 

Модель і основні елементи системи управління охороною праці, виконаної 

з урахуванням методології PDCA / ПРПК, яка використовується  в стандарті 

OHSAS 18001, представлена на рис. 4.3. 
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Політика у сфері охорони праці. 

Вище керівництво організації повинно визначити і санкціонувати загальну 

політику організації у сфері охорони праці, а також гарантувати, що у 

встановленій області застосування системи управління охороною праці дана 

політика: 

а) відповідає характеру і масштабу ризиків, які існують у організації в 

області охорони труда; 

ПОСТІЙНЕ УДОСКОНАЛЮВАННЯ 

 

Політика  

в області 

охорони 

праці 

 

 
Планування 

 

 

Впровадження  

та 
функціонування 

 

 

Контролюючі 

та 

коригуючі 

дії 

 
 

Аналіз 

із боку 

вищого 

керівництва 

Рис.4.3. Модель СУОП та її основні елементи 

 (стандарт OHSAS) 
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б) включає зобов'язання щодо попередження нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, а також зобов'язання з постійного 

поліпшення системи управління охороною праці та її результативності; 

в) включає зобов'язання, як мінімум, відповідати вимогам чинного 

законодавства та існуючих нормативно-правових актів у галузі охорони праці;  

г) забезпечує основу для встановлення та аналізу цілей у сфері охорони 

праці; 

д) оформлена документально, впроваджена і підтримується в робочому 

стані; 

е) доведена до відома всіх працівників організації з метою повідомлення 

про їхні індивідуальні зобов'язання у сфері охорони праці; 

ж) доступна для зацікавлених сторін; 

з) періодично аналізується з метою гарантії того, що політика залишається 

актуальною і прийнятною для організації. 

Планування. 

Ідентифікація небезпек, оцінка ризиків та визначення заходів управління. 

Організація повинна розробити, впровадити та виконувати процедури для 

постійній ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та визначення необхідних 

заходів управління. 

Процедури для ідентифікації небезпек та оцінки ризиків повинні 

враховувати: 

а) планові та позапланові види діяльності; 

б) діяльність всіх осіб, що мають доступ до робочого місця; 

в) поведінку людей, їх можливості та інші людські фактори; 

г) небезпеки, джерело яких не пов'язано з робочим місцем, але які здатні 

негативно впливати на здоров'я та безпеку осіб, що знаходяться на даному 

робочому місці; 

д) інфраструктуру, обладнання і матеріали на робочому місці, надані як 

самою організацією, так і іншими організаціями; 

е) зміни або передбачувані зміни в організації, її діяльності, технологічних 

процесах, в обладнанні або матеріалах; 

ж) модифікації системи управління охороною праці, включаючи тимчасові 

зміни, та їх вплив на операції, процеси і діяльність; 

з) будь-які відповідні законодавчі зобов'язання, що стосуються оцінки 

ризиків та впровадження необхідних заходів управління; 

і) конструктивне виконання установок, машин / устаткування, організацію 

робочих місць і ділянок, технологічних процесів з урахуванням можливостей 

працівників. 

Методологія процесу ідентифікації небезпек та оцінки ризиків повинна: 

а) бути визначена з урахуванням сфери застосування, характеру та строків 

для надання їй характеру скоріше попереджуючої, чим реагуючої дії; 

б) забезпечити ідентифікацію, визначенню пріоритетів, документальне 

оформлення ризиків і використання відповідних заходів управління. 
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Для управління змінами організація повинна визначити небезпеки і ризики 

в сфері охороні праці, пов'язані із змінами в організації або її видах діяльності 

до введення цих змін. 

Організація повинна гарантувати, що результати цієї оцінки беруться до 

уваги при визначенні заходів управління. 

При визначенні заходів управління або під час розгляду змін існуючих 

заходів управління слід враховувати наступну ієрархію заходів зі скорочення 

ризиків: 

а) усунення; 

б) заміну; 

в) технічні заходи; 

г) попередження та / або адміністративні заходи управління; 

д) засоби індивідуального захисту. 

Організація повинна документально оформляти і оновлювати результати 

ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та встановлених заходів управління. 

Організація повинна гарантувати, що ризики у сфері охорони праці та 

встановлені заходи управління розглядаються при розробці, впровадженні та 

функціонуванні системи управління охороною праці. 

Законодавчі та інші вимоги. Організація повинна розробити, впровадити 

та виконувати процедури ідентифікації та забезпечення доступу до 

законодавчих та інших вимог у сфері охорони праці, що розповсюджуються на 

організацію. 

Організація повинна гарантувати, що всі чинні законодавчі та інші вимоги 

у сфері охорони праці, які організація зобов'язалася виконувати, враховані при 

розробці, впровадженні та функціонуванні системи управління охороною праці. 

Організація повинна постійно оновлювати цю інформацію. 

Організація повинна доводити відповідну інформацію із законодавчих та 

інших вимогам у сфері охорони праці працівникам, а також іншим відповідним 

зацікавленим сторонам. 

Цілі і програми. Організація повинна встановити, впровадити і 

підтримувати в робочому стані документально оформлені цілі в області 

охорони праці для відповідних підрозділів і рівнів в рамках організації. 

Цілі повинні бути по можливості виражені кількісно та узгоджені з 

політикою в області охорони праці, включаючи зобов'язання з попередження 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, з дотримання 

застосовних законодавчих та інших вимог, які організація зобов'язалася 

виконувати, а також зобов'язання щодо постійного поліпшення 

результативності охорони праці. 

При визначенні та аналізі цілей організація повинна враховувати не тільки 

законодавчі та інші вимоги, які організація зобов'язалася виконувати, але і  

ризики, що існують в організації. Вона також повинна розглядати технологічні 

альтернативи, свої фінансові, експлуатаційні та комерційні вимоги, а також 

враховувати думку відповідних зацікавлених сторін. 
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Організація повинна розробити, впровадити і підтримувати в робочому 

стані відповідні програми для досягнення її цілей. Програми, як мінімум, 

повинні включати: 

а) розподіл відповідальності і повноважень для досягнення цілей у 

відповідних підрозділах і рівнях управління організації;  

б) засоби, заходи і терміни досягнення цілей (графік).  

Програми повинні регулярно аналізуватися через заплановані інтервали 

часу і при необхідності коригуватися для забезпечення досягнення цілей.  

Впровадження та функціонування. 

Ресурси, обов’язки, відповідальність і повноваження. Вище керівництво 

повинно взяти на себе повну відповідальність за охорону праці та систему 

управління охороною праці. 

Вище керівництво повинно демонструвати свої зобов'язання шляхом: 

а) забезпечення ресурсів, достатніх для розробки, впровадження, 

функціонування та поліпшення системи управління охороною праці (ресурси 

включають трудові ресурси зі спеціалізованими навичками, інфраструктуру 

організації, технології та фінансові ресурси); 

б) визначення обов'язків, розподілу відповідальності і делегування 

повноважень для полегшення результативного управління охороною праці; 

обов'язки, відповідальність і повноваження повинні бути документально 

оформлені і доведені до відома відповідних працівників. 

Організація повинна призначити уповноваженого представника вищого 

керівництва з особливою відповідальністю за охорону праці (незалежно від 

інших обов'язків), з встановленими функціями і повноваженнями для 

забезпечення того, щоб: 

а) система управління охороною праці була розроблена, впроваджена і 

функціонувала відповідно до стандарту OHSAS 18001; 

б) звіти про результативність системи управління охороною праці 

представлялися вищому керівництву для аналізу, а також в якості основи для 

поліпшення системи управління охороною праці. 

Призначений вищим керівництвом уповноважений представник 

(наприклад, у великих організаціях член ради директорів або виконавчого 

комітету) може делегувати частину своїх обов'язків підлеглим представникам 

керівництва, зберігаючи при цьому свою повну відповідальність. 

Призначений уповноважений представник вищого керівництва повинен 

бути відомий всім працівникам організації. 

Працівники, що наділяються відповідними повноваженнями, повинні 

нести відповідальність за постійне поліпшення результативності охорони праці, 

при цьому працівники з керівними обов'язками повинні демонструвати свою 

відповідальність за постійне поліпшення результативності охорони праці. 

Організація повинна гарантувати, що всі працівники несуть 

відповідальність за аспекти охорони праці, якими вони можуть управляти, 

включаючи дотримання вимог, що застосовуються  в сфері охорони праці. 

Компетентність, навчання та обізнаність. Організація повинна 

гарантувати, щоб усі особи, які виконують під її управлінням завдання, які 



 228 

можуть впливати на професійне здоров'я та безпеку праці, компетентні на 

підставі відповідної освіти, навчання або досвіду роботи. В організації повинні 

вестися відповідні записи, що стосуються компетентності, навчання та 

обізнаності працівників. Організація повинна передбачати навчання або 

виконувати  при необхідності інші дії, оцінювати результативність навчання 

або  інших дій, що здійснюються у цьому випадку, а також зберігати супутні 

запису. Організація повинна визначити необхідність у додатковому навчанні 

персоналу, пов'язаному з функціонуванням системи управління охороною 

праці. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури, 

які дають можливість всім особам, які працюють під її управлінням, 

розуміти: 

а) наслідки, реальні або потенційні, від недотримання вимог охорони праці 

при здійсненні ними трудової діяльності, а також вигоди для їх професійного 

здоров'я та безпеки праці від поліпшення індивідуальної результативності у 

сфері охорони праці; 

б) свою роль і відповідальність, а також важливість досягнення 

відповідності політиці в області охорони праці, процедурам, вимогам системи 

управління охороною праці, включаючи вимоги, пов'язані з підготовленістю до 

аварійних ситуацій і реагування на них; 

в) потенційні наслідки відхилень від встановлених процедур. 

Процедури з навчання повинні враховувати різні рівні: відповідальності, 

здібностей, мовних навичок,  освіченості та ризику. 

Обмін інформацією. З урахуванням наявних небезпек і розробленої системи 

управління охороною праці організація повинна встановити, впровадити та 

виконувати відповідні процедури для: 

а) внутрішнього обміну інформацією між різними підрозділами та рівнями 

організації; 

б) обміну інформацією з підрядниками та особами, відрядженими для 

виконання робіт на території організації; 

в) отримання, документального оформлення та реагування на відповідну 

інформацію від зовнішніх зацікавлених сторін. 

Участь і консультування. Організація повинна встановити, впровадити та 

виконувати процедури, що забезпечують: 

а) участь працівників в управлінні охороною праці шляхом їх: 

 відповідного залучення в ідентифікацію небезпек, оцінку ризиків і 

визначення заходів управління; 

 відповідного залучення до розслідування інцидентів на виробництві 

та аварійних ситуацій; 

 залучення до розробки та аналізу політики та цілей у сфері охорони 

праці; 

 консультування з приводу будь-яких змін, що впливають на охорону 

їх праці; 
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 представництва при розгляді питань охорони праці (працівники 

повинні бути поінформовані про заходи за їх участю, а також про те, 

хто є їх представниками з питань охорони праці); 

б) консультації з підрядниками з приводу змін, які впливають на 

професійне здоров'я працюючих і безпеку праці. 

Організація повинна гарантувати, що, в разі необхідності, проводяться 

консультації з відповідними зовнішніми зацікавленими сторонами з питань 

охорони праці, у разі, якщо вони мають до них відношення. 

Документація. Документація системи управління охороною праці повинна 

включати: 

а) політику і цілі в області охорони праці; 

б) опис сфери застосування системи управління охороною праці; 

в) опис основних елементів системи управління охороною праці і 

взаємозв'язків між ними, а також посилання на необхідні документи; 

г) документи, включаючи записи, які потрібні відповідно до стандарту 

OHSAS 18001; 

д) документи, включаючи записи, визначені організацією як необхідні для 

забезпечення результативного планування, виконання і управління процесами, 

які пов'язані з ризиками в сфері охорони праці, що існують в організації. 

Важливо, щоб документація відповідала рівню складності СУОП, 

небезпекам і ризикам, які мають місце, і зводилася до мінімуму, необхідного 

для забезпечення результативності СУОП. 

Управління документацією. Повинно бути забезпечено управління 

документами, визначеними системою управління охороною праці і стандартом 

OHSAS 18001. Управління записами, які представляють собою особливий тип 

документів, повинне здійснюватись згідно з вимогами, про які буде сказано 

трохи пізніше. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури 

для: 

а) затвердження документів, з метою  підтвердження їх доцільності перед  

застосуванням; 

б) аналізу і, при необхідності, поновлення документів, а також повторного 

їх затвердження; 

в) забезпечення ідентифікації змін та поточного статусу перегляду 

документів; 

г) забезпечення наявності відповідних екземплярів документів, що 

застосовуються, у місцях їх використання; 

д) забезпечення збереження чіткості документів і простоти їх 

ідентифікації; 

е) забезпечення ідентифікації документів зовнішнього походження, 

визначених організацією як необхідні для планування та функціонування 

системи управління охороною праці, та управління їх розповсюдженням; 

ж) запобігання ненавмисному застосуванню застарілих документів і 

застосування відповідної їх ідентифікації, якщо вони зберігаються для будь-

яких цілей. 
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Управління операціями. Організація повинна визначити операції та види 

діяльності, пов'язані з ідентифікованими небезпеками, для яких необхідне 

впровадження заходів управління ризиками. Заходи управління повинні 

включати управління змінами. 

Для цих операцій та видів діяльності організація повинна впровадити та 

підтримувати в робочому стані: 

а) операційне управління, що може бути застосоване  до організації та її 

діяльності; організація повинна інтегрувати це операційне управління в 

загальну систему управління охороною праці; 

б) заходи управління, пов'язані з набутою продукцією, устаткуванням і 

послугами; 

в) заходи управління, пов'язані з підрядниками та особами, відрядженими 

для виконання робіт на території організації; 

г) документально оформлені процедури, що стосуються ситуацій, при яких 

їх відсутність може призвести до відхилень від політики та цілей у сфері 

охорони праці; 

д) встановлені операційні критерії, відсутність яких може призвести до 

відхилень від політики та цілей у сфері охорони праці. 

Готовність до аварійних ситуацій і реагування на них. Організація повинна 

розробити, впровадити та виконувати процедури: 

а) ідентифікації можливих аварійних ситуацій; 

б) реагування на дані аварійні ситуації. 

Організація повинна реагувати на реальні аварійні ситуації чи 

пом'якшувати пов'язані з ними несприятливі наслідки для професійного 

здоров'я і безпеки праці персоналу. 

При плануванні дій щодо реагування на аварійні ситуації організація 

повинна враховувати рекомендації відповідних зацікавлених сторін, наприклад, 

аварійних служб і сусідніх організацій. 

Організація також повинна періодично перевіряти свої процедури 

реагування на аварійні ситуації і залучаючи у разі необхідності відповідні 

зацікавлені сторони. 

Організація повинна періодично аналізувати і при необхідності 

коректувати свою підготовленість до аварійних ситуацій і процедури 

реагування на них, зокрема, після періодичних перевірок і після аварійних 

ситуацій, які сталися. 

Контролюючі та корегуючи дії. 

Оцінка (вимір) результативності та моніторинг. Організація повинна 

встановити, впровадити та виконувати процедури для регулярного 

моніторингу та оцінки (вимірювання) результативності охорони праці. Такі 

процедури повинні передбачати: 

а) якісну і кількісну оцінки, що відповідають потребам організації; 

б) моніторинг ступеня досягнення цілей організації в області охорони 

праці; 

в) моніторинг результативності заходів управління (як професійного 

здоров'я, так і безпеки праці); 
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г) упереджувальну попередню оцінку результативності для моніторингу 

відповідності програмам з охорони праці, заходам управління та операційним 

критеріями; 

д) реагуючу оцінку результативності охорони праці за даними моніторингу 

нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, аварійних 

ситуацій та інших наявних доказів недостатньої результативності охорони 

праці; 

е) реєстрацію даних результатів моніторингу та оцінки результативності, 

при умові, що вони є достатніми для подальшого аналізу застосування 

коригувальних та попереджувальних дій. 

Якщо необхідно вимірювальне обладнання для моніторингу або оцінки 

результативності, організація повинна встановити і виконувати процедури 

калібрування і технічного обслуговування даних засобів вимірювання. 

Обов’язково необхідно вести записи з їх калібрування і технічного 

обслуговування, а також щодо  отриманих результатів. 

Оцінка відповідності законодавству. Згідно з зобов'язанням 

дотримуватися відповідності чинному законодавству, організація повинна 

встановити, впровадити та чітко виконувати процедури періодичної оцінки 

відповідності законодавчим вимогам, що на даний час застосовуються у цій 

організації. 

Організація обов’язково повинна вести записи результатів періодичної 

оцінки. 

Частота періодичності такої оцінки може відрізнятися для різних 

законодавчих вимог. 

Організація також повинна періодично оцінювати відповідність і іншим 

вимогам, які вона зобов'язалася виконувати. Організація може об'єднати цю 

оцінку з оцінкою відповідності законодавчим вимогам або встановити окремі 

процедури, при цьому вона зобов’язана обов’язково  вести записи результатів 

такої періодичної оцінки. 

Періодичність проведення цієї оцінки може відрізнятися для різних вимог, 

які організація зобов'язалася виконувати. 

Розслідування інцидентів (нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань і аварійних ситуацій). Організація повинна 

встановити, впровадити та виконувати процедури для запису, розслідування 

та реєстрації інцидентів (нещасних випадків на виробництві, професійних 

захворювань, а також аварійних ситуацій) для того, щоб: 

а) визначити основні недоліки СУОП а також фактори, які можуть стати 

причиною інцидентів або сприяти інцидентам; 

б) ідентифікувати потребу в коригувальних діях 

в) ідентифікувати можливості для попереджувальних дій; 

г) ідентифікувати можливості для постійного вдосконалення; 

д) інформувати про результати розслідувань. 

Розслідування повинні здійснюватися своєчасно. 

Результати розслідування інцидентів повинні бути задокументовані і 

збережені. 
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Всі ідентифіковані потреби щодо коригувальних дій або можливості для 

попереджувальних дій будуть розглянуті нижче. 

Невідповідності, коригуючи та запобіжні дії. Організація повинна 

встановити, впровадити та виконувати процедури розгляду реальних і 

потенційних невідповідностей, а також процедури здійснення коригувальних 

та попереджувальних дій. Процедури повинні визначати вимоги щодо: 

а) визначення, ідентифікації та усунення невідповідностей, а також 

проведення відповідних дій з метою зниження їх наслідків для професійного 

здоров'я та безпеки праці; 

б) розслідування невідповідностей, визначення їх причин та проведення 

дій для виключення їх повторення; 

в) оцінки потреби в запобіжних діях і реалізації відповідних коригувальних 

дій, розроблених для виключення їх виникнення; 

г) реєстрації (записи) та інформування про результати проведених 

коригувальних і попереджуючих дій; 

д) аналізу результативності проведених коригувальних і попереджуючих 

дій. 

Якщо коригувальні та запобіжні дії ідентифікують нові або змінені 

небезпеки або потребу в нових або змінених заходах управління, то у цьому 

випадку у процедурі повинно бути встановлено, щоб до їхнього впровадження 

була проведена оцінка ризиків запропонованих дій. 

Всі коригуючи або запобіжні дії, вжиті для усунення причин реальних або 

потенційних невідповідностей, повинні відповідати масштабам проблем і бути 

порівнянними з відповідними ризиками. 

Організація повинна гарантувати, що всі необхідні зміни, які є результатом 

коригувальних або запобіжних дій, були внесені в документацію системи 

управління охороною праці. 

Управління записами. Організація повинна встановити і вести записи, які 

необхідні для демонстрації відповідності вимогам системи управління 

охороною праці і стандарту OHSAS 18001, а також досягнутих результатів. 

Організація повинна встановити, впровадити та виконувати процедури 

ідентифікації, зберігання, захисту, пошуку, архівування та вилучення записів. 

Записи повинні бути і залишатися розбірливими, ідентифікованими і 

такими, що простежуються. 

Внутрішній аудит. Організація повинна забезпечити проведення 

внутрішніх аудитів системи управління охороною праці із запланованою 

періодичністю для того, щоб: 

а) визначити, чи дійсно система управління охороною праці: 

 відповідає запланованим заходам з управління охороною праці, 

включаючи вимоги стандарту OHSAS 18001; 

 впроваджена і функціонує належним чином; 

 результативна для виконання політики і цілей організації; 

б) надати керівництву організації інформацію про результати аудитів. 
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Програма аудитів повинна плануватися,  розроблятися, запроваджуватись і 

виконуватися організацією з урахуванням результатів оцінки ризиків діяльності 

організації та результатів попередніх аудитів. 

Повинна бути встановлена, впроваджена і виконуватися сама процедура 

аудиту, яка відображає: 

а) наявність відповідальності, компетенції, а також вимог з планування та 

проведення аудитів, звітування про результати і ведення відповідних записів;  

б) визначення критеріїв, сфери, періодичності і методів аудиту. 

Вибір аудиторів і проведення аудитів повинне гарантувати об'єктивність 

і неупередженість процесу аудиту. 

Аналіз з боку вищого керівництва. 

Вище керівництво повинно проводити аналіз системи управління 

охороною праці організації із запланованою періодичністю, щоб забезпечити її 

постійну придатність, адекватність і результативність. Аналіз повинен 

включати оцінку можливостей для поліпшення і необхідності змін у системі 

управління охороною праці, включаючи політику і цілі у сфері охорони праці. 

Обов’язково повинні робитися записи аналізу з боку керівництва. 

Вхідні дані для аналізу з боку вищого керівництва повинні містити: 

а) результати внутрішніх аудитів та оцінки відповідності законодавчим та 

іншим вимогам, які організація застосовує і зобов'язалася виконувати; 

б) результати участі та консультування; 

в) відповідну інформацію від зовнішніх зацікавлених сторін, включаючи 

претензії;  

г) результативність організації в сфері охорони праці; 

д) ступінь досягнення цілей; 

е) результати розслідування інцидентів (нещасних випадків на 

виробництві, професійних захворювань аварійних ситуацій), коригувальних та 

попереджувальних дій; 

ж) виконання рішень і дії з боку керівництва після проведення попередніх 

аналізів; 

з) зміни обставин, включаючи зміни законодавчих та інших вимог з 

охорони праці; 

і) рекомендації щодо поліпшення функціонування СУОП. 

Дані аналізу з боку вищого керівництва повинні узгоджуватися із 

зобов'язаннями організації щодо постійного поліпшення функціонування СУОП 

і повинні включати всі рішення і дії, пов'язані з можливими змінами в: 

а) результативності охорони праці; 

б) політиці і цілях у сфері охорони праці; 

в) ресурсах; 

г) інших елементах СУОП. 

Відповідні результати аналізу з боку вищого керівництва повинні бути 

доступні для поширення і проведення консультацій. 
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4.4. Використання в системах управління охороною праці 

багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки 
 

Впровадження національної концепції розвитку в галузі управління 

охороною праці (див. п. 1.2.) вимагає, в першу чергу, подальшого ефективного 

розвитку в галузі управління охороною праці, а саме, вирішення проблеми 

щодо  створення сучасних комп’ютеризованих систем управління охороною 

праці (СУОП) з метою максимального підвищення ефективності СУОП як на 

державному, так і на регіональному, галузевому та виробничому рівнях. Це 

дозволить максимально  зменшити вплив так званого "людського фактору" на 

прийняття рішень в діючих системах управління охороною праці, що, 

безумовно, призведе до зменшення виробничих ризиків. Використання 

комп’ютеризованих систем управління охороною праці (СУОП) дає можливість 

забезпечити максимальну оперативність та максимально можливу оптимізацію 

щодо прийняття рішень при використанні ризик орієнтованого підходу, який, 

як відомо, складається з двох елементів – оцінки ризику (аналіз виникнення і 

масштабів ризику в конкретній ситуації) та управління ризиком (аналіз ситуації 

і розробка рішень, які спрямовані на зведення ризику до прийнятного 

мінімуму). 

Згідно з ДСТУ-П ОНSАS 18001 "Системи управління безпекою та гігієною 

праці", ОНSАS 18001 "Системи менеджменту охорони професійного  здоров'я 

та безпеки праці", ІLО-ОSН 2001 (МОП-СУОП 2001) "Керівництво з систем 

управління охороною праці" та "Рекомендаціям щодо побудови, впровадження 

та удосконалення системи управління охороною праці", затверджених 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці, СУОП повинна передбачати: 

 планування заходів з охорони праці; 

 контроль виконання поточного та оперативних планів; 

 можливість здійснення корегувальних та попереджувальних дій; 

 можливість адаптації до обставин, що змінилися; 

 можливість інтеграції в загальну систему управління. 

Безумовно, що найбільш ефективно усі ці функції можуть бути 

реалізовані саме із застосуванням сучасних високоефективних 

комп’ютеризованих систем управління охороною праці (СУОП). 

Одним з найбільш перспективних напрямків щодо подальшого розвитку 

таких комп’ютеризованих СУОП є все більш широке застосування в них 

багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки та їх 

складових, що підтверджується  загальними тенденціями подальшого  

розвитку СУОП у найбільш розвинутих країнах світу. 

Сучасний рівень розвитку  інтегрованих систем комплексної безпеки, в 

тому числі і в Україні, наприклад, "Дунай-XXI" – "ВЕНБЕСТ", "Legos" – 

"Укрспецмонтаж 1. Системи безпеки", "Інспектор +" - ISS "Укр-Інвест-

Консалтінг", "ForSec" – "Формула безопасности", "Кодос" – 

"Союзспецавтоматика", "FortNet" тощо, дозволяє вже зараз використовувати їх 
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в СУОП як для підвищення рівня охоронної та  пожежної безпеки промислових 

об’єктів, так і одночасно для покращення умов і безпеки праці на виробництві 

та вирішення питань гігієни праці, виробничої санітарії, зменшення рівня 

виробничого травматизму і професійних захворювань, а також для  покращення 

соціальної захищеності працюючих. 

В СУОП можуть ефективно використовуватися майже усі складові 

багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки – це системи 

пожежної сигналізації та пожежегасіння, системи мовного оповіщення, 

системи охоронної сигналізації, відеонагляду (cctv) та відеореєстрації, 

контролю та управління доступом, системи управління зовнішнім обладнанням 

та пристроями безпеки тощо. 

Якщо системи пожежної сигналізації та пожежегасіння, системи мовного 

оповіщення вже давно і досить ефективно використовуються в СУОП (приклад 

їх використання приведений на рис. 4.4), то цього зовсім не можна сказати про 

інші складові багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки 

(загальна структурна схема побудови інтегрованих систем комплексної безпеки 

представлена на рис. 4.5). 
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Наприклад, такі складові багатофункціональних інтегрованих систем 

комплексної безпеки, як системи відеонагляду (cctv) та відеореєстрації, 

контролю та управління доступом вже зараз можуть значно підвищити 

ефективність роботи СУОП у сфері нагляду та контролю за станом охорони 

праці, у сфері виробничої безпеки, а також при  проведені внутрішнього і 

зовнішнього аудиту з питань охорони праці, при розслідуванні та профілактиці 

травматизму тощо. 

Розглянемо декілька можливих варіантів їх застосування в СУОП. 

Так системи відеонагляду та відеореєстрації можуть бути використанні в 

СУОП для: 

- контролю за станом охорони праці на підприємстві в реальному часі; 

- контролю та аналізу стану охорони праці на підприємстві за певний 

період часу по відео матеріалам з бази даних; 

-  спостереження за технологічними процесами  на декількох виробничих  

дільницях, як одночасно мультиплексний режим роботи монітору, так і 

роздільно-послідовне перемикання на моніторі відеосигналів з різних 

відеокамер; 

- блокування роботи виробничого обладнання при попаданні  в його 

небезпечну зону людини за рахунок використання  програмного детектору руху 

(на одному кадрі може використовуватися одночасно більш ніж 10 

запрограмованих зон з незалежними програмними детекторами руху в кожній з 

них); 

-  ведення журналу  подій в небезпечних зонах обладнання при 

порушеннях безпеки праці з реєстрацією часу та осіб, які знаходяться в 

небезпечній зоні; 

- запису в базу даних інтегрованої системи комплексної безпеки відео 

матеріалів стосовно нещасних випадків та аварій на виробництві із заданими 

параметрами (часом відео запису як до, так і після часу події аварії чи 

нещасного випадку; швидкістю запису; роздільною здатністю і т. ін.) і передачі 

цих відео матеріалів за необхідною адресою (ФССНВ; спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці; галузеве Міністерство; МНС і т. д.) з використанням телефонних чи 

мобільних ліній зв’язку, або Internet; 

- контролю виконання вимог щодо пожежної безпеки на виробництві; 

- контролю за використанням засобів індивідуального захисту. 

Що стосується систем контролю та управління доступом, то вони можуть 

бути використанні в системі управління охороною, наприклад, для: 

- контролю за відповідністю часу проведення регламентно-ремонтних 

робіт  технологічним нормам; 

- контролю за відповідністю кількості працюючих нормам безпеки при  

проведені робіт з підвищеною небезпекою; 

- допуску до роботи на технологічному обладнанні лише працівників, які 

мають відповідну кваліфікацію та пройшли всі необхідні види інструктажів; 

- недопущення працівників, які не мають необхідної кваліфікації та 

відповідного наряду-допуску, до виконання  робіт з підвищеною небезпекою; 
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- виключення можливості попадання працівників у виробничі приміщення 

з підвищеною вибухопожежонебезпекою, які не мають права там знаходитись; 

- контролю режиму праці та відпочинку тощо. 

Таким чином, використання складових багатофункціональних 

інтегрованих систем комплексної безпеки, як сучасні комп’ютеризовані 

системи відео нагляду та відео реєстрації і системи контролю та управління 

доступом, дійсно може дозволити значно підвищити ефективність роботи 

СУОП. Упершу чергу, це стосується можливості підвищення рівня 

організаційно-технічних заходів щодо безпеки праці на виробництві, а також 

вирішення питань гігієни праці, виробничої санітарії, зменшення рівня 

виробничого травматизму і професійних захворювань. Також досягається 

покращення соціальної захищеності працюючих, бо при проведені 

розслідування нещасних випадків і аварій та при визначені причин їх 

виникнення ця робота, безумовно, може бути виконана більш кваліфіковано 

при використанні матеріалів із відеоархівів систем відеонагляду та 

відеореєстрації, особливо враховуючи той факт, що у відеоархів може 

записуватися як відео, так і аудіоінформація з місця подій, і це  дуже важливо 

для підвищення ефективності роботи системи соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та аварій. 

Також в СУОП можливе більш ефективне використання і такої складової 

інтегрованих систем комплексної безпеки, як охоронні системи, які можуть не 

тільки виконувати свої основні охоронні функції, що теж дуже важливо, 

особливо на об’єктах з підвищеною небезпекою, а у разі застосування 

відповідних датчиків, одночасно виконувати і додаткові функції - наприклад, 

контролю  відповідності санітарним нормам рівнів освітлення, шуму і вібрацій 

на робочих місцях, наявності в повітрі робочої зони шкідливих та небезпечних 

речовин або підвищеного рівня електромагнітного та іонізуючого 

випромінювання тощо. 

Існуюча елементна база багатофункціональних інтегрованих систем 

комплексної безпеки дозволяє все це з успіхом робити. Також, в разі 

необхідності, вона дозволяє здійснювати і управління виробничим обладнанням 

та пристроями безпеки, наприклад, системами освітлення виробничих 

приміщень, системами електропостачання, водопостачання, газопостачання, 

аварійними системами вентиляції, димовидалення, системами оповіщення 

тощо. Як бачимо, вже цих перелічених функцій більш ніж досить, щоб значно 

підвищити ефективність роботи систем управління охороною праці. 

Крім того, на базі існуючих багатофункціональних інтегрованих систем 

комплексної безпеки можливо створення також і мобільних автоматизованих 

систем у сфері виробничої безпеки з елементами централізованого управління, і 

зробити це можливо без суттєвих додаткових витрат. 

Слід підкреслити, що і економічні методи управління охоронною праці 

також можуть бути реалізовані більш ефективно при застосуванні 

вищезгаданих складових інтегрованих систем комплексної безпеки. 

Ще однією важливою особливістю сучасних інтегрованих систем 

комплексної безпеки є те, що модульний принцип їх побудови з використанням 
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локальних і регіональних комп’ютерних мереж дозволяє і в подальшому 

практично нескінченно нарощувати їх як у часі, так і в просторі, а це, в свою 

чергу, дає можливість реалізовувати на їх базі високоефективні 

комп’ютеризовані СУОП розосередженого типу. Причому це можливо не 

тільки у межах окремих промислових об’єктів, але і на регіональному і, навіть, 

на  державному рівнях, що значно полегшує задачу створення  єдиної 

високоефективної загальнодержавної комп’ютеризованої СУОП. 

Використання багатофункціональних інтегрованих систем комплексної 

безпеки у складі СУОП дозволяє максимально  зменшити вплив так званого 

"людського фактору" на прийняття рішень в діючих СУОП, а також значно 

підвищує ефективність  роботи останніх, так як дає можливість не тільки 

фіксувати і вести відповідний облік та аналіз нещасних випадків, 

профзахворювань та аварій на виробництві і здійснювати УОП за рахунок 

електронної розсилки відповідних вказівок та рекомендацій суб’єктам СУОП, 

але і, що дуже важливо, забезпечує максимально високій рівень оперативності 

та динамізму щодо реагування СУОП на будь-які небезпечні та аварійні 

ситуації, а також дає можливість безпосередньо впливати на стан охорони 

праці на виробництві у реальному часі за рахунок постійно діючого 

моніторингу як  на рівні окремого підприємства, установи чи організації, так і 

на регіональному та загальнодержавному рівнях. 
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До розділу 1. 
1. Охарактеризуйте основні складові  системи управління  охороною праці. 

2.  На яких рівнях може здійснюватися управління охороною праці? 

3.  Охарактеризуйте можливі види стимулювання  діяльності з охорони праці. 

4.  Що таке ризик орієнтований підхід у сфері охорони праці? 

5.  З яких елементів складається ризик орієнтований підхід? 

6.  Що є кількісною оцінкою небезпеки? 

7.  Охарактеризуйте такі поняття як ризик та  допустимий ризик. 

8.  Як визначається рівень безпечності виробництв? 

9.  Що таке інтегральний показник безпечності, який використовується при 

проведені паспортизації виробництв? 

10. Охарактеризуйте термін "професійний відбір"? 

11. З якою метою проводиться  аудит охорони праці? 

12. У чому суть національної концепції розвитку у галузі управління 

охороною праці?  

13. Охарактеризуйте основні напрямки впровадження  національної 

концепції розвитку у галузі управління охороною праці. 

14. Зробіть перелік основних функцій управління охороною праці в структурі 

систем управління охороною праці. 

15. Які завдання управління охороною праці в структурі систем управління 

охороною праці  відносяться до основних? 

16. На які види поділяється планування роботи з охорони праці на 

виробництві? 

17. За якими етапами повинен здійснюватися процес планування заходів з 

охорони праці? 

18. У чому полягають функції управління охороною праці щодо організації 

та координації робіт в сфері охорони праці? 

19. З якою метою виконується облік, аналіз та оцінка показників охорони 

праці? 

20. Які існують види контролю за станом охорони праці та функціонуванням 

системи управління охороною праці? 

21. В чому полягає стимулювання діяльності з охорони праці? 

22. Як повинно здійснюватись інформаційне забезпечення з питань охорони 

праці?  

23. Як здійснюється підвищення соціального захисту працюючих? 

24. Охарактеризуйте загальну структуру управління охороною праці. 

25. На яких рівнях здійснюється управління охороною праці? 

26. Які структури здійснюють управління охороною праці на 

загальнодержавному рівні? 

27. Які структури здійснюють управління охороною праці на регіональному 

рівні? 

Питання для самоконтролю 
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28. Які структури здійснюють управління охороною праці на галузевому 

рівні? 

29. Зробіть перелік основних структур, які здійснюють державний нагляд за 

додержанням законодавчих та інших нормативних документів з охорони 

праці?  

30. Ким здійснюється вищий нагляд за додержанням і правильним 

застосуванням законів про охорону праці? 

31. Які методи відносяться до економічних методів управління охороною 

праці? 

32. Як здійснюється фінансування заходів з охорони праці? 

33. Які організації приймають участь у міжнародному співробітництві в 

галузі охорони праці? 

34. У чому полягає принцип "трипартизму" щодо прийняття рішень в МОП? 

 

До розділу 2. 
35.  Які особливості територіального та галузевого  управління суспільним 

виробництвом ?  

36. Які методи управління мають перевагу серед таких загальних методів 

управління, як правові, адміністративні та економічні? 

37. Охарактеризуйте десять основних принципів державної політики в галузі 

охорони праці. 

38. Що входить до першочергових завдань у сфері державного управління 

охороною праці?  

39. Охарактеризуйте таке поняття, як державний нагляд в сфері охорони 

праці. 

40.  Чим регулюється діяльність органів державного нагляду? 

41. Які права мають інспектори спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці? 

42. У чому полягають основні функції органів пожежної охорони? 

43.  У чому полягають основні функції органів санітарно-епідеміологічної 

служби Міністерства охорони здоров’я? 

44.  Хто здійснює відомчий контроль в сфері охорони праці? 

45. Що таке внутрішній контроль і ким він здійснюється?  

46. Які права мають уповноважені найманими працівниками особи  з  питань  

охорони праці? 

47. Хто входить до складу наглядової ради ФССНВ? 

48. Які органи державної влади здійснюють загальне державне управління 

охороною праці? 

49. Що входить до компетенції Кабінету Міністрів України в сфері 

управління охороною праці? 

50. Які питання входять до компетенції міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади в сфері управління охороною праці? 

51. Які  функції виконує спеціально уповноважений центральний орган 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці? 
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52. Хто забезпечує управління охороною праці на регіональному рівні 

(УОПРР)? 

53. Охарактеризуйте основні принципи функціонування УОПРР. 

54. Що є об’єктом управління охороною праці на регіональному рівні? 

55. Яка основна управлінська інформація використовується регіональними 

органами управління охороною праці на рівні Автономної республіки Крим та 

області? 

56. Яка основна управлінська інформація використовується регіональними 

органами управління охороною праці на рівні району? 

57. За рахунок створення комплексу яких підсистем забезпечується 

функціонування  регіональних систем управління охороною праці (РСУОП)? 

58. Яким шляхом здійснюється організаційно-управлінське забезпечення 

РСУОП? 

59. За рахунок чого здійснюється  фінансове-економічне забезпечення 

РСУОП? 

60. У чому полягає наукове забезпечення РСУОП? 

61. Охарактеризуйте основні завдання  органів УОПРР в межах їх 

повноважень? 

62. Охарактеризуйте основні заходи РСУОП, які можуть здійснюватися на 

державному рівні. 

63. Охарактеризуйте основні заходи РСУОП, які можуть здійснюватися на 

регіональному рівні. 

64. Що таке прогнозування і планування робіт з охорони праці? 

65. Що таке мотивація, оперативне керівництво і координація роботи з 

охорони праці? 

66. В чому полягають соціально-психологічні методи управління? 

67. Які органи здійснюють нагляд і контроль, облік та аналіз функціонування 

РСУОП? 

68. Зробіть перелік основних завдань територіальних управлінь спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці в сфері  УОПРР. 

69. Які функції виконують територіальні управління спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною 

праці  відповідно до покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

70. Які права мають територіальні управління спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, їх 

посадові особи (державні інспектори)? 

71. Які функції здійснюють експертно-технічні центри територіальних 

управлінь спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці відповідно до покладених на них завдань у сфері 

УОПРР? 

72. Чим займаються органи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України 

відповідно до покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

73. Які функції виконує Державна експертиза умов праці (ДЕУП) згідно з 

покладеними на неї завданнями у сфері УОПРР? 
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74. Які функції виконує інспекція Держтехнагляду відповідно до покладених 

на неї завдань у сфері УОПРР? 

75. Що є  основними завданнями Держпожнагляду? 

76. Які завдання виконують аварійно-рятувальні формування Міністерства 

надзвичайних ситуацій (МНС) відповідно до покладених на них завдань у 

сфері УОПРР? 

77.  Що таке регіональні підсистеми реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру та які їх основні завдання? 

78. На що мають право регіональні управління екологічною безпекою в 

межах своєї компетенції?  

79. Які функції виконують центри стандартизації, метрології і сертифікації у 

відповідності до покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

80. Які функції виконують статистичні регіональні служби у відповідності до 

покладених на них завдань у сфері УОПРР? 

81. Хто здійснює управління охороною праці на галузевому рівні (УОПГР). 

82. Які функції виконують Міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади в сфері УОПРГ в межах своїх повноважень? 

83. Що є основними першочерговими завданнями УОПРГ? 

84. Зробіть перелік тих заходів з охорони праці, які можуть здійснюватися за 

рахунок галузевих коштів. 

85. Що передбачає планування та прогнозування  роботи з охорони праці в 

галузі? 

86. Як здійснюється організація та координація роботи з охорони праці в 

галузі? 

 

До розділу 3. 
87. Охарактеризуйте суть системного підходу та аналізу при організації 

охорони праці на виробництві. 

88. Які основні елементи системного аналізу в сфері охороні праці ви знаєте? 

89. В чому полягає зміст системного підходу в сфері охорони праці? 

90. Охарактеризуйте загальну структуру системи  управління охороною праці 

на підприємстві (СУОПП). 

91. Охарактеризуйте основні завдання СУОПП. 

92. Що є об’єктом управління охороною праці на підприємстві? 

93. Які основні функції СУОПП? 

94. Що таке працеохоронний аудит? 

95. Що таке працеохоронний маркетинг? 

96. Що таке працеохоронний моніторинг? 

97. Як здійснюється розробка працеохоронної політики на підприємстві? 

98. Які саме види планів розробляються при плануванні робіт з охорони 

праці в межах підприємства, установи чи організації? 

99.  Охарактеризуйте основні положення щодо організації охорони праці на 

виробництві. 
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100. Яка нормативно-правова  база використовується   для організації 

СУОПП? 

101. Охарактеризуйте основні обов’язки посадових осіб підприємства в 

сфері охорони праці. 

102. Охарактеризуйте основні обов’язки працівників підприємства, 

установи чи організації  щодо виконання вимог з охорони праці. 

103.  Кому підпорядковується служба охорони праці на підприємстві? 

104. Відповідно з яким нормативним документом на підприємстві 

створюється служба охорони праці? 

105. У яких випадках організується комісія з питань охорони праці на 

підприємстві і хто входить до її складу? 

106. Які основні завдання комісії з питань охорони праці на 

підприємстві? 

107. Охарактеризуйте основні завдання, повноваження та рівень 

компетенції уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

108. Охарактеризуйте загальні принципи навчання з питань охорони 

праці. 

109. Відповідно до якого нормативного документу здійснюється 

навчання та перевірка знань з питань охорони праці? 

110. Який існує порядок та періодичність проведення інструктажів з 

охорони праці? 

111. Як здійснюється допуск працівників до стажування (дублювання)? 

112. Які існують права працівників на  пільги та компенсації за важкі та 

шкідливі умови праці? 

113. Відповідно до якого нормативного документу здійснюється видача 

ЗІЗ працівникам? 

114. Хто зобов'язаний організувати належний догляд за засобами 

індивідуального захисту на підприємстві? 

115. Як здійснюється мотивація та стимулювання роботи з охорони 

праці на підприємстві? 

116. Як здійснюється облік показників стану умов і  безпеки праці на 

підприємстві? 

117. Що таке паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони 

праці на підприємстві і відповідно до яких нормативних документів вона 

здійснюється? 

118. Що таке атестація робочих місць за умовами праці і відповідно до 

яких нормативних документів вона здійснюється? 

119. За яким принципом здійснюється Гігієнічна класифікація умов 

праці на робочих місцях? 

120. На яки класи поділяються умови праці на робочих місцях згідно  

існуючої Гігієнічної класифікації? 

121.  У яких випадках робоче місце вважається таким, що „атестоване”? 

122. У яких випадках робоче місце вважається таким, що „атестоване і 

вимагає пільг та компенсацій”? 
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123. У які строки проводиться атестація робочих місць за умовами 

праці? 

124. Що таке Карта умов праці? 

125. Як реалізується контроль за станом охорони праці та 

функціонуванням СУОПП? 

126. Що таке відомчий та регіональний контроль за станом охорони 

праці на підприємстві і як вони здійснюються? 

127. Хто проводить аудиторські перевірки стану охорони праці на 

підприємстві? 

128. Які економічні методи  управління охороною праці можуть 

використовуватися  на підприємстві? 

129. Які види затрат з охорони праці існують  на підприємстві і як 

здійснюється їх оцінка? 

130. Охарактеризуйте загальну структуру економії підприємства від 

поліпшення умов та безпеки праці. 

131. Згідно з якими нормативними документами здійснюється 

розслідування, реєстрація,  облік  та аналіз нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві? 

132. Які нещасні випадки відносяться до таких, що пов’язані з 

виробництвом? 

133. Які нещасні випадки відносяться до таких, що не пов’язані з 

виробництвом? 

134. Яку інформацію містить акт про нещасний випадок на виробництві 

(Форма Н-1)? 

135. У яких випадках оформлюється акт про нещасний випадок за 

формою НПВ? 

136. У яких випадках оформлюється карта обліку професійних 

захворювань за формою П-5? 

137. Який існує порядок проведення розслідування нещасного випадку 

комісією підприємства? 

138. Який існує порядок проведення спеціального розслідування 

нещасного випадку? 

139. Як здійснюється реєстрація та облік нещасних випадків та 

професійних захворювань? 

140. Як здійснюється аналіз та профілактика виробничого травматизму 

на підприємстві? 

141. За якою системою показників здійснюється звітність підприємства 

про стан охорони праці? 

142. Які існують види відповідальності за порушення законів та 

нормативно-правових актів з охорони праці? 

143. Що таке внутрішній аудит охорони праці на підприємстві? 

144. Як здійснюється планування та підготовка внутрішнього аудиту 

охорони праці на підприємстві? 

145. Які документи оформлюються при проведені внутрішнього аудиту 

охорони праці на підприємстві? 
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До розділу 4. 
146. У якому документі викладені рекомендації  МОП  щодо побудови 

та впровадження сучасних систем управління охороною праці на виробництві? 

147. Які основні рекомендації дає МОП  щодо національної політики в 

сфері СУОП? 

148. Що розуміють під терміном „безупинне вдосконалювання СУОП”? 

149. Як повинно використовуватись Керівництво МОП щодо побудови 

та впровадження сучасних систем управління охороною праці на 

національному рівні? 

150. Які рекомендації дає Керівництво МОП щодо побудови та 

впровадження сучасних систем управління охороною праці на рівні 

підприємства, установи чи організації? 

151. Які рекомендації дає МОП щодо створення  Національного 

Керівництва з СУОП? 

152. Згідно рекомендаціям МОП у якому порядку пріоритетності 

повинні здійснюватися попереджувальні та регулюючі заходи запобігання 

небезпекам?  

153. Як повинен здійснюватися моніторинг виконання й оцінка 

результативності заходів з охорони праці? 

154.  Які елементи та підсистеми СУОП повинен охоплювати аудит? 

155. Що включає у себе аналіз ефективності роботи СУОП? 

156. Які основні рекомендації дають органи державного управління та 

нагляду  щодо удосконалення  існуючих систем  управління охороною праці в 

Україні?  
157. Які рекомендації щодо порядку розробки і впровадження СУОП 

даються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці? 

158. Які існують рекомендації спеціального уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо 

примірної структури положення про СУОП на підприємстві, в установі чи 

організації та орієнтовного змісту його розділів? 

159. Сформулюйте основні принципи політики у сфері охорони праці 

згідно з рекомендаціями Державних органів нагляду та контролю щодо 

побудови СУОП. 

160. Як повинно здійснюватися управління ресурсами на виробництві? 

161. Яку роль відіграють інтегровані системи  комплексної безпеки при 

створені сучасних комп’ютеризованих СУОП? 

162. Які складові інтегрованих систем комплексної безпеки можуть 

значно підвищити ефективність роботи СУОП? 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (ТЗ) ДО РОЗДІЛУ 1 

 

ТЗ №1. Аудит охорони праці - це (..........) з метою визначення їх 

відповідності критеріям, встановленим законодавчими та 

нормативно-правовими актами з охорони праці.  
а) контроль умов праці; 

б) нагляд за станом охорони праці; 

в) документально оформлене системне обстеження і аналіз стану умов та 

безпеки праці; 

г) санітарно-гігієнічна оцінка стану умов праці; 

д) визначення критеріїв безпеки. 

 

ТЗ №2. В Україні передбачено управління охороною праці як на 

загальнодержавному, так і на (.............) рівнях. 
а) галузевому і виробничому; 

б) регіональному, галузевому і виробничому; 

в) регіональному і галузевому; 

г) регіональному і місцевому; 

д) галузевому і місцевому. 

 

ТЗ №3. Планування роботи з охорони праці на виробництві 

поділяється на: 

а) загальне та перспективне; 

б) перспективне, поточне та оперативне; 

в) загальне та конкретне; 

г) щоденне, щомісячне та щорічне; 

 

ТЗ №4. Управління охороною праці (УОП) умовно має  три 

основних центра (..................), які саме і здійснюють комплексне  

управління охороною праці. 

а) держава, профспілки і працівники; 

б) держава, роботодавці і працівники; 

в) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці, Кабінет Міністрів і роботодавці ; 

г)  Кабінет Міністрів, профспілки та ФССНВ. 

 

ТЗ №5. Вищий нагляд  за додержанням і правильним 

застосуванням законів про охорону праці здійснюється:. 

Тестові завдання 
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а) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці; 

б) Кабінетом Міністрів; 

в) Регіональними органами влади; 

г) Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 

прокурорами; 

д) МОП. 
 

ТЗ №6. Стаття 19 Закону “Про охорону праці” встановлює, що 

фінансування охорони праці на підприємстві здійснюється: 

а) роботодавцем; 

б) профспілками; 

в) ФССНВ; 

г) галузевим міністерством; 

д) роботодавцем та профспілками. 
 

ТЗ №7. Для підприємств,  незалежно від форм власності,  або 

фізичних осіб,  які використовують найману працю,  витрати на 

охорону праці становлять не менше (....) відсотка від суми 

реалізованої продукції 

а) 0,5; 

б) 1; 

в) 1,5; 

г) 2; 

д) 3. 
 

ТЗ №8. Будь-яка система управління, в тому числі і СУОП, 

передбачає  (............................) для досягнення поставленої мети в 

галузі охорони праці - це забезпечення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці. 

а) наявність об’єкту та суб’єкту управління; 

б) відповідні функції та завдання управління; 

в) державний нагляд та контроль; 

г) постійний громадський контроль. 
 

ТЗ №9. Основні завдання управління охороною праці можна 

сформулювати коротко - забезпечення дотримання вимог (.............) 

щодо безпеки умов праці та безпеки технологічних процесів і 

виробничого обладнання, а також впровадження національної 

концепції розвитку в сфері управління охороною праці. 

а)  ДСТУ; 

б) Кабінету Міністрів; 

в) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці; 

г) НПАОП; 
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д)  ISO. 
 

ТЗ №10. Оперативний контроль за станом охорони праці в рамках 

СУОП з боку керівників робіт і підрозділів підприємства 

проводиться згідно із затвердженими:  
а) посадовими обов’язками; 

б) планами роботи; 

в) заходами з охорони праці; 

г) плановими заходами з охорони праці. 

 

 

 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

ТЗ №11. Свою роботу по нагляду за охороною праці спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці проводить через:  

а) органи місцевого самоврядування; 

б) галузеві Міністерства; 

в) служби охорони праці на підприємствах; 

г) територіальні (обласні) управління, галузеві державні інспекції охорони 

праці, експертно-технічні центри; 

д) служби охорони праці на підприємствах та територіальні експертно-

технічні центри. 
 

ТЗ №12. Контроль – функція, яка виконує (.................) роль у системі 

управління охороною праці. 

а) стабілізуючу; 

б) регулюючу; 

в) головну; 

г) не дуже важливу; 

д) другорозрядну. 
 

ТЗ №13. Відомчий контроль в сфері охорони праці покладається на: 

а) галузеві Міністерства; 

б) Кабінет Міністрів; 

в) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці та Кабінет Міністрів; 

г) органи влади; 

д) адміністрацію підприємства та на  господарські організації вищого 

рівня. 
 

ТЗ №14. Додатковий нагляд за діяльністю ФССНВ здійснює:  

а) виконавча дирекція ФССНВ; 
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б) наглядова рада ФССНВ; 

в) орган державного нагляду та контролю; 

г) інспекція праці; 

д) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці. 
 

ТЗ №15. Які спеціальні функції покладаються на Міністерство праці   

та   соціальної  політики України в сфері охорони праці? 

а) забезпечення  проведення державної експертизи умов праці, визначає 

порядок  та  здійснення  контролю  за  якістю  проведення  атестації 

робочих місць; 

б) розробка гігієнічно обґрунтованих нормативів щодо показників 

шкідливих факторів на робочих місцях; 

в) здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру і зменшення збитків під час аварій та 

катастроф; 

г) координація роботи   міністерств та   інших  центральних  органів 

виконавчої  влади. 
 

ТЗ №16. Які спеціальні функції покладаються на Міністерство 

охорони здоров‘я України в сфері охорони праці? 

а) координація роботи   міністерств та   інших  центральних  органів 

виконавчої  влади; 

б) забезпечення  проведення державної експертизи умов праці, визначає 

порядок  та  здійснення  контролю  за  якістю  проведення  атестації 

робочих місць; 

в) розробка гігієнічно обґрунтованих нормативів щодо показників 

шкідливих факторів на робочих місцях, опрацювання санітарних норм 

щодо нормативів та методик визначення показників шкідливих факторів, 

проведення контролю виконання вимог з гігієни праці та безпеки 

виробничого середовища, розробка методик атестації робочих місць тощо; 

г) розробка за  участю  міністерств,  інших центральних органів виконавчої  

влади,  Фонду  соціального  страхування  від  нещасних випадків,  

всеукраїнських  об'єднань  роботодавців  та  профспілок загальнодержавної 

програми поліпшення стану безпеки,  гігієни праці та виробничого 

середовища і контроль її виконання. 
 

ТЗ №17. Управління охороною праці на регіональному рівні (УОПРР) 

забезпечують (..............................). 
а) підрозділи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці; 

б) контролюючі та наглядові органи місцевого самоврядування; 

в) Кабінет Міністрів; 

г) органи управління адміністративно-територіальних одиниць; 

д) державні органи нагляду та контролю. 
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ТЗ №18. Функціонування  регіональних систем управління охороною 

праці (РСУОП) забезпечується за рахунок створення комплексу 

наступних підсистем: 

а) нормативно-правової та організаційно-управлінської; 

б) нормативно-правової та інформаційної; 

в) нормативно-правової, організаційно-управлінської, матеріально-

технічної, інформаційної, кадрової та наукової; 

г) організаційно-управлінської, матеріально-технічної та  кадрової; 

д) наглядово-контролюючої, нормативно-правової, організаційно-

управлінської, матеріально-технічної, інформаційної та кадрової. 
 

ТЗ №19. Штрафні санкції накладаються (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.09.93 р. №754 та ін.) за порушення 

законодавства та інших нормативних документів в сфері охорони 

праці в розмірі (...........) місячного фонду заробітної плати 

підприємства.. 

а) від 0,5% до 1%; 

б) від 0,5 % до 3 %; 

в) від 0,5 % до 5 %; 

г) до 3 %; 

д) до 5 %; 
 

ТЗ №20. В Асоціації спеціалістів з охорони праці позаштатні 

спеціалісти працюють згідно з:  

а) планом робіт, затвердженим головою Асоціації; 

б) планом робіт, затвердженим головою спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 

в) вказівками керівництва; 

г) планом робіт, затвердженим головою виконкому районної або обласної 

держадміністрації та погодженого із службою охорони праці цієї 

держадміністрації; 

д) вказівками робочого органу Асоціації спеціалістів з охорони праці. 
 

ТЗ №21. Державна інспекція праці (ДІП) регіону (області) є:  

а) складовою частиною державної інспекції праці Міністерства праці та 

соціальної політики України і проводить свою діяльність під керівництвом 

головної ДІП; 

б) складовою частиною спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці і проводить свою діяльність 

під керівництвом головної ДІП; 

в) складовою частиною органів виконавчої влади; 

г) складовою частиною регіональних (обласних) органів влади. 
 

ТЗ №22. Регіональні підсистеми реагування на надзвичайні ситуації 



 252 

техногенного та природного характеру функціонують у складі: 

а) обласних, районних та об’єктових  комісій з техногенно-екологічної 

безпеки (ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (НС); 

б) управлінь з питань надзвичайних ситуацій (НС) та цивільного захисту 

населення (ЦЗН) при  обласних державних адміністраціях; 

в) обласних, районних та об’єктових  комісій з техногенно-екологічної 

безпеки (ТЕБ) і надзвичайних ситуацій (НС)  та управлінь з питань 

надзвичайних ситуацій (НС) та цивільного захисту населення (ЦЗН) при  

обласних державних адміністраціях; 

г) обласних комісій з техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) і надзвичайних 

ситуацій (НС). 

 

ТЗ №23. Статистичний облік травматизму та умов праці в 

області здійснюється за формами: 

а) № 1-ПВ, № 1-ППО та №1-ДТП; 

б) № 7-ТНВ та № 23-ТН; 

в) № 1-ПВ; № 7-ТНВ та № 23-ТН; 

г) № 1-ПВ, № 1-ППО, №1-ДТП, № 7-ТНВ та № 23-ТН. 

 

ТЗ №24. Обласні відділи статистики праці ведуть облік умов праці 

за формою:   
а) № 1-ПВ; 

б) № 7-ТНВ; 

в) № 1-ППО; 

г) № 7-ТНВ; 

д) № 23-ТН. 

 

ТЗ №25. Управління охороною праці на галузевому рівні (УОПГР)  

здійснюють: 

а) галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

б) галузеві об’єднання підприємств; 

в) галузеві міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а 

також об’єднання підприємств, створені за галузевим принципом  

відповідно до чинного законодавства; 

г) Кабінет Міністрів; 

д) галузеві підрозділи спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 

 

ТЗ №26. Основні функції (стадії, етапи) управління охороною праці 

в галузі це:   
а) планування та прогнозування  роботи з охорони праці – організація та 

координація роботи з охорони праці; 

б) облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці  –  

контроль за станом охорони праці в галузі та функціонуванням СУОПГ; 
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в) планування та прогнозування  роботи з охорони праці – організація та 

координація роботи з охорони праці – мотивація та стимулювання роботи з 

охорони праці; 

г) планування та прогнозування  роботи з охорони праці – організація та 

координація роботи з охорони праці – мотивація та стимулювання роботи з 

охорони праці – облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки 

праці  –  контроль за станом охорони праці в галузі та функціонуванням 

СУОПГ. 
 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

ТЗ №27. Системний підхід є основним (..............) щодо вирішення 

проблем охорони праці. 

а) методичним засобом; 

б) організаційним засобом; 

в) засобом управління; 

г) засобом планування; 

д) засобом тестування. 

 

ТЗ №28. Причини виробничого травматизму та професійної 

захворюваності поділяються на наступні основні групи: 
а) організаційні та технічні; 

б) санітарно-гігієнічні та психофізіологічні; 

в) організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та психофізіологічні; 

г) організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні та 

соціальні; 

д) організаційні, технічні та психофізіологічні. 

 

ТЗ №29. Прогнозування роботи з охорони праці на підприємстві 

вважається короткостроковим, якщо воно здійснюється на строк:  

а) до 1 року; 

б) 1-2 роки; 

в) 1-3 роки; 

г) до 3 років; 

д) до 5 років. 

 

ТЗ №30. Прогнозування роботи з охорони праці на підприємстві 

вважається середньостроковим, якщо воно здійснюється на строк:  

а) до 1 року; 

б) 1-2 роки; 

в) 1-3 роки; 

г) до 3 років; 

д) до 5 років. 
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ТЗ №31. Прогнозування роботи з охорони праці на підприємстві 

вважається довгостроковим, якщо воно здійснюється на строк:  

а) до 1 року; 

б) 1-2 роки; 

в) 3-5 років; 

г) більш ніж 5 років; 

д) більш ніж 10 років. 

 

ТЗ №32. Яку назву має система  спостережень, збирання, обробки, 

передачі, збереження та аналізу інформації про стан охорони праці 

на підприємстві, прогнозування його змін та розробка 

обґрунтованих рекомендацій  для прийняття працеохоронних 

рішень? 

а) працеохоронний моніторинг; 

б) працеохоронний менеджмент; 

в) працеохоронний аудит; 

г) працеохоронний інжиніринг. 

д) працеохоронна політика. 
 

ТЗ №33. Планування робіт з охорони праці може включати  

розроблення наступних планів.  

а) довгострокових та річних; 

б) річних та  оперативних (квартальних та місячних); 

в) довгострокових, річних та  оперативних (квартальних та місячних); 

г) довгострокових, річних,  оперативних  та місячних; 

д) довгострокових, річних та  квартальних. 
 

ТЗ №34. Експертиза проектів,  реєстрація,  огляди,  випробування 

тощо виробничих    об'єктів,    інженерних    інфраструктур    

об'єктів соціально-культурного призначення,  прийняття  їх  в  

експлуатацію провадяться  у  порядку,  що  визначається:    

а) Кабінетом   Міністрів України; 

б) головою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці; 

в) відповідними структурними підрозділами спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 

г) галузевими Міністерствами. 
 

ТЗ №35. В якому  із перелічених розділів Посадових інструкцій 

обов’язково повинні бути розглянуті питання охорони праці?  

а) службові функції, службові обов’язки,  права, відповідальність; 

б) загальні положення, службові функції, службові обов’язки,  права, 

відповідальність; 
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в) службові функції, службові обов’язки,  права, відповідальність,  

взаємовідносини з іншими посадовими особами відповідно до займаної 

посади; 

г) загальні положення, службові функції, службові обов’язки,  

відповідальність;   

д) в усіх розділах Посадових інструкцій. 

 

ТЗ №36. Роботодавець (...........................) працівників, які 

відмовляються користуватися необхідними засобами 

індивідуального чи колективного захисту.  

а) може не допускати до роботи; 

б) зобов'язаний не допускати до роботи; 

в) може відсторонювати від роботи; 

г) може тимчасово відсторонювати від роботи; 

ТЗ №37. Невиконання працівником вимог нормативних актів з 

охорони праці є порушенням трудової дисципліни, яке тягне за 

собою застосування до порушника: 

а) адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним 

законодавством; 

б) дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством 

(догана, звільнення з займаної посади, звільнення з роботи); 

в) матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством; 

г)  адміністративної та матеріальної відповідальності. 
 

ТЗ №38. Працівники, які ухиляються від проходження обов'язкового 

медичного огляду, можуть бути притягнуті до:  

а) матеріальної відповідальності; 

б) адміністративної відповідальності; 

в) дисциплінарної відповідальності i відсторонені від роботи без 

збереження заробітної плати; 

г) адміністративної та матеріальної відповідальності. 
 

ТЗ №39. На підприємстві  роботодавець створює службу охорони 

праці відповідно  до  „Типового положення про службу охорони 

праці” НПАОП 0.00-4.35-04  у разі, якщо кількість  працюючих:   

а) 20  і  більше  осіб; 

б) 30 і  більше  осіб; 

в) 4  і  більше  осіб; 

г) 50  і  більше  осіб; 

д)  більше 50 осіб. 
 

ТЗ №40. На підприємстві припис спеціаліста  з  охорони  праці  

може  скасувати   лише:  

а) роботодавець; 

б) інший спеціаліст  служби охорони праці; 
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в) начальник підрозділу, де виявлені недоліки з питань ОП; 

г) інспектор спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці; 

д) представник ДІП. 
 

ТЗ №41. Комісія з питань охорони праці підприємства формується 

на засадах:  

а) рівного представництва осіб від усіх трудових колективів виробничих 

підрозділів підприємства; 

б) принципу трипаризму СУОП; 

в) рівного представництва осіб від трудового колективу підприємства та 

держави; 

г) рівного представництва осіб від роботодавця та трудового колективу 

підприємства. 

 

ТЗ №42. Завдання, повноваження та компетенція уповноважених 

трудових колективів з питань охорони праці регламентуються 

Типовим положенням про діяльність уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.11-07), 

затвердженому наказом: 

а) Держгірпромнагляду; 

б) Кабінету Міністрів України; 

в) власника підприємства; 

г) начальника служби охорони праці підприємства; 

д) головним інженером. 
 

ТЗ №43. Уповноважені трудових колективів з питань охорони 

праці можуть бути відкликані до закінчення терміну своїх 

повноважень у разі незадовільного виконання своїх функціональних 

обов’язків, але тільки за рішенням:  

а) галузевого Міністерства; 

б) територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 

в) власника підприємства; 

г) комісії з питань охорони праці підприємства; 

д) загальних зборів (конференції) трудових колективів, якими їх було 

обрано. 
 

ТЗ №44. Посадові особи,  діяльність  яких  пов'язана  з  організацією 

безпечного   ведення   робіт,   під  час  прийняття  на  роботу  і 

періодично,  (.................),  проходять  навчання,  а  також перевірку 

знань з питань охорони праці за участю профспілок.  . 

а) один раз на рік; 

б) один раз на два роки; 

в) один раз на три роки; 
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г) один раз на чотири роки; 

д) один раз на п’ять років. 
 

ТЗ №45. Керівники підприємств, виробничих, науково-виробничих 

об'єднань чисельністю понад (........) працівників проходять навчання 

та перевірку знань у Головному навчальному центрі спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці.  

а) 100; 

б) 200; 

в) 300; 

г) 400; 

д) 500. 
 

ТЗ №46. Керівники підприємств, виробничих та науково-

виробничих об'єднань, а також посадові особи цехів, дільниць, 

виробництв, де сталася техногенна аварія чи катастрофа, повинні 

протягом (............) пройти позачергове навчання та перевірку знань 

з питань охорони праці.  

а) тижня; 

б) місяця; 

в) трьох місяців; 

г) півроку; 

д) року. 

 

ТЗ №47. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов'язки яких 

входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки та 

робіт, що потребують професійного добору, при прийнятті на 

роботу проходять на підприємстві попереднє спеціальне навчання і 

перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних 

виробничих умов, а надалі – періодичні перевірки знань у строки, 

встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці, 

але не рідше: 

а) одного разу на півроку; 

б) одного разу на рік; 

в) одного разу на два роки; 

г) одного разу на три роки; 

д) одного разу на п’ять років. 
 

ТЗ №48. За характером і часом проведення інструктажі з питань 

охорони праці поділяються на: 

а) вступний, первинний та повторний; 

б) вступний, первинний та позаплановий; 

в) вступний, первинний, позаплановий та цільовий; 

г) вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий; 



 258 

д) вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий та 

спеціальний. 
 

ТЗ №49. Надбавки до заробітної плати за роботу в шкідливих 

умовах праці встановлюються на підставі атестації робочих місць  

в розмірі (...............), а за роботу в особливо шкідливих умовах праці – 

в розмірі (...............). 

а) (до 5 % )/(до 10 %); 

б) (до 10 % )/(до 20 %); 

в) (до 12 % )/(до 24 %); 

г) (до 20 % )/(до 30 %); 

д) (до 25 % )/(до 40 %). 
 

ТЗ №50. Пільгова пенсія надається: 

а) по списку №1 чоловікам при досягненні 55  років, жінками 45,  по 

списку №2 – чоловікам – 50, жінкам – 45; 

б) по списку №1 чоловікам при досягненні 45років, жінками 40, по списку 

№2 – чоловікам – 55, жінкам – 50; 

в) по списку №1 чоловікам при досягненні 50  років, жінками 45,  по 

списку №2 – чоловікам – 45, жінкам – 40; 

г) по списку №1 чоловікам при досягненні 50  років, жінками 45,  по 

списку №2 – чоловікам – 55, жінкам – 50. 

 

ТЗ №51. Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників 

без встановлених нормами засобів індивідуального захисту, а також 

в: 
а) несправному спеціальному одязі та несправному  спеціальному взутті та 

інших засобах індивідуального захисту; 

б) несправному, невідремонтованому, забрудненому спеціальному одязі і 

спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;  

в) несправному або невідремонтованому спеціальному одязі і спеціальному 

взутті та інших засобах індивідуального захисту; 

г) забрудненому спеціальному одязі і спеціальному взутті та інших засобах 

індивідуального захисту. 
 

ТЗ №52. Трудові спори з питань видачі і користування спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту розглядаються: 

а) комісіями по трудових спорах; 

б) роботодавцем; 

в) начальниками підрозділів; 

г) трудовими колективами; 

д) комісіями з питань охорони праці. 
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ТЗ №53. На державному рівні стимулювання охорони праці 

регулюються законодавчими актами і перед усім: 

а)  Законом “Про охорону праці”; 

б) Законом "Про загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування від 

нещасного випадку  на  виробництві   та   професійного   захворювання,   

які спричинили втрату   працездатності"; 

в) Законом “Про охорону праці” та Законом "Про загальнообов'язкове  

державне  соціальне страхування від нещасного випадку  на  виробництві   

та   професійного   захворювання,   які спричинили втрату працездатності"; 

г) Законом “Про охорону праці” та Кодексом законів про працю. 
 

ТЗ №54. Дані обліку показників стану умов праці на підприємстві за 

формою № 1-ПВ подаються у встановленому порядку до: 

а) обласного (районного, міського)  органу державної статистики за його 

вказівкою; 

б) органу, якому підпорядковане підприємство; 

в) місцевої державної адміністрації; 

г) обласного (районного, міського)  органу державної статистики за його 

вказівкою, а також до органу, якому підпорядковане підприємство, а за 

його відсутності – до місцевої державної адміністрації; 

д) органу, якому підпорядковане підприємство, а за його відсутності – до 

місцевої державної адміністрації. 

 

ТЗ №55. Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці  це обов’язкова 

складова: 

а) роботи керівництва підприємства щодо планування відповідних заходів з 

охорони праці; 

б) роботи керівництва адміністративно-територіальної одиниці щодо 

планування відповідних заходів з охорони праці; 

в) роботи керівництва галузі щодо планування відповідних заходів з 

охорони праці; 

г) роботи керівництва адміністративно-територіальної одиниці, галузі та 

підприємства щодо планування відповідних заходів з охорони праці. 

д) роботи керівництва підприємства та галузі щодо планування відповідних 

заходів з охорони праці. 
 

ТЗ №56. Відповідно до існуючого законодавства в галузі охорони 

праці для об'єктивної оцінки умов праці в обов’язковому порядку 

проводиться: 

а) паспортизація виробництв; 

б) атестація робочих місць; 

в) паспортизація виробництв та атестація робочих місць; 

г) паспортизація виробництв, атестація та сертифікація робочих місць; 
 

ТЗ №57. Гігієнічна класифікація  праці базується на принципі 
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(..........................) залежно від фактично визначених рівнів 

небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища і 

трудового процесу в порівнянні з санітарними нормами, правилами, 

гігієнічними нормативами, а також з урахуванням можливого їх 

шкідливого впливу на стан здоров’я працюючих . 

а) комплексної оцінки умов праці; 

б) диференціації умов праці; 

в) інтегральної оцінки умов праці; 

г) конкретизації умов праці. 
 

ТЗ №58. Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці 

діляться на : 
а) 2 класи – це  оптимальні та допустимі; 

б) 2 класи – це   допустимі  та небезпечні; 

в) 3 класи – це  оптимальні, допустимі та шкідливі; 

г) 4 класи – це  оптимальні, допустимі, шкідливі та небезпечні 

(екстремальні); 

д) 5 класів – це  оптимальні, допустимі, шкідливі, небезпечні  та 

екстремальні; 
 

ТЗ №59. Атестація робочих місць за умовами праці проводиться  

атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається 

наказом по підприємству, організації чи установі в строки, що 

передбачені колективним договором, але не рідше: 

а) одного разу на  рік; 

б) одного разу на два роки; 

в) одного разу на три роки; 

г) одного разу на чотири роки; 

д) одного разу на п’ять років. 
 

ТЗ №60. До основних форм контролю за станом охорони праці та 

функціонування СУОП на підприємстві, в рамках внутрішнього 

контролю, відносяться:  
а) контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства, та 

адміністративно-громадський багатоступеневий контроль;   

б) контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства, та 

оперативний контроль; 

в) оперативний контроль та адміністративно-громадський 

багатоступеневий контроль; 

г) контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства;  

оперативний контроль; адміністративно-громадський багатоступеневий 

контроль. 
 

 

ТЗ №61. На підприємствах крім внутрішнього контролю  стану 
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охорони праці та функціонування СУОП також здійснюється:  

а) відомчий контроль;   

б) регіональний контроль; 

в) відомчий контроль та комплексні і цільові перевірки; 

г) відомчий та регіональний контроль, аудиторські перевірки; 

д) відомчий та регіональний контроль, комплексні, цільові та аудиторські 

перевірки. 
 

ТЗ №62. Витрати пов'язані з охороною праці на підприємстві за 

їхньою доцільністю можна поділити на:  
а) доцільні та частково доцільні; 

б) доцільні і недоцільні витрати; 

в) обов’язкові,  частково доцільні і недоцільні витрати; 

г) доцільні, частково доцільні і недоцільні витрати. 

 

ТЗ №63. Нещасні випадки поділяють:  

а) за кількістю потерпілих; 

б) за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я; 

в) за зв‘язком з виробництвом; 

г) за кількістю потерпілих та за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я; 

д) за кількістю потерпілих, за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я та за 

зв‘язком з виробництвом. 

 

ТЗ №64. Про нещасні випадки, що не пов‘язані з виробництвом, 

складається акт за формою: 

а) Н-5; 

б) НПВ; 

в) П-4; 

г) Н-2; 

д) Н-9. 

 

ТЗ №65. Первинними документами, що несуть повну інформацію 

про кожне професійне захворювання, є карти обліку професійних 

захворювань за формою: 

а) П-3; 

б) П-4; 

в) П-5; 

г) Н-2; 

д) Н-9. 
 

ТЗ №66. За своїми наслідками аварії поділяються на: 

а) дві категорії; 

б) три категорії; 

в) чотири категорії; 
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г) п’ять категорій. 

 

ТЗ №67. Акти розслідування нещасного випадку, акти за формою Н-

1 або НПВ разом з матеріалами розслідування підлягають 

зберіганню протягом (...........) на підприємстві, працівником якого є 

(був) потерпілий. 

а) 5 років; 

б) 10 років; 

в) 25 років; 

г) 45 років; 

д)  50 років. 

 

ТЗ №68. Відповідні дані для  проведення статистичного методу 

аналізу виробничого травматизму на підприємстві містяться в:  

а) актах за формою Н-1 і в звітах за формою  № 7-ТНВ; 

б) актах за формою НПВ і в звітах за формою  № 7-ТНВ; 

в) актах за формою Н-1, НПВ  і в звітах за формою  № 7-ТНВ; 

г) актах за формою Н-2 і в звітах за формою  № 7-ТНВ; 

д) актах за формою Н-9 і в звітах за формою  № 1-ПВ. 

 

ТЗ №69. Кожний елемент СУОП слід включати до перевірки на 

предмет ефективності його дії у загальній СУОП підприємства не 

рідше: 

а) одного разу на півроку; 

б) одного разу на рік; 

в) одного разу на два роки; 

г) одного разу на три роки; 

д) одного разу на п’ять років. 

 

ТЗ №70. Для більш змістовної оцінки відповідей з аудиту їх 

результати записуються в графи опитувального листа: 

а) за двохбальною системою; 

б) за трибальною системою; 

в) за чотирьохбальною системою; 

г) за п’ятибальною системою. 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 4 

ТЗ №71. Як трактує МОП безупинне вдосконалювання (continual 

improvement) СУОП:  

а) ітераційно повторюваний процес підвищення ефективності СУОП; 

б) постійне вдосконалювання СУОП; 

в) підвищення ефективності СУОП; 
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г) підвищення надійності роботи та ефективності СУОП; 

 

ТЗ №72. Підготовка працівників з питань охорони праці повинна 

надаватися всім членам організації безкоштовно та здійснюватися 

(.................).  

а) лише у робочій час; 

б) за можливістю у робочій час; 

в) лише у неробочій час; 

г) лише після роботи. 

 

ТЗ №73. Документація СУОП  повинна бути легко доступною:    
а) тільки для тих, кому вона призначена і кого стосується; 

б) для всіх членів організації, особливо для тих, кому вона призначена і 

кого стосується; 

в) лише для керівництва  організації; 

г) для адміністрації організації та керівників структурних підрозділів. 

 

ТЗ №74. Заходи щодо планування у сфері охорони праці в організації 

повинні включати:    
а) розробку всіх елементів СУОП; 

б) здійснення всіх елементів СУОП; 

в) розробку, розвиток і здійснення всіх елементів СУОП; 

г) розробку і здійснення всіх елементів СУОП. 

 

ТЗ №75. В будь-якій організації доцільно розробляти та 

впроваджувати порядок стимулювання активного сприяння 

працівників вирішенню питань охорони праці, при цьому 

фінансування цього заходу може бути передбачено (....................).  

а) рішеннями керівників підрозділів; 

б) в колективному договорі; 

в) наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з нагляду за охороною праці; 

г) наказом начальника служби охорони праці. 

 

ТЗ №76. OHSAS 18001:2007 називається (...................). 

а) стандартом; 

б) специфікацією; 

в) документом; 

г) керівними вказівками. 

  

ТЗ №77. Особливістю стандарту OHSAS 18001 є те, що в ньому 

використана методологія, відома як (..............................). 

а) „процесний підхід”; 

б) „процесно-віртуальний підхід”; 



 264 

в) „Плануй-Роби-Перевіряй-Коригуй” (ПРПК); 

г) „Плануй-Реагуй-Перевіряй-Коригуй” (ПРПК). 

 

ТЗ №78. Стандарт OHSAS 18001 встановлює вимоги до системи 

управління охороною праці, які можуть бути застосовні до 

організацій (..................................). 

а) лише відповідних типів і розмірів; 

б) будь-якого типу і розміру; 

в) державного підпорядкування; 

д) з приватною власністю. 

 

ТЗ №79. Організація повинна встановити, впровадити та 

виконувати процедури для регулярного моніторингу та оцінки 

(вимірювання) результативності охорони праці. Такі процедури 

повинні передбачати в першу чергу: 

а) кількісну оцінку, що відповідає потребам організації; 

б) якісну оцінку, що відповідає потребам організації; 

в) якісну і загальну оцінки, що відповідають потребам організації; 

г) якісну і кількісну оцінки, що відповідають потребам організації 

 

ТЗ №80. Використання багатофункціональних інтегрованих 

систем комплексної безпеки у складі  СУОП  дозволяє максимально  

зменшити вплив (.......................) на прийняття рішень в діючих 

СУОП. 

а) зовнішніх факторів; 

б) ризиків; 

в) так званого "людського фактору"; 

г) стресових ситуацій. 
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БПР - бізнес-процес реінженірингу 

ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров'я  

ВОП -  відповідальний за охорону праці 

ГДК - гранично допустима концентрація 

ГОСТ - Государственный стандарт 

ДБН - Державні будівельні норми 

Держнаглядохоронпраці - Державний комітет України з нагляду за 

охороною праці 

Держгірпромнагляд - Державний комітет по нагляду за охороною праці і 

гірничому нагляду  

ДЕУП -  Державна експертиза умов праці 

ДІП - Державна інспекція праці 

ДНАОП - Державний нормативний акт з охорони праці 

ДПО - Державна пожежна охорона 

ДПЧ - Державна пожежна частина 

ДСН - Державні санітарні норми 

ДСТУ - Державний стандарт України 

ЄС - Європейський Союз 

ЗІЗ - засіб (засоби) індивідуального захисту  

ЗКЗ - засіб колективного захисту 

ЗТС ДПО - загони технічної служби державної пожежної охорони 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КП - керівники підрозділів 

МВС - Міністерство внутрішніх справ 

Мінпраці - Міністерство праці та соціальної політики України 

МНС - Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України 

МОЗ - Міністерство охорони здоров'я України 

МОП - Міжнародна організація охорони праці 

НВФ - небезпечний виробничий фактор 

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці 

НС – надзвичайні ситуації 

НШВФ - небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

ОП - охорона праці 

РОП – ризик орієнтований підхід 

РСУОП – регіональна система управління охороною праці  

СДПН – служби Державного пожежного нагляду 

СДПЧ – самостійні державні пожежні частини   

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

СНиП - строительные нормы и правила 

   СПБ -  служба пожежної безпеки 

ССБТ - Система стандартов безопасности труда 

Список скорочень 
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ССБП – Система стандартів безпеки праці 

СУОП – Система управління охороною праці 

СУОПГ – Система управління охороною праці в галузі 

СУОПП – Система управління охороною праці на підприємстві 

СЕС - санітарно-епідеміологічна служба  

ТЕБ – техногенно-екологічна безпека 

УДПО – Управління Державної  пожежної охорони 

УОП – управління охороною праці  

УОПГР – управління охороною праці на галузевому рівні 

УОПРР – управління охороною праці на регіональному рівні 

ФССНВ  - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України 

ЦЗН – цивільний захист населення 

ISO - Міжнародна організація зі стандартизації 
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Аварійно-рятувальні формування Міністерства надзвичайних 

ситуацій (МНС) - входять до загальнодержавної системи реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

Адміністративно-громадський багатоступеневий контроль - це одна з 

найкращих форм контролю за станом охорони праці,  можливість  ефективного 

функціонування якого обумовлена наявністю співробітництва та 

взаєморозуміння між роботодавцем і профспілками підприємства. 

Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці  - це обов’язкова складова 

роботи керівництва адміністративно-територіальної одиниці, галузі, 

підприємства щодо планування відповідних заходів з охорони праці. 

Асоціації спеціалістів з охорони праці - створюються  за рахунок  

об’єднання спеціалістів з охорони  праці підприємств, установ та організацій та 

позаштатних спеціалістів, які призначаються при обласних  та районних  

держадміністраціях, міських, селищних та сільських виконкомах рад.  

Атестація робочих місць за умовами праці - проводиться на 

підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, 

де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є 

потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що 

можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх 

нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Аудит охорони праці - це документально оформлене системне 

обстеження і аналіз стану умов та безпеки праці з метою визначення їх 

відповідності критеріям, встановленим законодавчими та нормативно-

правовими актами з охорони праці. 

Аудитор - спеціаліст, який має кваліфікацію для проведення перевірок 

управління охороною праці і призначений керівництвом підприємства для 

підготовки й проведення внутрішнього аудиту, включаючи оформлення всіх 

необхідних документів. 

Безпека - стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. 

Безпека праці - стан умов праці, за яких виключена дія на працівника 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 

Безпечність промислової продукції – властивість продукції 

забезпечувати і зберігати протягом певного терміну експлуатації рівень безпеки 

персоналу, людського оточення і довкілля у межах, обумовлених вимогами 

чинних нормативних актів та досягнутим науково-технічним рівнем. 

Безупинне вдосконалювання (continual improvement) - ітераційно 

повторюваний процес підвищення ефективності СУОП, спрямований на 

поліпшення діяльності у сфері охорони праці загалом. 

Важкість праці - характеристика (чинник) трудового процесу, що 

відображає переважне навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні 

Термінологічний словник 
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системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), які забезпечують його 

діяльність. 

Відомчий контроль - покладається на адміністрацію підприємства та на  

господарські організації вищого рівня і здійснюється посадовими особами, 

повноваженими представниками міністерства або іншого центрального органу 

виконавчої влади, а також асоціаціями, корпораціями, концернами чи іншими 

об’єднаннями підприємств, в установах і організаціях, які належать до сфери їх 

управління. Цей контроль здійснюється відповідними службами охорони праці. 

Вимоги безпеки праці - вимоги, встановлені законодавчими актами, 

нормативно-технічною документацією, правилами та інструкціями до 

виробничого обладнання, виробничого середовища й організації трудового 

процесу, виконання яких забезпечує працівників. 

Виробнича безпека - безпека від нещасних випадків та аварій на 

виробничих об'єктах і від їх наслідків, що забезпечується комплексом 

організаційних і технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або 

зменшення дії на працівників небезпечних виробничих факторів. 

Виробнича санітарія - комплекс організаційних, гігієнічних і санітарно-

технічних заходів та засобів, спрямованих на запобігання або зменшення дії на 

працівників шкідливих виробничих факторів. 

Виробнича травма - пошкодження тканин, порушення анатомічної 

цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих 

факторів. 

Виробниче приміщення - замкнутий простір у спеціально призначених 

будівлях і спорудах, у яких постійно (по змінах) чи періодично (протягом 

робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей. 

Виробниче середовище - сукупність фізичних, хімічних, біологічних та 

соціальних чинників, що діють на людину в процесі праці. 

Виробничий ризик - ймовірність ушкодження здоров'я працівника під час 

виконання ним трудових обов'язків, зумовлена ступенем шкідливості та/або 

небезпечності умов праці та науково-технічним станом виробництва. 

Виробничо зумовлене захворювання - захворювання, перебіг якого 

ускладнюється умовами праці, а частота якого перевищує частоту його у 

працівників, які не зазнають впливу певних професійних шкідливих факторів. 

Внутрішній аудит охорони праці - систематичний і незалежний аналіз, 

який дозволяє визначити відповідність діяльності й результатів у сфері охорони 

праці вимогам нормативно-правових актів з охорони праці й запланованим 

заходам, а також ефективність їх впровадження та придатність для поставлених 

цілей. 

Внутрішній контроль – контроль, що здійснюється у межах окремого 

підприємства, установи чи організації власником або уповноваженим ним 

органом  та  відповідними службами і посадовими особами цього підприємства, 

установи чи організації із залученням  представників профспілкових 

організацій та трудових колективів. 
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Гігієна праці - комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров'я 

працівників, а також профілактики несприятливого впливу на них виробничого 

середовища і трудового процесу. 

Гігієнічна класифікація  умов праці – базується на принципі 

диференціації умов праці  залежно від фактично визначених рівнів небезпечних 

та шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу в 

порівнянні з санітарними нормами, правилами, гігієнічними нормативами, а 

також з урахуванням можливого їх шкідливого впливу на стан здоров’я 

працюючих.  

Гігієнічна характеристика умов праці - сукупність показників, які 

характеризують об'єктивні дані гігієнічного стану робочого місця, виробничого 

середовища і трудового процесу. 

Гігієнічний норматив - кількісний показник, який характеризує 

оптимальний чи допустимий рівень фізичних, хімічних чи біологічних факторів 

навколишнього і виробничого середовища. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці - здійснюють  професійні спілки,  їх об'єднання в особі своїх виборних 

органів і представників. 

Державна експертиза умов праці (ДЕУП) -  входить до складу управлінь 

праці та зайнятості населення облдержадміністрацій регіонів. 

Державна інспекція праці (ДІП) регіону (області) - складова частина 

державної інспекції праці Міністерства праці та соціальної політики України, 

яка проводить свою діяльність під керівництвом головної ДІП. 

Державне управління суспільним виробництвом – це свідоме 

регулювання державою суспільного виробництва з метою підвищення його 

ефективності та задоволення матеріальних, духовних та культурних потреб 

громадян. 

Державний нагляд за охороною праці - діяльність відповідних 

уповноважених органів і посадових осіб (державних інспекторів, державних 

санітарних лікарів, та ін.), яка спрямована на забезпечення виконання органами 

виконавчої влади, суб’єктами  господарювання та працівниками вимог законів 

та інших нормативно-правових актів з охорони праці.  

Економічні методи управління охороною праці - це система методів, 

форм, засобів i заходів впливу на стан безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища з урахуванням економічних законів та економічних інтересів усіх 

учасників виробничого процесу i суспільства  в цілому для досягнення головної 

мети охорони праці: створення безпечних умов праці й збереження життя та 

здоров'я людини в процесі трудової  діяльності. 

Засіб індивідуального захисту - засіб, призначений для захисту від 

шкідливих чи небезпечних факторів одного працівника. 

Засіб колективного захисту - засіб, призначений для одночасного захисту 

від шкідливих та небезпечних факторів двох і більше працівників. 

Захворювання - порушення нормальної життєдіяльності організму, 

зумовлене функціональними та/або морфологічними змінами. 
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Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 

(держархбудконтролю) - входить до складу управління по будівництву, 

містобудуванню та архітектури регіону (області) і здійснює на території регіону 

державний архітектурно-будівельний контроль. 

Інструктаж з охорони праці - усне пояснення положень відповідних 

нормативних документів щодо охорони праці. За характером і часом 

проведення розподіляють вступний, первинний, повторний, позаплановий та 

цільовий. 

Інформаційне забезпечення з питань охорони праці - повинно 

здійснюватися органами управління охороною праці на всіх рівня (державному, 

галузевому, регіональному та виробничому) із залученням сучасних 

інформаційних технологій, при цьому воно  потребує постійного 

удосконалення шляхом вивчення та поширення світового та вітчизняного 

досвіду щодо пропаганди безпечних методів та засобів праці. 

Колективний договір (угода) - це один з найважливіших документів у 

системі нормативного регулювання взаємовідносин між роботодавцем і 

найманими працівниками у сфері соціальних питань, у тому числі у сфері  

охорони праці. 

Комісія з питань охорони праці на підприємстві - складається з 

представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої 

найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни  праці та інших 

служб підприємства відповідно до Типового положення про службу охорони 

праці,  що затверджується Держгірпромнаглядом. 

Мета управління охороною праці на підприємстві - це реалізація 

конституційних прав працівників та забезпечення вимог нормативно-правових 

актів щодо збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці, 

створення безпечних та нешкідливих умов праці, покращення виробничого 

середовища, запобігання травматизму, профзахворювань, пожеж та аварій. 

Моніторинг виконання й оцінка результативності - постійно діючі 

процедури спостереження, вимірів й обліку діяльності з охорони праці. 

Мотивація роботи з охорони праці -  вид  управлінської діяльності, який 

забезпечує процес спонукання керівника і працівників на діяльність, що 

спрямована на досягнення основної мети охорони праці,  це забезпечення 

здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. 

Напруженість праці - характеристика (чинник) трудового процесу, що 

відображає навантаження переважно на центральну нервову систему, органи 

чуттів, емоційну сферу працівника. 

Наряд-допуск - викладене на спеціальному бланку розпорядження на 

безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і 

закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і працівників, 

відповідальних за безпечне виконання роботи. 

Небезпечна зона обладнання - простір із певними розмірами біля 

обладнання, в якому постійно діють чи періодично утворюються небезпечні 

та/чи шкідливі виробничі фактори. 
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Небезпечний виробничий фактор - небажане явище, яке супроводжує 

виробничий процес і дія якого за певних умов може призвести до травми або 

іншого раптового погіршення здоров'я працівника (гострого отруєння, гострого 

захворювання) і навіть до раптової смерті. 

Нещасний випадок на виробництві - обмежена в часі подія або раптовий 

вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що 

сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких заподіяно 

шкоду здоров’ю або настала смерть. 

Нормативно-правовий акт з охорони праці (НПАОП) - офіційний 

документ органу державного управління охороною праці, яким 

встановлюються обов'язкові для виконання норми (правила). 

Оперативний контроль - проводиться з боку керівників робіт і 

підрозділів підприємства згідно із затвердженими посадовими обов'язками. 

Оптимальний режим праці та відпочинку - чергування періодів праці та 

відпочинку, за якого досягається найбільша ефективність трудової діяльності 

людини і зберігається хороший стан її здоров'я. 

Оптимальні мікрокліматичні умови - поєднання параметрів 

мікроклімату, які за умови тривалого та систематичного впливу на людину 

забезпечують зберігання нормального теплового стану організму без активізації 

механізмів терморегуляції; вони забезпечують відчуття теплового комфорту та 

створюють передумови для високого рівня працездатності. 

Організація праці на робочому місці - комплекс заходів, які 

забезпечують трудовий процес та ефективне використання знарядь 

виробництва і предметів праці. 

Охорона здоров'я працівників - комплекс заходів для убезпечення 

здоров'я працівників з урахуванням впливу виконуваних робіт і виробничого 

середовища. 

Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-

технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 

засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в 

процесі трудової діяльності. 

Періодичний медичний огляд - медичний огляд працівників, який 

проводиться з установленою періодичністю і має на меті виявлення ознак 

виробничо зумовлених захворювань, а також патологічних станів, що 

розвинулися протягом трудової діяльності і перешкоджають продовженню 

роботи за певним фахом. 

Перша допомога - сукупність доцільних дій, які спрямовані на 

збереження життя і здоров'я потерпілого. 

Панування роботи з охорони праці - це процес обґрунтування рішень з 

питань охорони праці і розподілу відповідних ресурсів (матеріальних, 

фінансових, людських, інформаційних, часових тощо) для їх реалізації. 

Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці на 

виробництві - включає у себе перевірку  відповідності умов праці на робочих 

місцях існуючим санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам безпеки з охорони 
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праці та передбачає інструментальні вимірювання параметрів  шкідливих та 

небезпечних  факторів виробничого середовища. 

Працездатність - здатність людини до праці певного виду, яка 

визначається рівнем її фізичних і психофізіологічних можливостей, а також 

станом здоров’я і рівнем професійної підготовки. 

Працеохоронний аудит - це вид діяльності, який проводиться на 

договірних засадах незалежними професійними аудиторами, що мають 

відповідні сертифікати, та за участю управлінського персоналу підприємства. 

Висновки та рекомендації даного виду аудиту носять суто конфіденційних 

характер і призначаються виключно для замовника (підприємства).  

Працеохоронний маркетинг - це ринково орієнтований вид управлінської 

діяльності підприємства, спрямований на визначення, прогнозування і 

задоволення споживчих потреб і властивостей продукції підприємства з метою 

не  задавати шкоди здоров’ю споживачів. 

Працеохоронний менеджмент - це процес підготовки, прийняття і 

реалізація рішень, спрямованих на досягнення працеохоронних цілей з 

використанням адміністративних та економічних методів і механізмів. 

Прогнозування - дає можливість складати цільові програми з охорони 

праці стосовно  окремих напрямків роботи, наприклад, боротьби з 

травматизмом, зниження рівня професійних захворювань тощо, і такі цільові 

програми є основою для складання планів роботи з охорони праці.  

Професійна адаптація – це адаптація до трудової діяльності з усіма її 

складовими: адаптація до робочого місця, знарядь та засобів праці, об'єктів та 

предметів праці, особливостей технологічного процесу та виробничого 

обладнання  тощо. 

Професійне захворювання (профзахворювання) - захворювання, що 

виникло внаслідок професійної діяльності та спричинене винятково або 

переважно впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, 

пов'язаних з роботою. 

Професійний відбір - сукупність заходів з метою добору осіб для 

виконання певного виду трудової діяльності за їх професійними знаннями, 

анатомо-фізіологічними і психологічними особливостями, а також за станом 

здоров'я і віком. 

Психологія безпеки праці - це  галузь психологічної науки, яка вивчає 

психологічні причини нещасних випадків на виробництві і розробляє відповідні 

психологічні   методи підвищення рівня безпеки праці, а також дає відповідні 

рекомендації щодо безпечної поведінки працюючих з урахуванням специфіки 

їх професійної діяльності. Об’єктами дослідження у цьому випадку є 

психологічні процеси, які безпосередньо пов’язані з трудовою діяльністю 

людини і впливають на її психологічний стан, а значить і на рівень безпеки 

працюючих. 

Регіональний контроль – контроль, що здійснюється посадовими 

особами, повноваженими представниками і службами місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підприємствах, в 
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установах та організаціях, які розташовані (зареєстровані) на території 

відповідного регіону. 

Ризик – імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її важкості. 

Робоче місце - місце постійного чи тимчасового перебування працівників 

у процесі трудової діяльності. 

Система управління охороною праці (СУОП) - це сукупність суб'єкта та 

об'єкта управління, які на підставі комплексу нормативної документації 

проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність з метою забезпечення 

здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці.  

Системний підхід - полягає в тому, що будь-яка система управління або її 

окрема частина повинна розглядатися як ціле, самостійне явище, яке 

характеризується метою діяльності, структурою, ресурсами, процесами та 

взаємозв’язками  з іншими системами. 

Соціальна адаптація - це пристосування працюючої людини до існуючої 

системи відносин у трудовому колективі з його нормами, правилами, 

традиціями, ціннісними орієнтаціями тощо. 

Статистичні регіональні служби - у відповідності до покладених на них 

завдань у сфері УОПРР здійснюють облік даних, які характеризують рівень 

травматизму та умови праці на підприємствах установах та організаціях 

регіонів. 

Стимулювання діяльності з охорони праці - спрямовано на створення 

зацікавленості працівників в забезпеченні здорових та безпечних умов праці. 

Система  управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) - це 

сукупність відповідних органів управління підприємством, які на підставі 

комплексу нормативно-правових актів, інструкцій тощо ведуть цілеспрямовану, 

планомірну діяльність з метою виконання поставлених завдань з охорони праці. 

Територіальне управління – це управління, яке визначається політичним 

та адміністративно-територіальним устроєм країни і спрямоване на успішне 

виконання відповідних функцій даної території країни, в першу чергу, на 

створення необхідних умов для всебічного та ефективного розвитку 

територіальних складових національної економіки. 

Умови праці - сукупність чинників трудового процесу і виробничого 

середовища, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час 

виконання нею трудових обов'язків. 

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці - 

обираються з числа досвідчених та ініціативних працівників на загальних 

зборах  (конференції) трудового колективу підприємства або цеху, дільниці,  

бригади тощо. 

Управління охороною праці на регіональному рівні (УОПРР) - 

забезпечують органи управління адміністративно-територіальних одиниць, які 

на підставі чинних нормативно-правових актів здійснюють цілеспрямовану, 

планомірну діяльність у сфері охорони праці з метою забезпечення здоров’я та 

працездатності працівників підприємств, установ та організацій на 

підпорядкованій їм території. 
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ДОДАТОК 3.1. 

 

Рекомендований перелік основних документів, які необхідно 

використовувати  при проведені внутрішніх аудитів (СУОП)  

 
План-графік внутрішнього аудиту. 

План-графік позапланових аудитів. 

Контрольний лист аудиту. 

Опитувальний лист аудиту 

Протокол невідповідності. 

Звіт про аудит. 

Зведений звіт (форма довільна). 

 

 

1. ПЛАН-ГРАФІК ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ (СУОП) 

 
Склав: 

керівник служби 

охорони праці 

_________________ 

 

Дата _____________ 

 

Перевірив: 

Технічний директор 

 

_________________ 

 

Дата _____________ 
 

Затвердив 

Генеральний директор 

 

_________________ 

 

Дата _____________ 
 

 

 

№
 

п
ер

ев
ір

к
и

 

Д
ат

а 

Ч
ас

 

Підрозділ, 

що 

перевіряється 

Керівник 

підрозділу 

Теми-

розділи 

системи 

А
у
д

и
то

р
и

 

П
р
и

м
іт

к
и

 

Посада Прізвище, 

ініціали 

01         

02         

-         

0N         

 

 

2. ПЛАН-ГРАФІК ПОЗАПЛАНОВИХ  АУДИТІВ (СУОП) 

№
 

п
ер

ев
ір

к
и

 

Д
ат

а 

Ч
ас

 

Підрозділ, 

що 

перевіряється 

Керівник 

підрозділу 

Теми-

розділи 

системи 

А
у
д

и
то

р
и

 

П
р
и

м
іт

к
и

 

Посада Прізвище, 

ініціали 

01         

02         
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-         

0N         

 

3. КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ АУДИТУ (СУОП) 

 

Підприємство                     Внутрішній  

                     

                           Дата проведення: _____________ 

 

Підрозділ, який перевіряється:_________  

 
Керівник підрозділу: _________ 
_____________________  
Головний аудитор: 
 ____________________  
Аудитор:  

 

Мета аудиту: 

Основні завдання перевірки: 

Документи, що стосуються аудиту: 

№          Дії аудитора  
Дата 

вико-

нання 

Відмітка про 

виконання 

1  Узгодження точного часу аудиту з КП    

2  Ознайомлення із структурою та персональним складом 

підрозділу, який перевірятиметься, погодження списку 

осіб, які безпосередньо беруть участь в аудиті  

  

3  
Погодження з КП переліку використовуваної в підрозділі 

документації, одержання необхідних даних  

  

4  Аналіз документації    

5  Складання опитувального листа аудиту    

6  Попередня нарада у підрозділі, який перевіряється    

7  Огляд робочих місць, умов, ознайомлення з діяльністю    

8  Проведення аудиторських опитувань на місцях    

9  Перевірка правильності ведення документації    

10  Аналіз результатів перевірки й заповнення протоколів 

невідповідності  

 

 

 

  

11  Погодження з КП запобіжних та коригувальних заходів 

щодо невідповідностей  

 

 

  

12  Заключна нарада    

13

3  

Складання звіту про аудит    

14  Передача документів про аудит ВОП    

15  Участь в оцінці проведених коригувальних заходів    

 

                          СУОП 

Перевірка № ___ 
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КП - Керівник підрозділу, який перевіряється  

ВОП - Відповідальний за охорону праці  

 

4.ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ АУДИТУ (СУОП) 
 
 

Підприємство        Опитувальний лист   

 

                                 Внутрішній аудит 

 
СУОП  
 
Аркуш 1/1  

Аудитор(и):  Перевірка №  

Підрозділ, що перевіряється:  
 
Керівник підрозділу:  

№ Питання 

 

Д В 

 

Оцінка 

 

Результати 

 

       

Оцінка: 1 - виконано;  2 - взагалі виконано;  3 – не виконано. 

Д - документація (наявність).  В - виконання (підтвердження). 
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5. ПРОТОКОЛ НЕВІДПОВІДНОСТІ (СУОП) 
 

 

Підприємство                Внутрішній аудит  СУОП 

 

 

ПРОТОКОЛ НЕВІДПОВІДНОСТІ №           Перевірка № 

 

 

Плановий аудит  Позачерговий аудит  Повторний аудит 

 

 

Підрозділ, що перевіряється: 

 

Керівник підрозділу: 

 

Головний аудитор: 

 

Елемент системи: 

 

Невідповідність (опис, де виявлено, з ким обговорювалось): 

 

Рекомендації: 

 

Необхідність повторного аудиту:    ТАК   НІ 

 

КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ: 

 

Термін виконання:    Керівник підрозділу 

 

Головний аудитор 

 

КОРИГУВАЛЬНІ ДІЇ ВИКОНАНІ:    ТАК  НІ 

 

ВОП 

 

Підпис, дата 

 

*ВОП - Відповідальний за охорону праці на підприємстві 
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6. ЗВІТ ПРО АУДИТ (СУОП) 

Підприємство                   Внутрішній аудит                      СУОП 

 

ЗВІТ ПРО АУДИТ                                 Перевірка № 

 

Плановий аудит               Позаплановий аудит               Повторний аудит 

 

Аркуш 1 з N 

 
Підрозділ, що перевіряється: 
 
Керівник підрозділу:  
 
Аудитори: 
 
Мета аудиту: 

 

Результати, висновки: 

 

Кількість звітів про невідповідність: 

              

Необхідність повторного аудиту          ТАК                 НІ 

 

 

Головний аудитор                           Підпис, дата 

 

 

Аудитор Підпис, дата Керівник 

підрозділу 

Підпис, дата 
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ДОДАТОК 4.1. 

Процесний підхід в побудові, впровадженні  

та поліпшенні результативності СУОП 
 

Суб’єкти господарювання, які впроваджують систему управління якістю 

згідно з ДСТУ ISO 9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги.", можуть 

звернути увагу на те, що процесний підхід до побудови системи, який 

регламентований цим стандартом з метою підвищення якості продукції, може 

бути взятий до уваги і під час розробки СУОП. Деякі заходи з охорони праці 

органічно вписуються в бізнес-процеси, що відбуваються на виробництві, а 

деякі можуть бути виділені в окремі процеси.  

Серед загальновідомих типових бізнес-процесів є, наприклад, 

"Здійснювати моніторинг задоволення споживача продукцією суб’єкта 

господарювання". Слід зважити на те, що досить багато оптових споживачів 

розвинених країн серед іншого, висувають вимогу забезпечення безпечних 

умов праці на підприємствах виробника, маючи на увазі, що цей фактор 

впливає на продуктивність праці. Таким чином, цей аспект діяльності має повне 

право бути виділений як окремий процес. 

Так само можуть розглядатися такі процеси, як: 

 "Розвивати та навчати персонал"; 

 "Здійснювати моніторинг і управління підвищенням кваліфікації"; 

 "Визначати сфери відповідальності за виконання функцій"; 

 "Керувати програмами матеріального та морального 

стимулювання"; 

 тощо.  

Навчання з питань охорони праці може бути виділено в окремий процес з 

усіма притаманними йому атрибутами.  

Для практичної реалізації процесного підходу до створення і забезпечення 

функціонування СУОП потрібно виконати ряд послідовних заходів. 

1. Спершу рекомендується визначити ті заходи з охорони праці, які 

доцільно виділити в окремі процеси. 

2. Далі: 

а) скласти організаційну структуру, що забезпечує функціонування 

процесу; 

б) зробити детальний опис процедур, притаманних цьому процесу. 

При цьому необхідно мати на увазі: мету, яка досягається 

впровадженням процесу; виконавців та їх відповідальність; ресурси, 

необхідні для ефективного впровадження; кінцевий результат, який 

має бути досягнутий; 

в) оптимізувати, по можливості, виконання цих процедур і процесу в 

цілому, після чого зробити опис поліпшеного процесу. 
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Доцільність впровадження процесного підходу щодо заходів з охорони 

праці визначається суб’єктом господарювання. 

 

 
ДОДАТОК 4.2. 

АЛГОРИТМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Стаття 17 Закону України 

«Про охорону праці» 

1. Прийняття рішення керівництвом підприємства  

про впровадження системи управління охороною праці 

2. Визначення структури системи управління охороною праці 

 

СУОП впроваджується  

як незалежна система 

СУОП впроваджується  

спільно з іншими системами 

управління, наприклад, системою 

якості 

3. Планування впровадження системи управління охороною праці 

4. Планування впровадження системи управління охороною праці 

5. Проектування системи управління охороною праці 

6. Реалізація запроектованих заходів 

7. Системний внутрішній аудит впровадження елементів СУОП 

8. Кінцевий внутрішній аудит  

впровадження СУОП 

9. Впровадження СУОП 

успішно завершене 
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ДОДАТОК 4.3. 
 

Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків  

виникнення небезпечних ситуацій на виробництві 
 

 
Терміни та визначення 

 

Ризик виникнення небезпечної ситуації – поєднання нараженності, 

тяжкості наслідків та імовірності виникнення певної небезпечної ситуації при 

здійсненні виробничої діяльності. 

Оцінка базового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, при 

якому ігнорується існуюче управління ризиками. 

Оцінка залишкового ризику – загальний процес оцінки ступеню ризику, 

при якому враховується ступіть ризику ситуації, що знаходиться під контролем. 

Припустимий ризик – ризик, зменшений до ступеню, який може бути 

допущений, враховуючи вимоги законодавчих та інших нормативно-правових 

актів з охорони праці та Політику керівництва у сфері охорони праці. 

 

1. Виявлення можливості виникнення небезпечних ситуацій для 

працівників при здійсненні виробничої діяльності з урахуванням їх можливих 

дій. 

Процедура передбачає всебічний розгляд технологічного процесу з 

погляду на безпечність та нешкідливість для працівників з урахуванням усіх 

аспектів, відображених у примірній структурі положення про СУОП та 

виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, притаманних 

виробничому середовищу, що можуть призвести до небезпечної події. 

 

2. Визначення ступеню базового ризику виникнення небезпечних 

ситуацій. 

Ступінь базового ризику виникнення небезпечної ситуації визначається 

за формулою: 

рВПТР  , 

у якій: 

Р – ступінь ризику; 

Т – важкість та можливі наслідки небезпечної події; 

П – можливість зараження на небезпеку; 

Вр– імовірність виникнення небезпечної події. 

Умовна імовірність виникнення небезпечної події в числовому відтворенні 

визначається шляхом експертної оцінки за таблицею 1. 

Експертна оцінка здійснюється групою призначених фахівців. 
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Таблиця 1  

Імовірність Коментарі 

5 – майже напевно 
Подія, що спостерігається регулярно. Подія, що 

трапляється в більшості випадків 

4 – досить 

імовірно 
Подія, що спостерігається періодично 

3 – імовірно Подія, що трапляється інколи 

2 – малоймовірно Подія, що спостерігається рідко 

1 – майже 

неймовірно 

Подія, що трапляється лише при винятковому збігу 

обставин 
 

 

 

Важкість та можливі наслідки небезпечної події, в числовому відтворенні 

визначаються за таблицею 2. 
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Таблиця 2 
  

Важкість небезпечної події Можливі наслідки 

5 – 
катастрофічна 

Груповий нещасний випадок 
(постраждало 2 і більше 
працівників); нещасний випадок 
із смертельними наслідками; 
аварія; пожежа 

Розслідування державними органами 
влади. Кримінальна відповідальність. 
Штрафні санкції України. Зупинка 
робіт. Анулювання ліцензії на вид 
діяльності. 

4 – суттєва 

Важкий нещасний випадок 
(тимчасова непрацездатність 
більше 60 днів). 
Профзахворювання. Інцидент, 
загоряння. 

Розслідування державними органами 
влади. Кримінальна відповідальність. 
Штрафні санкції згідно КпАП. Можлива 
зупинка робіт. 

3 – незначна 

Серйозне поранення, хвороба з 
тимчасовою втратою 
працездатності протягом до 60 
днів. Інцидент, загоряння. 

Розслідування державними органами 
влади. Штрафні санкції згідно КпАП. 
Можлива зупинка робіт. 

2 – 
мінімальна 

Травма без втрати 
працездатності, потреба у 
стаціонарній медичній 
допомозі, надання легшої 
роботи. Інцидент, загоряння. 

Внутрішнє розслідування. 
Адміністративна відповідальність. 
Штрафні санкції згідно КпАП. 

1 – несуттєва 
Несуттєва травма (поріз, 
забиття), надана первинна 
медична допомога. 

Дисциплінарна відповідальність. 

 
Можливість нараження на небезпеку визначається за таблицею 3. 
 

Таблиця 3  

Числове значення Характеристика 

3 
Постійна можливість нараження на небезпеку (щоденна, 
щозмінна) 

2 Рідка можливість нараження на небезпеку (один раз на місяць) 

1 Мінімальна (один чи декілька разів на рік) 

 
3. Розробка плану заходів за результатами визначення ступеню базового ризику. 
План заходів потребує урахування коментарів, наведених у таблиці 4. 

 
Таблиця 4  

Ступінь ризику Коментарі 

Екстремальний (55-75) 
Потребує невідкладних дій вищого керівництва із обов’язковим 
складанням плану заходів та призначенням відповідальних осіб. 
При необхідності – зупинка ведення робіт. 

Високий (25-54) 

Потребує уваги вищого керівництва. Терміново проінформувати 
працівників та їх безпосередніх керівників, керівника відповідного 
підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити заходи по 
забезпеченню безпеки працівників. 

Середній (10-24) 
Проінформувати працівників та безпосередніх керівників, керівника 
відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. 
Вжити заходи щодо зменшення ризику. 

Низький (1-9) 

Здійснюється управління шляхом виконання існуючих процедур. 
Звичайно не потребує додаткових ресурсів. Проінформувати 
керівника підрозділу та начальника служби охорони праці по 
закінченні робіт по визначенню ступеню ризику. 

4. Після впровадження запланованих заходів необхідно провести оцінку залишкового ризику 
та визначити, чи став припустимим ступінь ризику виникнення небезпечної ситуації, тобто чи досягли 
впроваджені заходи очікуваного ефекту. 

 
У додатку використано досвід відділу охорони праці та промислової безпеки ТОВ 

«Миколаївський глиноземний завод» 

 



 287 

ДОДАТОК 4.4. 

 

КАРТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ 
 

Карта № 
Карту склав: 

 
Дата складання: 

Узгоджено: 
Начальник служби ОП 
 

«___» _______ 20__ р. 
 

 

Процес: 
 

Операція: 

КАРТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ 

Задіяний персонал: Вимоги до ЗІЗ: 
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Оцінка базового 
ризику 
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