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РОЗДІЛ 2 

ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ОХОРОНУ 

ПРАЦІ 

Конституційне право працівників на охорону їхнього 

здоров’я та життя під час професійної діяльності, на безпечні 
та здорові умови праці забезпечують відповідні органи дер-

жавної влади, які регулюють взаємовідносини роботодавця 

та працівника з питань безпеки праці, гігієни праці та без-
пеки виробничого середовища і встановлюють єдиний поря-

док забезпечення охорони праці в Україні. Права громадян 

на охорону праці умовно можна поділити на дві групи: під 

час укладення трудового договору та під час роботи  

(рис. 1.4). 

2.1. Права громадян на охорону праці  
під час укладення трудового договору 

Умови трудового договору не можуть містити положень, які 
не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам 

з питань охорони праці, що діють в Україні.  
Під час укладення трудового договору громадянин має  

право на інформацію про умови праці, а роботодавець  
зобов’язаний проінформувати його про:  

• умови праці на суб’єкті господарювання; 

• наявність на робочому місці шкідливих і небезпечних 
виробничих чинників та їхній вплив на здоров’я люди-

ни; 

• пільги і компенсації за роботу в шкідливих і небезпеч-

них умовах відповідно до чинного законодавства та ко-

лективного договору. 

Роботодавець не може укласти трудовий договір з громадя-

нином, якому за медичним висновком запропонована робо-

та протипоказана за станом здоров’я.  
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Громадянин має право на навчання з питань охорони праці 
і роботодавець зобов’язаний провести таке навчання у ви-

гляді двох інструктажів з питань охорони праці: 
• вступного, що проводять працівники служби охорони 

праці суб’єкта господарювання з усіма працівниками, 

яких приймають на роботу, незалежно від їхньої освіти 

та стажу роботи за програмою (у ній подають загальні 
питання охорони праці з урахуванням її особливостей 

на суб’єкті господарювання); 

• первинного, який проводять керівники структурних 
підрозділів на робочому місці з кожним працівником 

до початку їхньої роботи на цьому робочому місці. 
Проходження цих інструктажів з питань охорони праці 

підтверджують записами у відповідних журналах обліку ін-

структажів і скріплюють підписами осіб, які проводили ін-

структажі, та осіб, які отримали інструктажі. 

 

Рис. 1.4. Права громадян на охорону праці 

2.2. Права працівників на охорону праці  
під час роботи  

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних про-

цесів та засобів виробництва, стан засобів колективного та 

індивідуального захисту, а також санітарно-побутові умови 

повинні відповідати вимогам нормативних актів з охорони 

праці. 
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Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, 

якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для його 

життя чи здоров’я чи інших осіб та навколишнього середо-

вища. Факт наявності такої небезпечної ситуації підтверджує 

комісія у складі спеціалістів охорони праці та представників 
профспілки (уповноважених трудового колективу), а в разі 
виникнення конфлікту – відповідний орган Держпраці за 

участю представника первинної профспілкової організації. 
За період невиконання своїх обов’язків з цієї причини за 
працівником зберігають середню заробітну плату. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за влас-
ним бажанням, якщо роботодавець порушує вимоги зако-

нодавства з охорони праці та не виконує колективного дого-

вору з питань охорони праці. У разі такого звільнення пра-

цівникові надають певні соціальні гарантії: йому виплачують 
вихідну допомогу в розмірі не менше тримісячної заробітної 
плати, а також його статус прирівнюють до статусу праців-
ника, якого звільнили через скорочення штатів працівників 
на суб’єкті господарювання. 

Працівники мають право на переведення на легшу роботу 

відповідно до медичного висновку.  

За працівником зберігають місце праці, якщо функціону-

вання суб’єкта господарювання чи його структурного під-

розділу призупинене відповідним органом Держпраці. 
Працівники мають право на пільги та компенсації за важкі 

та шкідливі умови праці: 
• безоплатне лікувально-профілактичне харчування, 

молоко або рівноцінні харчові продукти; 

• додаткові оплачувані перерви санітарно-оздоровчого 

призначення; 

• скорочення тривалості робочого часу; 

• додаткову оплачувану відпустку; 

• оплату праці в підвищеному розмірі; 
• пільгову пенсію; 

• забезпечення спеціальним одягом, взуттям та засоба-
ми індивідуального захисту; 

• інші пільги та компенсації, які передбачені законо-

давством чи колективним договором. 
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Ці пільги та компенсації встановлюють диференційовано 

з урахуванням особливостей конкретного робочого місця. 

Працівники мають право на навчання з питань охорони 

праці і роботодавець зобов’язаний провести його у вигляді 
таких інструктажів з охорони праці: 

• повторного, який проводять за програмою первинно-

го інструктажу з усіма працівниками не рідше одного 

разу на півріччя (на роботах з підвищеною небезпекою 

– один раз на квартал); 

• позапланового, який проводять у разі введення в дію 

нових нормативних актів з охорони праці; зміни техно-

логічного процесу; порушення працівниками нормати-

вних актів з охорони праці; перерви в роботі виконавця, 

що перевищує 60 днів (на роботах з підвищеною небез-
пекою – 30 днів); на вимогу відповідних органів Держ-

праці; 
• цільового, який проводять з працівниками у разі ви-

конання разових робіт, не пов’язаних з основними 

обов’язками за фахом; проведення робіт, на які оформ-

ляють наряд-допуск; проведення екскурсій чи інших 
масових заходів. 

2.3. Права особливих категорій осіб  

на охорону праці  

До особливих категорій осіб з питань охорони праці від-

носять жінок, неповнолітніх та інвалідів, які внаслідок фізіо-

логічних особливостей їхніх організмів вимагають особливих 
умов праці. 

Жінки мають право на те, щоб їх не залучали до праці на 
важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечни-

ми умовами праці, на підземних роботах, окрім деяких під-

земних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного та 

побутового обслуговування), а також  до підіймання і пере-
міщення речей, маса яких перевищує встановлені граничні 
норми. Перелік важких робіт та граничні норми підіймання 

і переміщення речей встановлює МОЗ України за погоджен-

ням з Держпраці. Окремі права на охорону праці мають ва-
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гітні жінки та жінки, які доглядають дітей до трьох років: їх 
не можна залучати до роботи в нічний час, до позанормових 
робіт та робіт у вихідні дні, а також відправляти у відря-

дження. Граничні норми підіймання і переміщення важких 
речей для жінок МОЗ України визначило такими: 10 кг до 

двох разів на годину у випадку чергування з іншою роботою, 

7 кг протягом повної робочої зміни.  

Неповнолітні (особи віком до 18 років) мають право на те, 
щоб їх не залучали до праці на важких роботах і на роботах 
зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на підземних 
роботах, а також до підіймання і переміщення речей, маса 

яких перевищує встановлені для них граничні норми. У разі 
тривалої роботи для юнаків п’ятнадцяти років гранична но-

рма дорівнює 8,4 кг, шістнадцяти років – 11,2 кг, сімнадцяти 

років – 12,6 кг. Для дівчат ці норми, відповідно, зменшені 
вдвічі. Неповнолітніх приймають на роботу лише після по-

переднього медичного огляду і до 21 року вони щорічно під-

лягають обов’язковому медичному огляду. Забороняється 

залучати неповнолітніх до нічних, понадурочних робіт та 

робіт у вихідні дні. 
Роботодавець зобов’язаний організувати навчання, пере-

кваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до 

медичного висновку, встановити неповний робочий день або 

неповний робочий тиждень, а також пільгові умови праці на 

їхнє прохання. Не можна залучати інвалідів до понадуроч-

них робіт та робіт у нічний час без їхньої згоди. Підприємст-
ва, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створю-

вати умови праці з урахуванням рекомендацій медико-

соціальних експертних комісій відповідно до індивідуальних 
програм реабілітації інвалідів. Експертизу тривалості або 

стійкості втрати працездатності здійснюють медико-

соціальні експертні комісії. 


