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РОЗДІЛ 3 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

Управління охороною праці – це підготовка, прийняття 
та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, техні-
чних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних 
заходів, які спрямовані на збереження здоров’я та працезда-
тності людини під час трудової діяльності. В сучасних умовах 
господарювання діяльність у галузі охорони праці передба-
чає взаємну відповідальність держави, власника підприємст-
ва (роботодавця) та працівника за створення і забезпечення 
здорових і безпечних умов праці, отож обґрунтованими є 
три рівні управління охороною праці: державне управління, 
управління власником підприємства та управління з боку 
працівників (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5. Управління охороною праці 

3.1. Державне управління охороною праці  

Державне управління охороною праці в нашій країні здійс-
нюють: 

• Кабінет Міністрів України; 
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• спеціально уповноважений центральний орган вико-
навчої влади – Державна служба України з питань пра-
ці (Держпраці); 

• міністерства та інші центральні органи виконавчої вла-
ди; 

• Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 
державні адміністрації та органи місцевого самовряду-
вання. 

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію держав-
ної політики в галузі охорони праці, подає на затвердження 
Верховної Ради України загальнодержавну програму поліп-
шення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середо-
вища, спрямовує і координує діяльність міністерств щодо 
створення безпечних і здорових умов праці та встановлює 
єдину державну статистичну звітність з питань охорони пра-
ці. Для координування діяльності органів державного управ-
ління охороною праці створена Національна рада з питань 
безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-
прем’єр-міністр України. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади – Державна служба України з питань праці (Держпраці) 
реалізує державну політику в сферах промислової безпеки, 
охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірни-
чого нагляду, а також здійснює комплексне управління охо-
роною праці та промисловою безпекою на державному рівні 
та державне регулювання і контроль у сфері діяльності, 
пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, зокрема у 
сфері функціонування ринку природного газу з питань за-
безпечення безпечної та надійної експлуатації об’єктів газо-
транспортних систем. 

Свої повноваження Держпраці здійснює безпосередньо 
та через територіальні органи. Рішення, прийняті цим орга-
ном в межах його компетенції, є обов’язковими до виконан-
ня міністерствами, органами місцевих держадміністрацій, 
місцевого самоврядування, юридичними і фізичними осо-
бами, які використовують найману працю та працю фізич-
них осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування  
підвищеної небезпеки. 
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Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 
проводять єдину науково-технічну політику у сфері промис-
лової безпеки, охорони праці та гігієни праці, розробляють 
за участю профспілок та реалізують галузеві програми по-
ліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере-
довища, здійснюють методичне керівництво діяльністю під-
приємств та організовують навчання і перевірку знань у га-
лузі охорони праці, укладають з галузевими профспілками 
угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці, беруть 
участь у підготовці галузевих нормативно-правових актів з 
охорони праці та здійснюють відомчий контроль за станом 
охорони праці на підприємствах галузі. Для координування 
роботи з охорони праці та контролю за її виконанням у міні-
стерствах створені структурні підрозділи з охорони праці. 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держ-
адміністрації в межах відповідних територій забезпечують 
виконання законів та реалізацію державної політики у сфері 
промислової безпеки, охорони праці та гігієни праці, розро-
бляють і забезпечують виконання регіональних програм по-
ліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере-
довища, забезпечують соціальний захист найманих праців-
ників та здійснюють контроль за додержанням суб’єктами 
підприємницької діяльності нормативно-правових докумен-
тів з охорони праці. Для виконання вищезазначених завдань 
у місцевих держадміністраціях створені структурні підрозді-
ли з охорони праці. Органи місцевого самоврядування за-
тверджують регіональні програми поліпшення стану безпе-
ки, умов праці та виробничого середовища, а також при-
ймають заходи з охорони праці у програмах соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів.  

Для реалізації державної політики у сферах промислової 
безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державно-
го гірничого нагляду Держпраці виконує такі завдання: 

• узагальнює питання застосування законодавства з пи-
тань промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці 
та подає пропозиції щодо його вдосконалення; 

• координує роботу міністерств, інших органів централь-
ної влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих держадміністрацій органів місцевого само-
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врядування, підприємств, організацій та установ, інших 
суб’єктів господарювання та здійснює контроль за ви-
конанням ними функцій державного управління охо-
роною праці; 

• розробляє за участю міністерств, інших органів центра-
льної влади, фонду соціального страхування від нещас-
них випадків, всеукраїнських організацій роботодавців 
та профспілок загальнодержавну програму поліпшен-
ня стану безпеки, гігієни праці та виробничого середо-
вища та контролює її виконання; 

• здійснює контроль за якістю проведення атестації ро-
бочих місць за умовами праці; 

• здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю 
розслідування нещасних випадків на виробництві; 

• здійснює державний нагляд у сфері гігієни праці, зок-
рема за чинниками виробничого середовища та техно-
логічними операціями, наявність яких може шкодити 
здоров’ю працівників, за дотриманням вимог санітар-
них норм та правил, здійсненням профілактичних за-
ходів, спрямованих на збереження здоров’я працівників 
і запобігання професійним захворюванням, а також за 
наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників; 

• здійснює державний нагляд за додержанням законо-
давства у сфері охорони праці у частині безпечного ве-
дення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, а та-
кож у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підви-
щеної небезпеки та потенційно небезпечними 
об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декла-
рування безпеки цих об’єктів; 

• здійснює дозиметричний контроль робочих місць та 
доз опромінення працівників; 

• організовує проведення державної експертизи умов 
праці із залученням Держсанепідслужби; випробуван-
ня устаткування та матеріалів, технічного огляду устат-
кування, машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, незалежної експертизи проектно-
конструкторської документації на відповідність вимо-
гам нормативно-правових актів із промислової безпеки, 
охорони та гігієни праці; експертизи проектної та іншої 
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документації на виготовлення і впровадження техноло-
гій і засобів виробництва, засобів колективного та інди-
відуального захисту, реєстрації, огляду, випробування 
виробничих об’єктів, інженерних інфраструктур об’єк-
тів соціально-культурного призначення; експертної 
оцінки стану безпеки, охорони праці та безпеки про-
мислового виробництва суб’єкта господарювання, 
об’єк-тів підвищеної небезпеки, а також експертного 
обстеження (технічної діагностики) устаткування ма-
шин, механізмів підвищеної небезпеки; 

• провадить розслідування та веде облік аварій і нещас-
них випадків, які підлягають спеціальному розсліду-
ванню, аналізує їхні причини, готує пропозиції щодо 
запобігання таким аваріям і випадкам; технічне розслі-
дування обставин та причин виникнення аварій, 
пов’язаних із використанням газу в побуті, а також ви-
дає за результатами таких розслідувань обов’язкові до 
виконання органами виконавчої влади, органами місце-
вого самоврядування, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями, громадянами рішення; розслідування об-
ставин та причин виникнення гострих і хронічних про-
фесійних захворювань та отруєнь; моніторинг стану 
умов праці та здоров’я працівників, що є складовою 
державного соціально-гігієнічного моніторингу; 

• веде державний реєстр нормативно-правових докумен-
тів з питань охорони праці та гігієни праці, державний 
реєстр об’єктів підвищеної небезпеки; 

• здійснює міжнародне співробітництво, вивчає, узагаль-
нює та поширює досвід іноземних держав, бере участь 
у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залу-
ченні та координуванні міжнародної технічної допомо-
ги, представляє у визначеному порядку інтереси Украї-
ни у міжнародних організаціях; 

• формує державне замовлення на науково-дослідні ро-
боти з питань охорони праці, гігієни праці, промисло-
вої безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення дер-
жавного гірничого нагляду, поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення, об’єктами 
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підвищеної небезпеки та контролює виконання держа-
вного замовлення; 

• складає у випадках, передбачених законом, протоколи 
про адміністративні правопорушення  і накладає адмі-
ністративні стягнення; 

• зупиняє, припиняє, обмежує експлуатацію підпри-
ємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих 
місць, будівель, споруд, приміщень та інших виробни-
чих об’єктів, виготовлення та експлуатацію машин, ме-
ханізмів, устаткування, транспортних та інших засобів 
виробництва шляхом видачі відповідного розпорядчого 
документа у передбачених законодавством випадках, а 
також анулює видані дозволи і ліцензії до усунення по-
рушень, які створюють загрозу життю працівників; 

• накладає (у випадках, передбачених законом) штрафи 
за порушення законодавства, невиконання розпоря-
джень посадових осіб Держпраці. 

Для виконання поставлених завдань представники Держпраці 
мають право: 

• безперешкодно проводити без попереднього повідом-
лення в будь-яку робочу годину доби перевірки вироб-
ничих, службових, адміністративних приміщень та 
об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які 
використовують найману працю та працю фізичних 
осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування 
підвищеної небезпеки, а у разі виявлення – фіксувати 
факти порушення законодавства; 

• одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові 
чи усні пояснення, висновки про результати проведен-
ня експертних обстежень, аудитів, матеріали та інфор-
мацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан ви-
конання профілактичної роботи, причини порушень 
законодавства та про вжиття заходів для їхнього усу-
нення; 

• надавати роботодавцю обов’язкові для розгляду реко-
мендації щодо внесення у відповідний термін до спо-
руд, технологічних чи організаційних процесів змін, що 
необхідні для приведення таких процесів у відповід-
ність із положеннями законодавства з питань охорони 
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праці та гігієни праці і підвищення рівня захищеності 
працівників; 

• залучати працівників правоохоронних органів до здійс-
нення заходів з державного нагляду; 

• заслуховувати звіти посадових осіб центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ та організацій з пи-
тань промислової безпеки, охорони праці та гігієни 
праці. 

Правовою основою управління охороною праці є нормативно-
правові акти з охорони праці (НПАОП), які, згідно із зако-
ном України “Про охорону праці”, охоплюють правила, но-
рми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші 
документи, обов’язкові для виконання. 

Система стандартів безпеки праці – це комплекс взаємо-
зв’язаних стандартів, спрямованих на забезпечення безпеки 
праці, збереження здоров’я та працездатності людини під 
час професійної діяльності. Стандарти безпеки праці поді-
ляють на міждержавні (ГОСТ), державні (ДСТУ), міжгалузеві 
(ГСТУ), галузеві (ОСТ), стандарти підприємств (СТП). Дер-
жавні стандарти охорони праці – це норми і правила, дія 
яких поширюється на всі галузі господарства незалежно від 
форми власності та виду діяльності. Міжгалузевий нормати-
вний акт про охорону праці – це НПАОП загальнодержавно-
го користування, дія якого поширюється на всі підприємст-
ва, установи, організації господарської діяльності України 
незалежно від їхньої відомчої (галузевої) приналежності та 
форми власності. Галузевий нормативний акт про охорону 
праці – це НПАОП, дія якого поширюється на підприємст-
ва, установи та організації незалежно від форм власності, що 
належать до певної галузі. 

Документом, який містить повний перелік нормативно-
правових актів, чинних в Україні, є Реєстр нормативних актів 
про охорону праці, який складають і ведуть з метою забезпе-
чення єдиного обліку та формування відповідного інформа-
ційного фонду цих актів. 

Для автоматичного опрацювання нормативно-правових 
актів про охорону праці їх кодують: 

• міжгалузеві – НПАОП V.VV-Y.YY-XX, 
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• галузеві – НПАОП W.WWW-Y.YY-XX, 
де V.VV – три цифри, якими позначають код групи, до якої 
належить державний орган, що затвердив міжгалузевий акт; 
W.WWW – чотири цифри, якими позначають галузь застосу-
вання цього нормативного акта відповідно до класифікатора 
видів економічної діяльності; Y.YY – перша цифра означає 
вид нормативного акта (1 – правила, 2 – ОСТи,  
3 – норми, 4 – положення і статути, 5 – інструкції, 6 – керів-
ництва, вказівки, рекомендації, 7 – технічні умови безпеки,  
8 – переліки та інші документи), дві наступні за крапкою 
цифри – порядковий номер нормативного акта цього виду в 
послідовності його реєстрування; XX – дві цифри, що вказу-
ють рік затвердження або перегляду нормативного акта. 

Вимогам нормативних актів з охорони праці мають від-
повідати: 

• умови праці на кожному робочому місці; 
• безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 
обладнання й інших засобів виробництва; 

• стан засобів колективного та індивідуального захисту; 
• санітарно-побутові умови. 
Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування 

чинних НПАОП провадить Держпраці за участю про-
фесійних спілок і Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків. 

НПАОП переглядають в міру впровадження досягнень 
науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища, проте не рідше одного 
разу на десять років. 

Санітарні правила та норми затверджує спеціально 
уповноважений центральний орган виконавчої влади у 
галузі охорони здоров’я. 

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби 
праці і технологічні процеси повинні містити вимоги щодо 
охорони праці; їх погоджують з Держпраці. 

Скасування НПАОП можливе лише за умови прийняття 
нового нормативного акта або недоцільності його викорис-
тання у подальшому. Скасування НПАОП здійснює орган, 
який його затвердив, однак не пізніше, ніж за три місяці до 
визначеної дати скасування. 
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Дію НПАОП можна тимчасово припинити з обов’яз-
ковим зазначенням терміну припинення за особливих умов, 
а саме: 

• за відсутності науково-технічних рішень, що забезпечу-
ють наявність приладів та устаткування, які задоволь-
няють вимоги нормативного акта про охорону праці; 

• у зв’язку з затримкою або припиненням випуску про-
мислового устаткування, приладів або матеріалів, що 
вимагає нормативний акт про охорону праці; 

• у випадках несвоєчасного виявлення помилок, яких бу-
ло допущено під час проектування, будівництва та вве-
дення в експлуатацію виробничого об’єкта, якщо ці 
помилки неможливо усунути без його реконструкції; 

• у разі застосування нового нормативного акта про охо-
рону праці, коли його вимоги почали діяти, а приве-
дення виробництва, об’єкта або робочого місця до ста-
ну, що відповідає новим вимогам, ще не закінчено. 

В Україні створено мережу науково-дослідних організа-
цій, які беруть участь у розробленні НПАОП. На Національ-
ний науково-дослідний інститут охорони праці покладено 
функції головної організації України, що координує роботу в 
цьому напрямі, надає методичну допомогу фахівцям базо-
вих організацій, опрацьовує проекти НПАОП. Базові (голо-
вні) організації створені у більшості галузей економіки згідно 
з рішеннями міністерств, відомств, концернів, корпорацій та 
інших об’єднань підприємств. До розроблення проектів но-
рмативних актів можна залучати окремі організації-
розробники або творчі колективи, групи фахівців. 

 
Навчання з питань охорони праці здійснюють як під час 

здобуття фахових компетентностей у закладах освіти, так у 
подальшому під час професійної діяльності на підприємст-
вах, в організаціях та установах відповідно до Типового по-
ложення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці. Вимоги цього положення є 
обов’язковими для виконання усіма центральними, місце-
вими органами виконавчої влади, органами місцевого само-
врядування, бюджетними установами та суб’єктами господа-
рювання незалежно від форми власності та видів діяльності. 
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Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах 
проводять за типовими навчальними планами і програма-
ми, погодженими із Держпраці. 

Під час професійної діяльності працівники проходять 
безперервне навчання з питань охорони праці за рахунок 
роботодавця. Воно передбачає: навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці та надання першої допомоги потерпі-
лим від нещасних випадків, а також з правил поведінки у 
разі виникнення аварії; інструктажі. Особи, які суміщають 
професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з 
питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з 
професій за сумісництвом. 

Перевірку знань працівників з питань охорони праці на 
підприємстві здійснює комісія у складі не менше трьох осіб. 
Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці під-
приємства затверджує керівник. До неї входять, зазвичай, 
заступник керівника, до службових обов’язків якого входить 
організація роботи з охорони праці (голова комісії), спеці-
алісти служби охорони праці, представники юридичної, ви-
робничих, технічних служб, представник первинної проф-
спілкової організації або уповноважена найманими праців-
никами особа з питань охорони праці. У разі потреби комісії 
можуть бути створені в окремих структурних підрозділах, 
тоді їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їхні 
заступники. 

Усі члени комісії в установленому порядку самі поперед-
ньо повинні пройти навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці. 

Працівникам, які під час перевірки знань з охорони пра-
ці виявили задовільні результати, видають посвідчення про 
перевірку знань з питань охорони праці, а результати пере-
вірки оформляють у вигляді протоколу. Якщо працівники 
проходили перевірку знань з охорони праці на своєму під-
приємстві, то за рішенням керівництва посвідчення можуть 
не видавати, а результати перевірки оформляти тільки у ви-
гляді протоколів. У разі незадовільних результатів перевірки 
знань з питань охорони праці працівники протягом одного 
місяця повинні пройти повторне навчання і повторну пере-
вірку знань. 
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Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах з 
підвищеною небезпекою, проходять щорічне спеціальне на-
вчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових 
актів. 

Посадові особи під час прийняття на роботу і періодично 
(один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці відповідно до вимог типового положення. 
Таке навчання проходять у головному навчально-методичному 
центрі спеціально уповноваженого центрального органу вико-
навчої влади з нагляду за охороною праці або у галузевих навча-
льних центрах, а також у навчальних закладах та установах, які 
визначені в установленому порядку. 

У головному навчально-методичному центрі Держпраці 
проходять навчання і перевірку знань з питань охорони пра-
ці такі посадові особи: перші заступники та заступники міні-
стрів, керівників інших центральних органів виконавчої вла-
ди; перші заступники та заступники міністрів, керівників 
інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів 
Автономної Республіки Крим; заступники керівників облас-
них, Київської та Севастопольської міських державних адмі-
ністрацій; керівники об’єднань підприємств, керівники під-
приємств (чисельністю понад 1 000 працівників), керівники 
та фахівці служб охорони праці, члени комісій з перевірки 
знань з питань охорони праці цих підприємств; експерти з 
промислової безпеки; керівники та викладачі кафедр охоро-
ни праці вищих навчальних закладів, керівники і штатні ви-
кладачі галузевих навчальних центрів. 

У галузевих навчальних центрах або навчальних закладах 
та установах, які визначені в установленому порядку, прохо-
дять навчання і перевірку знань з питань охорони праці такі 
посадові особи: посадові особи районних державних адміні-
страцій, органів місцевого самоврядування, функціональні 
обов’язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці; 
спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних 
і технологічних відділів, які займаються проведенням експер-
тизи проектно-конструкторської документації, на яку поши-
рюються вимоги нормативно-правових  актів з охорони пра-
ці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони 
праці; керівники підприємств чисельністю менше  



 38

1 000 працівників, керівники та спеціалісти служб охорони 
праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємств. 

3.2. Управління охороною праці  
власником підприємства 

Управління охороною праці на підприємстві здійснюють 
роботодавець, служба охорони праці та керівники структур-
них підрозділів.  

Роботодавець зобов’язаний створити на кожному робочому 
місці умови праці, які відповідають вимогам нормативно-
правових документів з питань охорони праці, та несе особис-
ту відповідальність за їхню невідповідність цим вимогам. З 
цією метою роботодавець: 

• створює відповідні служби та призначає посадових 
осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань 
охорони праці, визначає їхні обов’язки, права та відпо-
відальність за виконання покладених на них обов’язків, 
а також контролює їхнє виконання; 

• розробляє за участю сторін колективного договору та 
реалізує комплексні заходи для досягнення встановле-
них нормативів та підвищення наявного рівня безпеки 
праці, забезпечує виконання профілактичних заходів, 
впроваджує досягнення науково-технічного прогресу та 
позитивний досвід з охорони праці; 

• організовує проведення аудиту охорони праці, лабора-
торних досліджень умов праці та за їхніми підсумками 
розробляє заходи щодо усунення небезпечних і шкід-
ливих виробничих чинників, забезпечує усунення при-
чин, що спричиняють нещасні випадки; 

• розробляє і затверджує положення, інструкції та інші 
акти з охорони праці, що діють у межах підприємства; 

• здійснює контроль за додержанням працівниками пра-
вил експлуатації обладнання, використанням засобів 
колективного та індивідуального захисту, виконанням 
робіт відповідно до вимог з охорони праці; 
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• організовує навчання та перевірку знань з питань охо-
рони праці та пропаганду безпечних методів праці. 

Службу охорони праці створюють на підприємствах, на 
яких працює понад 50 працівників. Якщо на підприємстві 
працює від 20-ти до 50-ти працівників, то функції служби 
охорони праці може виконувати за сумісництвом працівник 
підприємства, який має відповідну підготовку. На підпри-
ємствах, де працює менше 20-ти працівників, для виконання 
функцій служби охорони праці роботодавець може залучати 
на договірних засадах сторонніх спеціалістів з охорони праці. 
Служба охорони праці підпорядкована безпосередньо робо-
тодавцю. 

Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення по-
рушень мають право: 

• видавати керівникам структурних підрозділів обов’яз-
кові до виконання приписи щодо усунення виявлених 
недоліків; 

• вимагати відсторонення від роботи осіб, які не про-
йшли належного медичного огляду, навчання і перевір-
ки знань з охорони праці або не виконують вимог нор-
мативно-правових актів з охорони праці; 

• зупиняти роботу технологічного обладнання та інших 
засобів виробництва у разі виявлення порушень, які 
створюють загрозу життю або здоров’ю працівників; 

• надсилати роботодавцю подання про притягнення до 
відповідальності працівників, які порушують вимоги 
щодо охорони праці.  

Керівники структурних підрозділів повинні забезпечити 
безпечні умови праці на кожному робочому місці. Вони 
проводять постійний контроль за станом засобів виробницт-
ва, засобів колективного та індивідуального захисту, станом 
виробничого середовища щодо його відповідності нормати-
вним актам з питань охорони праці та вживають заходів що-
до усунення виявлених недоліків. Вони також провадять на-
вчання та перевірку знань працівників з питань охорони 
праці безпосередньо на робочих місцях у вигляді інструкта-
жів та здійснюють контроль за дотриманням працівниками 
правил експлуатації обладнання та вимог інструкцій з без-
пеки праці.  
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Запорукою успішної господарської діяльності є запрова-
дження ефективної системи менеджменту виробничою без-
пекою і здоров’ям або системи управління охороною праці 
на підприємстві (СУОП). Безпосередню відповідальність за її 
функціонування несе роботодавець, а підготовку управлін-
ських рішень щодо її функціонування забезпечує служба 
охорони праці.  

Усі питання, пов’язані з підготовкою, прийняттям та ре-
алізацією управлінських рішень у галузі охорони праці на 
підприємстві, регулює положення про СУОП. Згідно з ре-
комендаціями щодо побудови, впровадження та удоскона-
лення СУОП, положення про СУОП може містити такі роз-
діли: 

1. Головні принципи політики у галузі охорони праці на під-
приємстві.  У цьому розділі визначають загальні завдання з 
покращення безпеки праці, які повинні відповідати характе-
ру та масштабам ризиків, що можуть виникнути на вироб-
ництві, та містити зобов’язання керівництва щодо постійно-
го поліпшення безпеки праці, сприяння формуванню гро-
мадських органів, забезпечення соціального партнерства, 
інформування працівників щодо умов праці та наявних ви-
робничих ризиків. 

2. Планування та фінансування заходів з охорони праці. Пла-
нування заходів передбачає визначення умов праці та реалі-
зацію головних напрямів роботи з поліпшення безпеки пра-
ці, визначення потреби у новій техніці, технології, інженер-
но-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому об-
слуговуванні на підставі внутрішнього та зовнішнього аудиту 
охорони праці, аналізу причин  нещасних випадків та про-
фесійних захворювань. Суб’єкт господарювання забезпечує 
опрацювання, фінансування та реалізацію заходів, спрямо-
ваних на досягнення умов та безпеки праці до вимог, викла-
дених у колективному договорі, проте не нижчих за норма-
тивні. 

3. Обов’язки та відповідальність. Для ефективного функці-
онування СУОП необхідно чітко визначити обов’язки, відпо-
відальність та повноваження керівників служб та підрозділів, 
а також  працівників щодо питань з охорони праці під час 
розроблення, впровадження і вдосконалення СУОП. Обов’яз-
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ки та повноваження персоналу, що керує, виконує та переві-
ряє різні види діяльності, які впливають на ризики виник-
нення небезпечних ситуацій, пов’язані з діяльністю організа-
ції, устаткуванням і технологічними процесами, повинні бу-
ти визначені, задокументовані і доведені до відома працівни-
ків для сприяння управлінню в галузі охорони праці.  

4. Компетентність та підготовка (професійний відбір, на-
вчання з питань охорони праці та система інструктажів). У 
цьому розділі визначають порядок дій, компетенції відпові-
дальних осіб під час організації і проведення навчання, об-
ґрунтовують потребу своєчасної актуалізації навчальних 
програм та інструкцій. Визначають також  коло працівників, 
які виконують важкі роботи, роботи у шкідливих чи небез-
печних умовах праці, а також такі, де є потреба у професій-
ному доборі. 

5. Моніторинг виконання та оцінювання результативності 
(окремі перевірки, огляди окремих підрозділів і організації зага-
лом). Система контролю, залежно від обсягів виробництва та 
чисельності працівників, може передбачати внутрішній  
аудит, оперативний контроль керівників робіт та інших по-
садових осіб, контроль з боку служби охорони праці, а також 
громадський контроль. 

6. Організація інформаційної роботи. У цьому розділі ви-
значають способи надання інформації про заходи з безпеч-
ного виконання робіт для кожного працівника й ефективно-
го зворотного зв’язку працівників з керівництвом для по-
ліпшення стану безпеки праці.  

7. Управління ресурсами. Управління ресурсами охоплює 
такі питання, як: 

• безпечність виробничих приміщень, засобів виробни-
цтва, технологічних процесів, яку гарантують оптима-
льним виконанням вимог, встановлених у нормативно-
правових та нормативних документах;  

• організація робочого місця, яке повинно відповідати 
вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони 
праці, з урахуванням результатів його атестації за умо-
вами праці;  
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• організація робочого часу, що регламентує робочий 
час, час відпочинку, перерви, роботи у нічний час і по-
змінні роботи;  

• забезпечення засобами індивідуального захисту, які 
мають бути на робочих місцях;  

• заміна засобів виробництва зі збереженням належного 
рівня безпеки. 

8. Аналіз і попередження можливих загроз життю і здоров’ю 

працівників (аналіз ефективності СУОП). У цьому розділі ви-
значають порядок виконання аналізу ефективності функціо-
нування СУОП і встановлення відповідності загальної страте-
гії системи наявним потребам, обґрунтовують доцільність 
змін у структурі системи, прогнозують подальші заходи що-
до удосконалення СУОП. 

9. Попереджувальні та коригувальні заходи. У цьому розділі 
встановлюють порядок здійснення попереджувальних та 
коригувальних дій, потреба у яких випливає з результатів 
моніторингу функціонування та аналізу результативності 
СУОП. 

10. Мотиваційне регулювання. Мотиваційне регулювання 
(моральне та матеріальне стимулювання) передбачає заходи, 
які спрямовані на підвищення свідомості працівників щодо 
безпечного ведення робіт та поліпшення стану виробничого 
середовища. 

11. Удосконалення СУОП. У цьому розділі передбачають 
заходи щодо постійного вдосконалення СУОП.  

Перелічимо функції, які виконує СУОП як підсистема за-
гальної системи управління виробництвом: 

• організація та координація робіт (обов’язки, відпові-
дальність, повноваження керівників різного рівня, осіб, 
які виконують та перевіряють виконання роботи); 

• облік, аналіз та оцінювання ризиків; 
• планування, контроль та коригування показників стану 
умов та безпеки праці відповідно до обставин, які змі-
нюються; 

• заохочення працівників за активну участь та ініціативу 
щодо здійснення заходів з підвищення рівня безпеки та 
поліпшення умов праці. 
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Керівництву організації необхідно регулярно провадити 
аналіз ефективності функціонування СУОП. Система конт-
ролю, залежно від обсягів виробництва та чисельності пра-
цівників, може передбачати: 

• внутрішній аудит; 
• оперативний контроль керівників робіт та інших поса-
дових осіб; 

• контроль служби охорони праці; 
• громадський контроль. 
Внутрішній аудит охорони праці – систематичний і неза-

лежний аналіз, який дає змогу визначити відповідність діяль-
ності й результатів у галузі охорони праці вимогам норматив-
но-правових актів з охорони праці й запланованим заходам, а 
також ефективність їхнього впровадження та придатність для 
поставлених цілей. 

Аудити, зазвичай, мають одну або декілька цілей, зок-
рема: 

• з’ясування справжнього стану безпеки праці; 
• визначення відповідності елементів СУОП вимогам до 
їхнього документального оформлення і практичного 
виконання; 

• з’ясування того, наскільки ефективно наявна система 
здатна вирішувати прийняті у галузі охорони праці 
завдання; 

• перевірку виконання вимог нормативно-правових актів 
з охорони праці; 

• виявлення можливостей вдосконалення системи; 
• полегшення проведення зовнішніх перевірок. 
Аудити системи не є контрольними заходами, а мають 

за мету об’єктивно й неупереджено (нейтрально) з’ясувати 
фактичний стан безпеки праці на виробництві. Важливим 
елементом у системі аудитів, окрім нагляду за об’єктами та 
функціонуванням системи управління безпекою на підпри-
ємстві, є аудит поведінки працівників, суть якого полягає у 
виявленні порушень вимог інструкцій з охорони праці, які 
не спричинили до нещасних випадків, проте сприяють за-
кріпленню небезпечної поведінки працівників і формують 
передумови виникнення нещасних випадків у майбутньому. 
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Відповідальність за систематичне проведення аналізу й оці-
нювання ефективності та відповідності встановленим вимогам 
наявної на підприємстві СУОП несе роботодавець. 

За планування та опрацювання результатів внутрішнього 
аудиту відповідає служба охорони праці. Керівники структурних 
підрозділів несуть відповідальність за всебічне сприяння прове-
денню аудиту, надання аудиторам всієї інформації, яку вони 
вимагають, своєчасне і якісне виконання коригувальних дій. 
Для перевірки керівників структурних підрозділів підприємс-
тва роботодавець призначає аудиторів з представників дирек-
ції або запрошує сторонніх аудиторів. За результатами про-
веденої перевірки призначають коригувальні дії або повтор-
ний аудит. 

На підприємствах, в установах та організаціях потрібно 
регулярно виявляти загрози для працівників та проводити 
відповідні профілактичні заходи щодо їхнього запобігання. З 
цією метою необхідно обрати й обґрунтувати метод оціню-
вання загроз. Перспективним у вирішенні цього питання є 
ризик-орієнтований підхід до запобігання нещасним випад-
кам. У цьому розділі необхідно відобразити послідовність 
дій під час аналізу можливих загроз, а саме: 

• врахування робочих місць і видів діяльності, які можуть 
становити потенційну небезпеку; 

• виявлення наявних загроз, що виникають на робочих 
місцях або ланках виробництва, та оцінювання ефекти-
вності вже впроваджених захисних заходів; 

• оцінювання ступеня ризику виникнення небезпечної 
ситуації; 

• розробка і впровадження подальших заходів щодо зме-
ншення ризиків, якщо це потрібно; 

• залучення для вирішення цих питань необхідних фахі-
вців, можливо, спеціалізованих організацій, що можуть 
надати необхідні консультації; 

• консультування з представниками працівників щодо 
охорони праці; 

• визначення шляхів повідомлення працівників щодо не-
обхідних заходів і їхньої можливої реакції на них. 

Особливістю законодавства України про охорону праці є 
те, що певну частину питань з охорони праці на конкретно-
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му підприємстві, в установі чи організації регулюють норма-
тивні акти, які приймають на локальному рівні. 

За порядком прийняття локальні нормативні акти поді-
ляють на такі, що приймають:  

• одноособово власник або уповноважений ним орган, за 
погодженням з працівниками підприємства та їхніми 
представниками,  

• загальні збори (конференція) працівників. 
Власники підприємств, установ, організацій або уповно-

важені ними органи розробляють і затверджують на основі 
міжгалузевих, галузевих нормативно-правових актів власні 
нормативні акти з охорони праці, що діють у межах цього 
підприємства, установи, організації. Локальні нормативно-
правові акти повинні відповідати чинному законодавству 
України, вимогам державних міжгалузевих і галузевих нор-
мативних актів з охорони праці, стандартам про оформлен-
ня документів та іншим нормативним актам про охорону 
праці, що забезпечує їхнє правильне розуміння, а також 
враховувати вимоги типових нормативних актів.  

До розробки проекту локального нормативного акта про 
охорону праці залучають представників працівників підпри-
ємства — уповноваженого трудовим колективом, представ-
ників первинних профспілкових організацій, членів комісії з 
питань охорони праці підприємства, що представляють ін-
тереси найманих працівників. 

Локальні нормативно-правові акти регулюють комплекс 
питань з охорони праці на підприємстві. До головних нор-
мативно-правових актів, які є чинними тільки у межах окре-
мого підприємства, відповідно до рекомендацій Держпраці, 
належать: 

• положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві; 

• положення про службу охорони праці підприємства; 
• положення про комісію з питань охорони праці під-
приємства; 

• положення про роботу уповноважених трудового коле-
ктиву з питань охорони праці;  

• положення про навчання, інструктаж і перевірку знань 
працівників з питань охорони праці;  
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• положення про організацію і проведення первинного 
та повторного інструктажів, а також пожежно-
технічного мінімуму;  

• наказ про порядок атестації робочих місць щодо їхньої 
відповідності нормативним актам про охорону праці;  

• положення про організацію попереднього і періодич-
ного медичних оглядів працівників;  

• інструкції з охорони праці для працівників за професі-
ями і видами робіт;  

• загальнооб’єктові та цехові інструкції про заходи по-
жежної безпеки; 

• перелік робіт з підвищеною небезпекою; 
• перелік посад посадових осіб підприємства, які зо-
бов’язані проходити попередню і періодичну перевірку 
знань з охорони праці;  

• наказ про організацію безкоштовної видачі працівни-
кам певних категорій лікувально-профілактичного хар-
чування, молока або інших рівноцінних харчових про-
дуктів працівникам підприємства, що працюють у шкі-
дливих умовах;  

• наказ про порядок забезпечення працівників підпри-
ємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту.  

Виходячи зі специфіки виробництва та вимог чинного 
законодавства, власник затверджує необхідні нормативні 
акти із вищезазначеного списку та інші, що регламентують 
особливі питання охорони праці. 

Серед нормативно-правових документів локального рівня 
найпоширенішими є інструкції. Інструкції, які діють на під-
приємстві, розробляють на основі типових інструкцій керів-
ники структурних підрозділів і служб та узгоджують їх зі 
службою охорони праці, технічним відділом і юристом. Ін-
струкції з охорони праці затверджує керівник відповідним 
наказом по підприємству. Після затвердження їх реєструють 
у журналі підприємства, розмножують та видають на руки, 
вивішують або зберігають у легкодоступних місцях. Розроб-
ляють, зазвичай, інструкції за професіями або за видами  
робіт. 

Інструкції повинні містити такі розділи:  
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• загальні положення (відомості про сферу застосування ін-
струкції; загальні відомості про об’єкт розробки: визна-
чення робочого місця працівника цієї професії; коротка 
характеристика технологічного процесу та обладнання, 
що застосовують на цьому робочому місці; умови і по-
рядок допуску працівників до самостійної роботи за 
професією або до виконання відповідного виду робіт; 
вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку); 

• вимоги безпеки перед початком роботи (порядок при-
ймання зміни у випадку безперервної роботи; порядок 
підготовки робочого місця; порядок перевірки справ-
ності обладнання, інструменту, захисних пристроїв не-
безпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіж-
них, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування 
та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, 
первинних засобів пожежогасіння; виявлення видимих 
пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо; 
порядок повідомлення роботодавця про виявлені не-
справності обладнання, пристроїв, пристосувань, ін-
струменту, засобів захисту тощо);  

• вимоги безпеки під час виконання роботи (відомості щодо 
безпечної організації праці, про прийоми та методи 
безпечного виконання робіт, правила використання 
технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, 
а також застереження про можливі небезпечні, непра-
вильні методи та прийоми праці, які заборонено засто-
совувати; вказівки щодо порядку утримання робочого 
місця в безпечному стані; можливі види небезпечних 
відхилень від нормального режиму роботи і способи їх-
нього усунення; умови, за яких робота повинна бути 
припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-
гігієнічні тощо), порядок повідомлення роботодавця 
про нещасні випадки чи раптові захворювання);  

• вимоги безпеки після закінчення роботи (порядок безпеч-
ного вимикання, зупинення, розбирання, порядок зда-
вання робочого місця; порядок прибирання відходів 
виробництва; вимоги санітарних норм і правил особис-
тої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник піс-
ля закінчення роботи);  
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• вимоги безпеки в аварійних ситуаціях (відомості про озна-
ки можливих аварійних ситуацій, характерні причини 
аварій (вибухи, пожежі тощо); відомості про засоби та 
дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям; по-
рядок дій, особисті обов’язки та правила поведінки 
працівника у разі виникнення аварії згідно з планом її 
ліквідації; відомості про порядок застосування засобів 
протиаварійного захисту та сигналізації; порядок дій 
щодо надання першої долікарської допомоги потерпі-
лим під час аварії). 

Інструкції повинні містити тільки ті вимоги щодо охоро-
ни праці, дотримання яких працівниками є обов’язковим. 
Порушення працівником цих вимог розглядають як пору-
шення трудової дисципліни, за яке до нього може бути за-
стосоване стягнення згідно з чинним законодавством. 

Термін перегляду інструкцій не може перевищувати тер-
мінів перегляду типового документа, на підставі якого опра-
цьована ця інструкція, але не рідше одного разу на 5 років, а 
для професій чи видів робіт з підвищеною небезпекою – не 
рідше одного разу на 3 роки. 

 
Навчання з питань охорони праці на підприємстві прово-

дять у вигляді інструктажів з питань охорони праці. Праців-
ники під час прийняття на роботу та періодично повинні 
проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони 
праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі 
виникнення аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. 

За характером і часом проведення інструктажі з питань 
охорони праці поділяють на вступний, первинний, повтор-
ний, позаплановий та цільовий. 

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охо-
рони праці або інший фахівець відповідно до наказу (розпо-
рядження) по підприємству, який в установленому порядку 
пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 
Вступний інструктаж проводять: 

• з усіма працівниками, яких приймають на постійну або 
тимчасову роботу, незалежно від їхньої освіти, стажу 
роботи та посади;  
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• з працівниками інших організацій, які прибули на під-
приємство і беруть безпосередню участь у виробничому 
процесі або виконують інші роботи для підприємства;  

• з учнями та студентами, які прибули на підприємство для 
проходження трудового або професійного навчання;  

• з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство. 
Первинний інструктаж проводить безпосередній керів-

ник робіт (керівник структурного підрозділу, майстер) або 
фізична особа, яка використовує найману працю, до початку 
роботи безпосередньо на робочому місці з такими праців-
никами (індивідуально чи з групою): 

• які є новоприйнятими (постійно чи тимчасово) на під-
приємство, або до фізичної особи, яка використовує 
найману працю; 

• яких переводять з одного структурного підрозділу під-
приємства до іншого; 

• які виконуватимуть нову для них роботу; 
• які є відрядженими працівниками іншого підприєм-
ства і беруть безпосередню участь у виробничому про-
цесі на підприємстві, а також з учнями, курсантами, 
слухачами та студентами навчальних закладів: 

• до початку трудового або професійного навчання; 
• перед виконанням кожного навчального завдання, 
пов’язаного з використанням різних механізмів, інстру-
ментів, матеріалів тощо. 

Повторний інструктаж проводить безпосередній керів-
ник робіт (керівник структурного підрозділу, майстер) або 
фізична особа, яка використовує найману працю, безпосере-
дньо на робочому місці індивідуально з окремим працівни-
ком або з групою працівників за обсягом і змістом переліку 
питань первинного інструктажу. Повторний інструктаж 
проводять в терміни, визначені нормативно-правовими ак-
тами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем 
(фізичною особою, яка використовує найману працю) з ура-
хуванням конкретних умов праці, проте не рідше, ніж: 

• 1 раз на 3 місяці – на роботах з підвищеною небезпе-
кою; 

• 1 раз на 6 місяців – для решти робіт. 
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Позаплановий інструктаж проводять з працівниками на 
робочому місці або в кабінеті охорони праці за обсягом і 
змістом, залежно від причин і обставин, що спричинили 
потребу його проведення: 

• у разі введення в дію нових або переглянутих норма-
тивно-правових актів з охорони праці, а також у разі 
внесення змін та доповнень до них; 

• у разі зміни технологічного процесу, заміни або модер-
нізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної 
сировини, матеріалів та інших чинників, що впливають 
на стан охорони праці; 

• у випадках порушень працівниками вимог нормативно-
правових актів з охорони праці, що спричинили трав-
ми, аварії, пожежі тощо; 

• у разі перерв у роботі виконавця робіт більше, ніж на  
30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпе-
кою, а для решти робіт – понад 60 днів. 

Цільовий інструктаж проводить безпосередній керівник 
робіт індивідуально з окремим працівником або з групою 
працівників за обсягом і змістом, які визначають залежно від 
виду робіт, що виконуватимуть:  

• у разі ліквідації аварії або стихійного лиха; 
• у разі проведення робіт, на які, відповідно до законо-
давства, оформлюють наряд-допуск, наказ або розпо-
рядження. 

Усі інструктажі завершують перевіркою знань та набутих 
навичок безпечних методів праці особою, яка проводила 
інструктаж. Факт проведення інструктажів підтверджують 
записом щодо проведення інструктажів у відповідному жур-
налі реєстрації інструктажів з питань охорони праці та засві-
дчують підписом особи, яка отримала інструктаж, та підпи-
сом особи, яка проводила інструктаж.  

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і 
навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, 
повторного чи позапланового інструктажів протягом 10-ти 
днів додатково проводять інструктаж і повторну перевірку 
знань. У разі незадовільних результатів перевірки знань після 
цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надають 
і повторну перевірку знань не проводять. 
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3.3. Участь працівників в управлінні  
охороною праці 

З метою забезпечення належного рівня безпеки праці пра-
цівникам необхідно: дбати про особисту безпеку і здоров’я, 
а також про безпеку і здоров’я інших працівників під час 
виконання будь-яких робіт на підприємстві; знати і викону-
вати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 
правила експлуатації обладнання, користуватися засобами 
колективного та індивідуального захисту та проходити не-
обхідні медичні огляди.  

Одним із головних заходів, який забезпечує підвищення 
рівня безпеки в організації, є підвищення культури безпеч-
ної поведінки і компетентності працівників у питаннях охо-
рони праці. Культуру безпечної поведінки працівників фор-
мують такі елементи: 

• світогляд та ціннісні орієнтири (активна позиція і від-
чуття персональної відповідальності у питаннях безпе-
ки, пріоритет життя і здоров’я людини над іншими 
цінностями); 

• норми поведінки і риси характеру (відповідальність, 
далекоглядність, впевненість, чесність, стресостійкість, 
самоконтроль тощо); 

• компетентність у питаннях безпеки (уміння, навички, 
практичний досвід) та творчий досвід (розроблення но-
вих підходів, стратегій і засобів безпечної поведінки); 

• державне управління (розвиток і вдосконалення держа-
вного і громадського стимулювання безпечної життє-
діяльності); 

• корпоративні цінності. 
Культура безпечної поведінки – це, передусім, ставлен-

ня працівника до питань власної безпеки та безпеки інших 
працівників. На ставлення працівника до безпеки праці 
можна впливати шляхом переконання, навчання або вихо-
вання.  

Традиційно питаннями охорони праці на підприємстві 
опікуються профспілкові організації. На суб’єктах господа-
рювання, на яких профспілкові організації відсутні, трудові 
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колективи можуть обирати уповноваженого трудового колек-
тиву з питань охорони праці. 

Для ефективного вирішення питань з охорони праці на під-
приємстві можуть створювати комісію з питань охорони 
праці, яку формуватимуть на засадах рівного представництва 
від роботодавця та трудового колективу. Положення про ко-
місію, її кількісний і персональний склад та термін повнова-
жень затверджують загальні збори (конференція) трудового 
колективу. Комісія є консультативно-дорадчим органом тру-
дового колективу та роботодавця, який сприяє залученню 
представників роботодавця та трудового колективу до управ-
ління охороною праці на підприємстві.  

Професійні спілки в особі їхніх виборних органів та пред-
ставників, уповноважені найманими працівниками особи з 
питань охорони праці (на суб’єктах господарювання, де не-
має профорганізації) здійснюють громадський контроль за 
додержанням законодавства про охорону праці. Вони мають 
право безперешкодно перевіряти виконання вимог норма-
тивно-правових актів з питань охорони праці і вносити 
обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції щодо 
усунення виявлених порушень. Професійні спілки також 
мають право на проведення незалежної експертизи умов 
праці, результати якої доводять до відома роботодавця.  

Питання стимулювання охорони праці на підприємстві 
охоплюють і акти соціального партнерства. Соціально-
партнерські угоди, колективні договори доповнюють систе-
му джерел трудового права у частині регулювання трудових 
відносин у галузі охорони праці, відображають погоджені 
вимоги соціальних партнерів. У колективному договорі (уго-
ді, трудовому договорі) сторони передбачають забезпечення 
працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на 
рівні не нижчому за передбачений законодавством, їхні 
обов’язки, а також комплексні заходи щодо досягнення вста-
новлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, за-
побігання випадкам виробничого травматизму, професій-
ним захворюванням і аваріям. Серед актів соціального парт-
нерства найпоширенішими є колективні договори. 
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Якщо державне регулювання умов праці на робочому мі-
сці передбачає встановлення мінімальних соціальних стан-
дартів, рамкових зобов’язань, то конкретні кількісні параме-
три можуть визначатися через використання механізмів со-
ціального діалогу – під час укладення колективних договорів 
та угод різних рівнів. У ряді випадків законодавство передба-
чає встановлення гарантій щодо умов праці безпосередньо в 
колективних договорах. Важливим є те, що зобов’язання за 
колективним договором виробляють та встановлюють без 
будь-якого втручання держави, а коло питань, які сторони 
можуть вирішувати, є практично необмеженим. У колектив-
ному договорі можуть бути встановлені додаткові, вищого 
рівня гарантії та пільги, порівняно з чинним законодавством. 
З іншого боку, законодавством визначено механізм притяг-
нення до відповідальності осіб, винних у невиконанні зо-
бов’язань за колективним договором.  

Колективний договір – це локальний нормативний акт, 
який регулює трудові, соціально-економічні відносини, що 
виникають між власником або уповноваженим ним органом 
і найманими працівниками конкретного підприємства; це 
форма їхнього співробітництва з метою досягнення соціаль-
ної згоди і прогресу. Мета укладення колективного договору 
– соціальний захист прав найманих працівників, сприяння 
поліпшенню умов їхньої праці, досягнення соціально-
економічних переваг і розширення їхніх прав. Колективний 
договір укладають на всіх підприємствах, в установах, органі-
заціях, наділених правами юридичної особи, незалежно від 
форм власності і господарювання, відомчої належності і  
кількості працівників, за умови використання на них найма-
ної праці. 

Право прийняття рішення про необхідність укладення 
колективного договору з власником належить безпосередньо 
трудовому колективу чи профспілкам або іншому їхньому 
представницькому органу, хоча ініціатива може бути прояв-
лена обома сторонами. Зміст колективного договору – це 
взаємні зобов’язання сторін з приводу регулювання вироб-
ничих, трудових, соціально-економічних відносин на конкре-
тному підприємстві. Такі зобов’язання носять нормативний 
характер, оскільки це локальні норми права, які встановлю-
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ють сторони колективного договору в межах їхньої компе-
тенції. Їхня наявність у колективному договорі обумовлена 
необхідністю конкретизувати загальні положення законо-
давства з метою пристосування останніх до особливостей 
цього підприємства, а також відсутністю загальної норми з 
питання, що потребує нормативного врегулювання. Це вста-
новлення пільгових трудових і соціально-економічних умов, 
порівняно з нормами, встановленими законодавством: дода-
ткові відпустки, оплата харчування працівників на виробни-
цтві, компенсація транспортних затрат, інші додаткові піль-
ги і компенсації.  

У випадку успішного вирішення питань під час колектив-
них переговорів комісія опрацьовує проект колективного 
договору та передає його на розгляд і обговорення в трудо-
вий колектив. Загальні збори трудового колективу вважають 
правочинними, якщо в них бере участь більше половини 
працівників на підприємстві, а конференція представників 
трудового колективу правочинна за наявності 2/3 від кілько-
сті делегатів, обраних на конференцію. Схвалений загальни-
ми зборами (конференцією) проект колективного договору 
підписують уповноважені представники сторін протягом 
п’яти наступних днів. Колективний договір набирає чинності 
з моменту його підписання представниками сторін або мо-
менту, вказаному в самому договорі. Внесення змін і допов-
нень до нього можливе лише за взаємною згодою сторін.  

3.4. Соціально-економічна ефективність  

працеохоронних заходів 

Управління охороною праці в умовах ринкової економіки на 
всіх рівнях (від державного до суб’єкта господарювання) по-
винно вирішувати і соціальні, й економічні завдання. Спів-
відношення між цими завданнями у працеохоронних захо-
дах визначають на основі компромісу між економічною до-
цільністю господарської діяльності та соціальною відпові-
дальністю держави: можна так високо піднести рівень вимог 
до безпеки праці, що господарська діяльність буде економіч-
но недоцільною, і навпаки – можна так низько опустити цей 
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рівень, що діяльність державних органів буде соціально без-
відповідальною (рис. 1.6).  

 

Рис. 1.6. Співвідношення між соціальною відповідальністю  

держави та економічною доцільністю господарської діяльності 

Як бачимо з рис. 1.6, у координатах “Соціальна відпові-
дальність держави” – “Економічна доцільність господарської 
діяльності” є два поля: поле компромісних рішень та поле 
безкомпромісних рішень. Очевидно, що тільки у полі ком-
промісних рішень можна вирішити соціальні та економічні 
завдання на належному рівні з використанням економічних 
методів управління охороною праці. Такі умови є в економі-
чно розвинутих країнах, для яких крива залежності “соці-
альна відповідальність – економічна доцільність” лежить у 
полі компромісних рішень. Для країн, що розвиваються, ця 
крива є у полі безкомпромісних рішень, і будь-які норма-
тивно-правові заходи, прийняті на рівні держави, мало-
ефективні.  

В умовах ринкової економіки проблемними також є пи-
тання забезпечення належного рівня управління виробни-
чою безпекою та здоров’ям на суб’єктах господарювання 
малого та середнього бізнесу, на яких економічні методи не 
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можуть виконувати роль ефективних важелів управління 
охороною праці. Про це свідчить значна кількість нещасних 
випадків на цих суб’єктах господарювання. Тому в нинішніх 
умовах, коли понижується роль наглядових органів за ста-
ном охорони праці, дуже важливим є формування у праців-
ників та керівників елементів культури охорони праці. Під-
вищення освіченості населення та культури з питань охорони 
праці залишається пріоритетним завданням державної по-
літики нашої країни, зокрема засобами вищої освіти, яка 
готує висококваліфікованих працівників та ланку безпосе-
редніх керівників, які особисто відповідають за безпеку праці 
на кожному робочому місці. 

Тому вирішення цієї проблеми передбачає пошук комп-
ромісу, який є складним і проблемним, адже важко зістави-
ти у співвимірних одиницях економічні показники госпо-
дарської діяльності з соціальними втратами у зв’язку з  
нещасними випадками та професійними захворюваннями 
на виробництві. 

Соціально-економічну ефективність працеохоронних захо-
дів визначають на трьох рівнях:  

• макроекономічному (на рівні країни); 
• мезоекономічному (на рівні окремої галузі, регіону,  
корпорації); 

• мікроекономічному (на рівні об’єднання підприємств, 
окремих підприємств, фірм).  

Економічну ефективність працеохоронних заходів визна-
чають як відношення соціально-економічних результатів до 
витрат, які необхідні для їхнього здійснення.  

На макроекономічному рівні Національний науково-
дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці 
пропонує визначати ефективність працеохоронних заходів 
за п’ятьма показниками: 

1. Частка витрат на відшкодування шкоди потерпілим вна-
слідок травм на виробництві і професійних захворювань у 
валовому внутрішньому продукті: 

1

i
B

D
W

=∑ , (і = 1 – 9), 
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де W – валовий внутрішній продукт; Ві – складові витрат на 
компенсації потерпілим внаслідок травм і професійних за-
хворювань: В1 – витрати, пов’язані із тимчасовою непраце-
здатністю, В2 – витрати, пов’язані з разовими виплатами,  
В3 – витрати, пов’язані із переведенням працівника на легшу 
роботу, В4 – витрати, пов’язані зі стаціонарним лікуванням 
потерпілих, В5 – витрати, пов’язані із перенавчанням праців-
ників, В6 – витрати, пов’язані із компенсацією втраченого 
заробітку, В7 – витрати, пов’язані із соціальною допомогою 
потерпілому, В8 – витрати, пов’язані із виплатою пенсій ін-
валідам та утриманцям загиблих, В9 – витрати, пов’язані із 
санаторно-курортним лікуванням. 

2. Частка витрат на підготовку робочої сили, що необхідна 
для заміни вибулих із виробничого процесу внаслідок травм 
і професійних захворювань у валовому внутрішньому проду-
кті: 

2

i
N Z

D
W

= ∑
, (і = 1 – 3), 

де N – кількість працівників, необхідна для заміни вибулих із 
виробництва; Zi – складові витрат держави на підготовку 
кваліфікованих працівників: Z1 – витрати держави на на-
вчання одного учня в загальноосвітній школі, Z2 – витрати 
держави на професійну підготовку одного працівника, Z3 – 
витрати держави на утримання суспільних служб у розраху-
нку на одного члена суспільства до досягнення ним праце-
здатного віку. 

3. Частка витрат на ліквідацію наслідків аварій та нещасних 
випадків у валовому внутрішньому продукті: 

3

i
G

D
W

=∑ , (і = 1 – 8), 

де Gi – складові витрат на ліквідацію наслідків аварій і неща-
сних випадків: G1 – вартість енергоносіїв, затрачених на лікві-
дацію аварії, G2 – заробітна плата за час простою аварійного 
об’єкта, G3 – заробітна плата працівникам за роботи з лікві-
дації наслідків аварії, G4 – оплата послуг сторонніх організа-
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цій, G5 – залишкова вартість основних засобів виробництва, 
які частково вийшли з ладу, G6 – вартість втрачених виробни-
чих запасів, G7 – вартість ремонту частково зіпсутого облад-
нання та будівель, G8 – вартість придбання нового обладнан-
ня і спорудження нових будівель. 

4. Частка витрат на пільги і компенсації за важкі і шкідли-
ві умови праці у валовому внутрішньому продукті:  

4

i
P

D
W

=∑ , (і = 1 – 5), 

де Рі – складові витрат на пільги і компенсації за важкі і  
шкідливі умови праці: Р1 – витрати, пов’язані з виплатою 
пільгових пенсій, Р2 – витрати, пов’язані з оплатою додатко-
вих відпусток, Р3 – витрати, пов’язані з доплатами за скоро-
чений робочий день, Р4 – витрати, пов’язані з доплатами за 
підвищені тарифні ставки, Р5 – витрати, пов’язані з наданням 
лікувально-профілактичного харчування. 

5. Частка витрат на профілактику травматизму і профе-
сійних захворювань у валовому внутрішньому продукті:  

5

i
S

D
W

=∑ , (і = 1 – 5), 

де Si – складові витрат на профілактику травматизму і про-
фесійних захворювань: S1 – обов’язкові витрати на профілак-
тику травматизму і професійних захворювань, що регламен-
товані нормативними актами, S2 – витрати на профілактику 
травматизму і професійних захворювань, що передбачені 
колективним договором, S3 – витрати на ліквідацію недолі-
ків, виявлених наглядовими органами, S4 – витрати, пов’язані 
зі штрафами за недотримання вимог нормативних актів що-
до охорони праці, S5 – витрати на заохочення працівників 
щодо дотримання вимог безпеки праці. 

Сумарна частка витрат на охорону праці у валовому внут-
рішньому продукті:  

i
D D=∑ , (і = 1 – 5)  
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дає змогу визначити соціально-економічну ефективність 
працеохоронних заходів у країні та порівняти їх з показни-
ками інших країн. Очевидно, що сумарна частка витрат на 
охорону праці у внутрішньому валовому продукті повинна 
наближатися до деякої оптимальної величини, яка залежить 
від рівня соціально-економічного розвитку країни.  

Цю методику можна застосувати на рівні галузі, регіону 
(мезоекономічному рівні), якщо замість валового внутріш-
нього продукту брати відповідні результати їхньої виробни-
чої діяльності. 

Економічний аналіз стану охорони праці на підприємстві на 
мікрорівні виконують з метою виявлення причин і чинників 
незадовільного стану безпеки виробництва, які найбільше 
впливають на результати діяльності підприємства, та обґру-
нтування напрямів поліпшення працеохоронної діяльності. 
Такий аналіз проводять у межах загального економічного 
аналізу стану підприємства або окремо. 

Основою економічного аналізу стану безпеки виробни-
цтва є порівняльний аналіз витрат підприємства на охорону 
праці з витратами підприємства-зразка з середньостатистич-
ними показниками для цього класу професійного ризику. Це 
дає змогу визначити необхідні кроки для оптимізації своїх 
витрат на охорону праці та сприяє стабільному функціону-
ванню підприємства в ринковому середовищі. 

Витрати підприємства на охорону праці, які враховують 
під час аналізу, регламентує законодавство України з охоро-
ни праці. 

У порівняльному аналізі витрат на охорону праці вико-
ристовують відносні показники, які визначають шляхом ді-
лення показників головних витрат з охорони праці на під-
приємстві на головні показники виробничої діяльності під-
приємства. 

Під час аналізу проводять пошук джерел економії витрат 
на охорону праці та визначають шляхи наближення цих ви-
трат до мінімально можливих, зберігаючи достатній рівень 
безпеки виробництва. Такий пошук є типовим завданням з 
економічного обґрунтування витрат суб’єкта господарюван-
ня на будь-які види господарської діяльності, у тім числі на 
працеохоронну діяльність. Показники ефективності заходів 
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щодо поліпшення умов і охорони праці використовують для 
економічного аналізу, оцінювання, планування та контролю 
працеохоронної діяльності на підприємстві. 

Соціальну ефективність працеохоронних заходів можна 
характеризувати багатьма показниками, проте найчастіше 
використовують такі: 

• частка робочих місць, які відповідають нормативним 
вимогам щодо умов праці та важкості і напруженості 
трудового процесу; 

• рівень виробничого травматизму; 
• рівень професійної захворюваності, пов’язаний з неза-
довільними умовами праці; 

• рівень інвалідності внаслідок виробничого травматизму 
чи професійної захворюваності; 

• рівень плинності кадрів через незадовільні умови праці. 

3.5. Сучасні підходи до управління  

професійними ризиками  

та охороною праці 

Управління охороною праці в умовах ринкової економіки 
передбачає управління ризиками (а не вимоги абсолютної 
безпеки праці на підставі нормативних актів) у межах 
обов’язкових та рекомендованих норм, що обмежують вини-
кнення аварій, нещасних випадків та професійних захворю-
вань за допомогою методики їхнього виявлення та оціню-
вання з метою усунення неприпустимих ризиків. Таке 
управління охороною праці в сучасних умовах здійснюють 
завдяки управлінню фінансовими потоками, які спрямовані 
на зниження ризиків, на підставі науково-технічних можли-
востей, економічної доцільності господарської діяльності та 
соціальної відповідальності держави. 

Управління охороною праці на суб’єкті господарювання 
роботодавцем ґрунтується на аналізі виявлених ризиків та 
прийнятті пріоритетів у: 

• зниженні рівнів небезпечних та шкідливих виробничих 
чинників; 
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• покращенні системи навчання та інформаційного забезпе-
чення працівників про стан умов та безпеки праці; 

• підвищенні персональної відповідальності кожного ке-
рівника та працівника за виконання ними обов’язків з 
питань охорони праці; 

• посиленні контролю щодо виконання нормативно-

правових актів з питань охорони праці з боку робото-

давця. 

З метою встановлення єдиних вимог до системи управ-
ління безпекою та гігієною праці, а також гармонізації цих 
вимог з міжнародними та національними стандартами в 
Україні прийнято як національні пробні стандарти ДСТУ-П 
OHSAS 18001:2006 “Системи управління безпекою та гігіє-
ною праці. Вимоги” та ДСТУ-П OHSAS 18002:2006 “Системи 
управління безпекою та гігієною праці. Принципи виконан-
ня вимог OHSAS 18001”, у яких подано головні вимоги до 
систем управління безпекою та гігієною праці та принципи 
їхнього виконання. Згідно з цими вимогами, управління без-
пекою та гігієною праці на суб’єкті господарювання ґрунту-
ється на політиці роботодавця щодо підвищення рівня без-
пеки та гігієни праці й охоплює планування заходів для іде-
нтифікації небезпек, оцінювання професійних ризиків та 
управління ними, визначає організаційну структуру, рівень 
відповідальності, методи контролю та шляхи вдосконалення 
системи.  

Концептуально подальший розвиток відносин у галузі 
безпеки та охорони праці в Україні передбачає удоскона-
лення державного управління та договірного регулювання 
охорони праці, забезпечивши їхнє оптимальне співвідно-
шення. Важливим моментом у цьому розвитку є домінуван-
ня парадигми забезпечення професійної безпеки загалом, а 
не створення лише безпечних умов праці, тобто інтегрування 
у систему охорони праці елементів фізіологічної, психічної 
та соціальної безпеки працівників. У досягненні цієї мети 
можна виокремити чотири напрями: 

• попередження професійних ризиків і надання пріори-
тету безпечним технологіям та техніці; 
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• заохочення і стимулювання фізичного, психологічного, 
соціального здоров’я та розвитку працівників; 

• пропаганда здорової та безпечної праці, навчання без-
печним прийомам праці; 

• моніторинг стану та ризиків забезпечення професійної 
безпеки і здоров’я. 

В умовах конкурентної економіки відсутність належної 
уваги до вирішення питань охорони праці може негативно 
впливати на здоров’я та безпеку третіх осіб і суспільства за-
галом (наприклад, перевтома водіїв унаслідок понаднормо-
вої праці). Безперервно зростає ціна помилки однієї люди-
ни: якщо відразу після Другої світової війни від помилки 
однієї людини гинуло в середньому 2–4 особи, то сьогодні ця 
цифра наближається до 10-ти. 


