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Тема 2  ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

 
План 

1. Законодавство України про охорону праці. 

2. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення 

законодавства про охорону праці. 

3. Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП). 

4. Стандарти в галузі охорони праці. 

5. Фінансування охорони праці. 
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с. 21-36. 
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Г.Г. Валенко та ін.; За заг. ред. В.В.Березуцького. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Х.: Факт, 2007. – с. 54-69. 

 

1. Законодавство України про охорону праці. 

Законодавство України про охорону праці – це система взаємозв’язаних 

законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 

реалізації державної політики щодо соціального захисту її громадян в процесі 

трудової діяльності.  

Воно складається з Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів 

про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» та прийнятих відповідно 

до них нормативно-правових актів.  

Спеціальними законодавчими актуми в галузі охорони праці є Державні 

нормативні акти про охорону праці, Державні стандарти Системи стандартів 

безпеки праці, Будівельні норми та правила, Санітарні норми, Правила 

технічної експлуатації електроустановок споживачів та інші нормативні 

документи. 

В основному законі України — Конституції питанням охорони праці 

присвячені статті 43, 45 та 46. 

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон України 

«Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реалізації 

конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за 

участю відповідних державних органів відносини між роботодавцем і 

працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і 

встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Інші 
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нормативні акти мають відповідати не тільки Конституції та іншим законам 

України, але, насамперед, цьому Законові. 

Закон України «Про охорону праці», прийнятий у 1992 році, вперше не 

лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР став таким правовим актом, 

який на відміну від норм охорони праці, що діяли в кодексах законів про працю 

Союзу РСР та союзних республік, орієнтує законодавство на захист інтересів 

громадянина, віддаючи перевагу в цій важливій сфері правовому регулюванню 

на відміну від адміністративного, що існувало раніше. У листопаді 2002 р. 

Верховна Рада України прийняла нову редакцію цього закону. Закон «Про 

охорону праці» відповідає діючим конвенціям і рекомендаціям Міжнародної 

організації праці, іншим міжнародним правовим нормам у цій галузі. Кодекс 

законів про працю (КЗПП) України затверджено Законом Української РСР від 

10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону праці» 

та Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у 1999 р. було прийнято Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». Цей закон 

визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

призвели до втрати працездатності або загибелі людини на виробництві. 

 

 

2. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення 

законодавства про охорону праці. 

Закон України «Про охорону праці» передбачає, що за порушення законів 

та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у 

діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а 

також представників профспілок, їх організацій та об’єднань винні особи 

притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та 

кримінальної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного 

працівника накладається дисциплінарне стягнення (догана та звільнення з 

роботи). 

Право накладати дисциплінарні стягнення на пpaцiвникiв 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 пpaцi. 

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 пpaцi 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 
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допуску до відповідних робіт або що порушують нормативні акти про охорону 

пpaцi. 

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням 

провини, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу 

звільнення працівника від 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 пpaцi. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення порушення вимог законів та нормативно-правових актів з 

охорони пpaцi тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді 

накладання штрафу на працівників та, зокрема, посадових ociб підприємств, 

установ, організацій, а також громадян – власників підприємств чи 

уповноважених ними ociб. 

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 пpaцi 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 актуми, які торкаються цієї відповідальності 

у трудових відносинах. 

Загальними підставами накладення матеріальної відповідальності на 

працівника є 

• наявність прямої дійсної шкоди, 

• провина працівника (у формі наміру чи необережності), 

• пpoтипpaвнi дії або бездіяльність працівника, 

• наявність причинного зв’язку між винуватим та протиправними діями 

(бездіяльністю) працівника та заподіяною шкодою. 
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На працівника може бути накладена відповідальність лише при наявності 

вcix перелічених умов; відсутність хоча б однієї з них виключає матеріальну 

відповідальність працівника. 

Притягнення працівника до кримінальної, адміністративної чи 

дисциплінарної відповідальності за дії, якими нанесена шкода, не звільняє його 

від матеріальної відповідальності. 

За наявності в діях працівника, яким порушені правила охорони пpaцi, 

ознак кримінального злочину, на нього може бути покладена повна матеріальна 

відповідальність, а за відсутності таких ознак на нього покладається 

вiдпoвiдaльнicть в межах його середнього місячного заробітку. 

Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони пpaцi 

передбачена ст.ст. 271–275 КК України, що об‘єднані в розділ Х «Злочини 

проти безпеки виробництва». 

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

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів про охорону 

пpaцi, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших 

тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого чи спричинило 

загибель людей або інші тяжкі наслідки. 

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, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

 

3. Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП). 

Конкретні вимоги охорони праці до виробничого середовища, обладнання, 

устаткування, порядку ведення робіт, засобів захисту працюючих, порядку 

навчання працюючих тощо регламентуються відповідними нормативно-

правовими актами, які розробляються у відповідності з законодавством про 

охорону праці і становлять нормативно-технічну базу охорони праці. 

Нормативно-правовий акт – це офіційний документ компетентного 

органу державної влади, яким встановлюються загальнообов’язкові правила 

(норми).  

Законом України «Про охорону праці» визначено, що нормативно-правові 

акти з охорони праці (НПАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, 

стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. 

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних НПАОП 

здійснює Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

(Держгірпромнагляд) за участю професійних спілок і Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків та за погодженням з іншими органами 

державного нагляду за охороною праці. НПАОП переглядаються в міру 

впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять 

років.  



 12 

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і 

технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і 

погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці. 

НПАОП поширюються також і на сферу трудового і професійного 

навчання. Вони є обов’язковими для виконання у виробничих майстернях, 

лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного 

навчання, об лаштованих у будь-яких навчальних закладах. До учнів і 

студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) 

на підприємствах під керівництвом їх персоналу, застосовується законодавство 

про охорону праці у такому ж порядку, що й до працівників підприємства. 

У Реєстрі НПАОП кожному нормативному акту присвоєно відповідне 

позначення (код) – для можливості машинного обліку, ефективного зберігання 

і зручності користування ним. Кодове позначення складається з абревіатури 

НПАОП і трьох груп цифр: НПАОПХХ.Х-Х.ХХ-ХХ (далі повна назва 

нормативно-правового акту). 

Перша група цифр (ХХ.Х) вказує вид економічної діяльності, на який 

поширюється цей документ – розділ (перші дві цифри) і група (– третя цифра) 

відповідно до Державного класифікатора України ДК009-96. Класифікація 

видів економічної діяльності (КВЕД). Якщо НПАОП поширюється на всі або 

декілька видів економічної діяльності, у коді зазначається 00.0. 

У другій групі цифр (Х.ХХ) – перша цифра означає вид нормативного 

акту (1 – правила, 2 – переліки, 3 – норми, 4 – положення, 5 - інструкції, 6 – 

порядки, 7 – інші документи), дві наступні – порядковий номер нормативного 

акту у межах цього виду в порядку реєстрації. 

Останнє двозначне число (ХХ) – рік затвердження нормативного акту. 

Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце 

посідають державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні нормативні акти 

(правила, норми, інструкції тощо) колишнього Радянського Союзу, які є 

чинними в Україні на цей час. 

 

 

Контрольні запитання: 

 

1. З чого складається законодавство України про охорону праці? 

2. Перерахуйте спеціальні законодавчі акти в галузі охорони праці. 

3. Які види відповідальності передбачені Законом України «Про охорону 

праці» за порушення законодавства про охорону праці? 

4. В чому полягає дисциплінарна відповідальність працівника? 

5. За які порушення настає адміністративна відповідальність? 

6. Назвіть підстави накладення матеріальної відповідальності на 

працівника. 

7. Яка міра покарання передбачена за порушення, яке створило загрозу 

загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків? 

8. Що називається нормативно-правовим актом з охорони праці? 

9. Як розшифровується кодове позначення НПАОП? 


