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2.1. Управління охороною праці 
 

2.1.1. Загальна структура управління охороною праці 

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

здійснюють комплексне управління охороною праці (рис. 2.1), 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). 

 

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

роботодавців і працівників у найбільш оптимальній формі відображено у Фонді соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (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); 

 



 
 

Рис 2.1. Комплексне управління охороною праці 
 

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; 
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служба охорони праці підприємства; 

керівники відповідних структурних підрозділів і служб підприємства тощо.
 

 

2.1.2. 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, в 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. 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.  

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 коригувальні заходи, які 

повинні бути вжиті у виробничому процесі ще до виконання роботи чи вирішення основної 

задачі. 

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. Безумовно, що системний підхід повинен бути 

основним методичним засобом вирішення проблем охорони праці. 

 

2.1.3.Загальна структура та завдання системи управління охороною праці на 

підприємстві 

Система управління підприємством 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. Загальні положення щодо управління охороною 

праці, порядок введення в дію системи управління, основні функції і завдання управління 

викладено в Типовому положенні про систему управління охороною праці на галузевому, 

регіональному та виробничому рівнях. 

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 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, підрозділах 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; 

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. 

 

У спрощеному вигляді будь-яка система управління – це сукупність суб’єкта 

управління (управляючий і виконавчий орган) та об’єкта управління, що перебувають у 

певному середовищі та інформативно зв’язані між собою (рис. 2.2).  



 
 

Рис. 2.2. Структурна схема управління охороною праці 

 

У суб’єкті управління можна виділити два органи – управляючий і виконавчий. 

Управління завжди здійснюється задля досягнення певної мети. Мета управління охороною 

праці – 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 для 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. 

І суб’єкт, і об’єкт системи визначаються її рівнем. На державному рівні суб’єктом 

управління є Кабінет Міністрів, виконавчим органом є Держгірпромнагляд, а об’єктами 

управління – діяльність галузевих міністерств, обласних і місцевих державних адміністрацій 

із забезпечення безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та 

організаціях. На галузевому рівні суб’єктом управління є відповідне галузеве міністерство 

або відомство (комітет), а об’єктами управління – діяльність підприємств, установ та 

організацій галузі із забезпечення на них безпечних і здорових умов праці. Суб’єкт 

управління на регіональному рівні – відповідна державна адміністрація, а об’єкт управління – 

діяльність підприємств, установ та організацій, розташованих на території даного регіону, із 

забезпечення на них безпечних і здорових умов праці. 

 

 

 



2.1.4. Функції управління охороною праці 

Суб’єктом управління в СУОП підприємства є роботодавець, 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 і служб 

підприємства із забезпечення безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, 

виробничих дільницях, у цехах і на підприємстві загалом. Типова СУОП підприємства 

функціонує таким чином (див. рис. 2.2). Роботодавець (керівник, технічний директор) 

аналізує інформацію про стан охорони праці в структурних підрозділах підприємства і 

зовнішню інформацію (зміни в законодавстві, новітні досягнення, розробки з охорони праці 

тощо) та приймає рішення, спрямовані на підвищення рівня безпеки праці. Організаційно-

методичну роботу з управління охороною праці, підготовку управлінських рішень і контроль 

за їх своєчасною реалізацією здійснює служба охорони праці підприємства (виконавчий 

орган СУОП), підпорядкована безпосередньо керівнику підприємства (управляючому 

органу). Збуджуючим чинником для СУОП на рівні підприємства є зміни технологічного 

процесу, обладнання, умов праці, нещасні випадки, травми, захворювання тощо. 

До основних функцій управління охороною праці належать: 

прогнозування і планування робіт; 

організація та координація робіт; 

облік, аналіз та оцінка показників охорони праці; 

контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП; 

стимулювання охорони праці. 

Функція прогнозування та планування роботи з охорони праці, в основі якої лежить 

прогнозтичний аналіз, має вирішальне значення в системі управління охороною праці. 

Планування роботи з охорони праці поділяють на перспективне, поточне та оперативне. 

Перспективне планування – це найбільш важливі, трудомісткі і довготермінові 

заходи, виконання яких зазвичай потребує сумісної роботи кількох підрозділів підприємства. 

Можливість виконання заходів перспективного плану повинна бути підтверджена 

обґрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного забезпечення і фінансових 

витрат з зазначенням джерел фінансування. Основною формою перспективного планування 

роботи з охорони праці є розроблення комплексного плану підприємства щодо поліпшення 

стану охорони праці. 

Поточне планування здійснюють у межах календарного року через розроблення 

відповідних заходів у розділі «Охорона праці» колективного договору. 

Оперативне планування роботи з охорони праці здійснюють за підсумками 

контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві загалом. 

Оперативні заходи щодо усунення виявлених прорахунків 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: 

оцінка ситуації чи стану об’єкта управління (оцінка стану безпеки праці і 

виробничого середовища на підприємстві); 

пошук шляхів і способів впливу на ситуацію (визначення варіантів заходів, які 

можуть вплинути на стан охорони праці); 

вибір і обґрунтування оптимального способу дій для поліпшення ситуації 

(визначення раціонального переліку заходів з охорони праці для включення їх у план чи 

колективний договір). 

Одним з найважливіших завдань планування є розробка планів попередження, 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій (далі - ПЛАС). Формування цих планів 

здійснюється у відповідності до НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» (додаток до лекції). 

Цей нормативний акт поширюється на потенційно небезпечні підприємства (далі - 

підприємства), потенційно небезпечні об'єкти (далі - об'єкти), на яких можливі аварії із 

залповими викидами вибухонебезпечних і токсичних продуктів, вибухами й загоряннями 



(пожежами) в апаратурі, виробничих приміщеннях і зовнішніх спорудах, які можуть 

призвести до зруйнування будинків, споруд, технологічного устаткування, ураження людей, 

негативного впливу на довкілля. Нормативний акт встановлює порядок розробки, вимоги до 

складу, змісту та форми, процедуру затвердження й перегляду ПЛАС. Вимоги цього 

нормативного акта обов'язкові для всіх міністерств, відомств, підприємств, організацій, 

юридичних і фізичних осіб незалежно від їхньої галузевої та/або відомчої належності й 

форми власності.  

Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій 

(взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації 

аварій та пом'якшення їх наслідків.  

Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б і В.  

На рівні "А" аварія характеризується розвитком аварії в межах одного виробництва 

(цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства. На 

рівні "Б" аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в 

межах підприємства. На рівні "В" аварія характеризується розвитком і переходом за межі 

території підприємства, можливістю впливу уражальних чинників аварії на населення 

розташованих поблизу населених районів та інші підприємства (об'єкти), а також на 

довкілля.  

 ПЛАС повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі 

аналізу небезпек.  

ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства (об'єкта): пуск, робота, 

зупинка і ремонт. Обов'язки щодо розробки і впровадження ПЛАС та відповідальність за 

його якість покладаються на власника (керівника) підприємства (об'єкта). Розробка ПЛАС 

може виконуватися власником самостійно або із залученням спеціалізованих організацій, за 

умови, що вони мають дозвіл на виконання такої роботи, отриманий в установленому 

порядку. ПЛАС повинен містити:  

- титульний лист (додаток 1);  

- аналітичну частину, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій та - їхніх 

наслідків;  

- оперативну частину, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, 

спецпідрозділів і населення (при потребі) в умовах аварії. Зміст оперативної частини 

змінюється залежно від рівня аварії, на який вона поширюється;  

- додатки, які складаються з копії наказу по підприємству (об'єкту) про призначення 

посадової особи (осіб), які виконують функції відповідального керівника (ВК) при аваріях на 

рівнях "А" і "Б", та рішення органів місцевого самоврядування про призначення посадової 

особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на рівні "В".  

 

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку наказом 

створюється штаб, функціями якого є: збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії 

та вжиті заходи щодо боротьби з нею;  

поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій в зоні аварії 

та поза її межами; координація дій персоналу підприємства і всіх залучених підрозділів і 

служб, які беруть участь у ліквідації аварії. Загальне керівництво роботою штабу здійснює 

відповідальний керівник робіт щодо локалізації та ліквідації аварій (далі - ВК).  

В ПЛАС повинно бути визначене місце розташування штабу, в т.ч. 

резервне,посадові особи, які виконують функції ВК. ПЛАС має бути пронумерований, 

зброшурований, затверджений і узгоджений відповідними організаціями, а також 

скріплений печатками підприємств і організацій, які узгодили його.  

ПЛАС у повному обсязі повинен знаходитись у керівника й диспетчера 

підприємства (об'єкта), в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці, а також у 

територіальному органі МНС. Витяги з ПЛАС у обсязі, який є достатнім для якісного 

виконання відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв (цехів, 

відділень, виробничих дільниць), на пункті зв'язку районної (об'єктової) пожежної частини, 



начальника (інструктора) воєнізованої газорятувальної служби, а також на робочих місцях. 

Детальна робота щодо розробки ПЛАС або його частини виноситься на стадію розробки 

розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайній ситуації», де студент-дипломник повинен 

бути проаналізувати можливість виникнення надзвичайної ситуації по місцю розробки і на 

підставі знань, отриманих при вивченні цієї дисципліни та дисципліни «Цивільний захист», 

запропонувати шляхи рішення проблеми. 

Функція СУОП 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, які беруть 

участь у процесі управління, а також прийняття та реалізацію управлінських рішень. 

Оскільки роботодавець несе всю відповідальність за стан охорони праці на 

виробництві, саме він повинен створити і забезпечити функціонування  системи управління 

охороною праці. Для цього роботодавець: 

- створює відповідні служби, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони 

праці (На підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб роботодавець 

створює службу охорони праці як окрему структуру); 

- розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених  нормативів і 

підвищення наявного рівня охорони праці; 

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, 

що змінюються; 

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації 

та автоматизації, 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; 

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, 

оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій 

робочих місць і за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і 

шкідливих для здоров’я виробничих факторів; 

- розробляє і затверджує нормативні акти з охорони праці підприємства, забезпечує 

безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами  підприємства  з 

охорони праці; 

- здійснює контроль  за  дотриманням  працівниками технологічних процесів, правил 

поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, використанням засобів захисту, виконанням робіт відповідно до вимог 

охорони праці; 

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками 

в галузі охорони праці; 

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності 

професійні аварійно-рятувальні формування в разі виникнення на підприємстві 

аварій і нещасних випадків. 

За порушення цих вимог роботодавець несе безпосередню відповідальність. 

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, 

що впроваджуються в дію, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам НПАОП. 

Відповідальність щодо забезпечення ціх виног покладається на роботодавця. Роботодавець 

також повинен отримати 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  визначає Кабінет Міністрів України. Якщо 

роботодавець не отримав зазначеного дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган 

місцевого самоврядування, за поданням Держгірпромнагляду, вживає заходів до скасування 

державної реєстрації цього підприємства. 



Для забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням  трудового  колективу  на 

підприємстві може створюватися комісія з питань охорони праці. 

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

з охорони праці є прерогативою лише служби охорони праці. Налагодження функціонування 

СУОП необхідно починати передусім з аналізу функціональних обов’язків усіх посадових 

осіб підприємства і, якщо необхідно, відповідного їх коригування для усунення прогалин і 

непотрібного дублювання. Неналежне виконання своїх обов’язків, наприклад службою 

постачання під час закупівлі обладнання, може обернутись травмою для будь-якого 

працівника підприємства.  

Функція обліку, аналізу та оцінки показників охорони праці спрямована (відповідно 

до одержаної інформації) на розробку та прийняття управлінських рішень керівниками всіх 

рівнів підприємства (від майстра дільниці до керівника підприємства). Суть цієї функції 

полягає в системному обліку показників стану охорони праці, в аналізі отриманих даних та 

узагальненні причин недотримання вимог НПАОП, а також причин невиконання планів з 

охорони праці з розробкою заходів, направлених на усунення виявлених упущень. 

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. У результаті обліку, аналізу та оцінки стану охорони праці вносять 

доповнення та уточнення до оперативних, поточних і перспективних планів роботи з 

охорони праці, а також зі стимулювання діяльності окремих структурних підрозділів, служб, 

працівників за досягнуті показники охорони праці. 

Функція контролю за станом охорони праці та функціонуванням СУОП забезпечує 

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

функціонувати лише за наявності повної, своєчасної і достовірної інформації про стан 

об’єкта управління. Отримати 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 

належать: 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 і 

громадський контроль за охороною праці, які розглядаються окремо. 

Оперативний контроль керівники робіт і підрозділів підприємства здійснюють згідно 

із затвердженими посадовими обов’язками. Служба охорони праці контролює виконання 

вимог безпеки праці в усіх структурних підрозділах і службах підприємства. 

Адміністративно-громадський багатоступеневий контроль є однією з найкращих 

форм контролю за станом охорони праці, але можливість його ефективного функціонування 

зумовлена наявністю співпраці та взаєморозуміння між роботодавцем і профспілками 

підприємства. Цей контроль проводиться на кількох (зазвичай – трьох) рівнях. На першому 

рівні контролю начальник виробничої дільниці (майстер) спільно з громадським інспектором 

профгрупи щоденно перевіряють стан охорони праці на виробничій дільниці. На другому 

рівні – начальник цеху спільно з громадським інспектором і спеціалістами відповідних 

служб цеху (механік, електрик, технолог) два 
− 

чотири рази на місяць перевіряють стан 

охорони праці згідно з затвердженим графіком. На третьому рівні 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 третього 

рівня контролю і розглядаються на нараді. За результатами наради видається наказ по 

підприємству. 



У комбінатах, об’єднаннях тощо може проводитися четвертий і п’ятий рівні 

адміністративно-громадського контролю.  

Функція стимулювання охорони праці спрямована на створення зацікавленості 

працівників у забезпеченні здорових і безпечних умов праці. Стимулювання передбачає 

моральні та матеріальні заохочення, а також і покарання за невиконання покладених на 

конкретну особу зобов’язань щодо безпеки праці або порушення вимог щодо охорони праці. 

Стимулювання охорони праці – неодмінна умова попередження виробничого травматизму та 

профілактики профзахворювань. На державному рівні стимулювання охорони праці 

регулюється законодавчими актами і перед усім Законом «Про охорону праці», у якому 

цьому питанню присвячено IV 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. 

Більш детальна інформація щодо економічного стимулювання охорони праці та 

узагальнена схема методів стимулювання охорони праці на підприємстві представлено далі, 

в лекції 4. 

 

 

2.2. Використання в системах управління охороною праці 

багатофункціональних інтегрованих систем комплексної безпеки 
Впровадження 

національної концепції розвитку в галузі управління охороною праці 

вимагає 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 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. 2.3), 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. 2.4). 

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; 

- виключення можливості попадання працівників у виробничі приміщення з 

підвищеною вибухопожежонебезпекою, які не мають права там знаходитись; 

- контролю режиму праці та відпочинку тощо. 
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Рис.2.4. Загальна структурна  схема побудови інтегральних  систем 

комплексної безпеки (ІСКБ) 



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. У першу 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 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. 



 

2.3. Алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення 

небезпечних ситуацій на виробництві  
СУОП організовують таким чином, щоб здійснювалось адекватне та постійне 

управління з урахуванням усіх факторів, що впливають на стан охорони праці, і орієнтують 

на проведення запобіжних дій, що унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій, але 

при цьому, у випадку їх виникнення, вона повинна своєчасно реагувати та усувати їх. На 

підприємстві, в організації, де запроваджено СУОП потрібно регулярно визначати загрози 

для працюючих та проводити відповідні профілактичні заходи щодо їх запобігання. 

Достатньо простий та ефективний алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків 

виникнення небезпечних ситуацій на виробництві дають Рекомендації щодо побудови, 

впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені Наказом 

Держгірпромнагляду № 35 від 22.02.2008 року. Згідно цих Рекомендацій насамперед 

визначається базовий ризик, тобто ризик, при якому ігнорується існуюче управління 

ризиками.  

Ступінь базового ризику виникнення небезпечної ситуації, Р, визначається за 

формулою:  

Р = Вр х Т х П , 

 де:  Вр  - умовна імовірність виникнення небезпечної події; 

  Т - важкість та можливі наслідки небезпечної події;  

     П - можливість нараження на небезпеку.   

Умовна імовірність виникнення небезпечної події, Вр, в числовому відтворенні від 1 

до 5 балів, визначається групою призначених фахівців шляхом експертної оцінки за 

таблицею 2.1. Важкість та можливі наслідки небезпечної події, Т, від 1 до 5 балів 

визначаються за таблицею 2.2.  

Таблиця 2.1 

Умовна імовірність виникнення небезпечної події 

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 

 

Таблиця 2.2 

Важкість та можливі наслідки небезпечної події 

Важкість небезпечної події Можливі наслідки 

5 − катастрофічна Груповий нещасний випадок 

(постраждало 2 і більше 

працівників); нещасний випадок 

зі 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 

призупинка робіт 

3 − незначна Серйозне поранення, хвороба з Розслідування державними 



тимчасовою втратою 

працездатності протягом до 60 

днів. Інцидент, загорання 

органами влади. Штрафні 

санкції згідно КпАП. Можлива 

призупинка 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, П, оцінюється від 1 до 3 балів і визначається за 

таблицею 2.3.  

Таблиця 2.3 

Можливість нараження на небезпеку 

 

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) 

 

За результатами визначення ступеня базового ризику, який може сягати від 1 до 75 

балів, розробляється план заходів, спрямованих на зменшення ризику. План заходів потребує 

урахування коментарів, наведених у таблиці 2.4.  

 

Таблиця 2.4 

Коментарі до розробки плану заходів 

 

Ступінь 

ризику 

Коментарі 

Екстремальний 

(55 − 75) 

Потребує невідкладних дій вищого керівництва із обов’язковим 

складанням плану заходів та призначенням відповідальних осіб. За 

необхідності − призупинка 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 заходів щодо 

забезпечення безпеки працівників 

Середній  

(10 − 24) 

Проінформувати працівників та безпосередніх керівників, керівника 

відповідного підрозділу та начальника служби охорони праці. Вжити 

заходів 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 

щодо визначення ступеня ризику 

 



Після впровадження запланованих заходів оцінюють залишковий ризик, під яким 

розуміють ступінь ризику ситуації, що знаходиться під контролем, та визначають, чи став він 

припустимим, тобто чи досягли впроваджені заходи очікуваного ефекту. 

 

 

2.4. Рекомендації МОП  та органів державного управління та нагляду 

щодо удосконалення існуючих систем управління охороною праці в Україні 
 

При створенні сучасних СУОПП необхідно керуватися Рекомендаціями МОП  та 

органів державного управління та нагляду щодо удосконалення існуючих систем управління 

охороною праці в Україні 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).  

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. 

  

Модель СУОП, що пропонується, містить наступні основні елементи (політика, 

організація, планування, розвиток і здійснення, оцінка та дії з удосконалення).  

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; 

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. 

"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 

Згідно з Рекомендаціями 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. 

Особливу роль набуває політика 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 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. 

 

2.5. Нагляд та контроль за охороною праці 
 

2.5.1. Державний нагляд, відомчий i громадський контроль за охороною праці 

Для забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці в Україні 

створено систему державного нагляду, відомчого і громадського контролю з цих питань. 

Державний нагляд – це особий вид контролю, при якому орган, що має право 

використовувати його, має також право адміністративного впливу на суб’єкт 

господарювання, застосовуючи право притягати до адміністративної відповідальності  осіб, 

винних у порушенні законодавства про охорону праці 

Державний нагляд за дотриманням законів та інших НПАОП 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). 

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.; 

– спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки (Комітет 

ядерного регулювання Міністерства охорони природного середовища); 

– спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки 

(департамент пожежної безпеки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи); 

– спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці (Головний 

державний санітарний лікар та санітарно–епідеміологічна служба Міністерства охорони 

здоров’я). 

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

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

формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування,  їм не 

підзвітні і не підконтрольні. 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. 



Інспектори наглядових органів мають право: 

− 
безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства (об’єкти), виробництва, та 

здійснювати  в присутності роботодавця або його представника перевірку дотримання 

законодавства з охорони праці; 

− 
одержувати пояснення, висновки обстежень, аудитів, звіти про рівень і стан 

профілактичної роботи, причини порушень законодавства та вжиті заходи щодо їх усунення; 

− 
видавати обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення 

порушень і прорахунків у галузі охорони праці; 

− 
забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію виробництв, робочих 

місць, будівель, 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 працівників; 

− 
притягати до адміністративної відповідальності  працівників, винних у порушенні 

законодавства про охорону праці; 

− 
надсилати роботодавцям  подання про  невідповідність окремих осіб  обійманій  

посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до 

відповідальності згідно із законом. 

Вищий нагляд  за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону 

праці здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 

прокурорами. 

Відомчий контроль покладено на адміністрацію підприємства та на господарські 

організації вищого рівня. Цей контроль здійснюють відповідні служби охорони праці, що 

створюються відповідно до статутів та положень цих підприємств та організацій. 

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, 

створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-

побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами 

індивідуального та колективного захисту здійснюють професійні спілки в особі своїх 

виборних органів і представників (уповноважених осіб). У разі загрози життю або здоров’ю 

працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення 

робіт 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 НПАОП, брати участь у розслідуванні  причин  нещасних випадків і 

професійних захворювань і надавати свої висновки про них, вносити роботодавцям, 

державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та отримувати від 

них аргументовану відповідь. 

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль 

здійснює уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, яка має 

право безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і 

вносити обов’язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення виявлених 

порушень НПАОП. Для виконання цих обов’язків роботодавець за свій рахунок організовує 

навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених з охорони праці від 

роботи на передбачений колективним договором термін із збереженням за ними середнього 

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

виконанням ними обов’язків уповноважених з охорони праці. Їх звільнення або притягнення 

до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюють лише 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. 



 

2.5.2. 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 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: 

створює службу охорони праці і зобов’язує посадових осіб підприємства 

забезпечувати вирішення конкретних питань з охорони праці; 

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; 

приймає участь у розробці колективного договору в розділі охорони праці; 

реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони 

праці та підвищення існуючого рівня безпеки виробництва; 

здійснює необхідні профілактичні заходи в сфері охорони праці; 

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; 

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; 

забезпечує належне утримання будівель, споруд та об’єктів, виробничого 

обладнання та устаткування, а також моніторинг за їх технічним станом; 

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; 

розробляє і затверджує необхідні положення, інструкції та інші акти з охорони праці, 

що діють у межах підприємства; 



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; 

безкоштовно забезпечує працівників необхідною нормативно-правовою 

документацією з питань охорони праці; 

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; 

організовує пропаганду щодо безпечних методів праці; 

вживає відповідні заходи щодо допомоги потерпілим від нещасних випадків, пожеж 

та аварій, залучає, в разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій, професійні 

рятувальні формування; 

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. 
 


