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Тема дисципліни: Охорона праці 

 

Семінарське заняття 15 

 

Тема: Охорона праці за трудовим договором 

 

План 

1. Охарактеризуйте поняття охорони праці за трудовим договором 

2. Охарактеризуйте інструктаж і навчання працівників правилам техніки 

безпеки і виробничої санітарії 

3. Визначте та проаналізуйте гарантії прав працівників на охорону праці на 

виробництві 

4. Проаналізуйте управління охороною праці на підприємстві та обов’язки 

власника і працівників 

5. Охарактеризуйте організацію охорони праці на підприємстві 
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Ключові поняття 

Охорона праці, інструктаж, безпечні умови праці, техніка безпеки, виробнича 

санітарія 

 

Рекомендовані реферати 

1.  Сучасний стан охорони праці в Україні  

2.  Проблеми охорони праці в Україні 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Дайте визначення поняттю «охорона праці» 

2. Назвіть які існують види інструктажів 

3. На кого покладається забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці 

на підприємстві? 

4. Які  обов’язки працівника в сфері охорони праці визначені 

законодавством? 

5. Назвіть умови для створення служби охорони праці на підприємстві 

 

Дослідницька робота 

1. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід, перспективи 

2. Охорона праці в Україні та за кордоном 

 

Методичні рекомендації 

При опрацюванні першого питання перш за все потрібно зазначити, що 

кожний громадянин має конституційне право на охорону життя і здоров'я в процесі 

трудової діяльності. Ці питання регулюються відповідними нормами КЗпП, Законом 

України «Про охорону праці», іншим законодавством України та колективним 

договором. Зокрема, КЗпП (ст. 153), передбачає, що на всіх підприємствах, в 

установах, організаціях мають створюватись безпечні і нешкідливі умови праці. 

Забезпечення таких умов покладається на роботодавця. 

Стаття 6 Основ законодавства України про охорону здоров'я закріплює право 

на охорону здоров'я, що передбачає серед інших право на безпечні і здорові умови 

праці. А ст. 5 цих Основ зобов'язує державні, громадські та інші органи, підприємства, 

установи, організації, посадових осіб і громадян забезпечувати пріоритетність 

охорони здоров'я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров'ю населення й 

окремих осіб. 

З урахуванням правового закріплення необхідності створення безпечних і 

здорових умов праці в процесі трудової діяльності працівників, норми трудового 
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права, спрямовані на врегулювання відносин у цій сфері, виокремленні в спеціальний 

інститут «охорона праці». 

Терміном «охорона праці» у вузькому розумінні завжди визначається 

створення для працівників здорових та безпечних умов праці. В ст. 1 Закону України 

«Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року визначено, що охорона праці - це 

система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і 

працездатності людини в процесі роботи. 

Саме це значення, а не широке (етимологічне), є визначальним при розгляді 

охорони праці як інституту трудового права. 

Поняття охорони праці містить і всі заходи, що спеціально передбачені 

законодавством для створення особливих полегшених умов праці жінок і 

неповнолітніх, а також працівників із зниженою працездатністю. 

Правове регулювання охорони праці охоплює розробку і прийняття загальних 

норм охорони праці, правил техніки безпеки і виробничої санітарії; проведення 

профілактичних заходів, спрямованих на створення сприятливих умов праці, що 

попереджають виробничий травматизм та професійні захворювання; на створення 

сприятливих умов праці і забезпечення її охорони на діючих підприємствах у процесі 

виконання працівниками своїх трудових обов'язків; систематичне поліпшення і 

оздоровлення умов праці безпосередньо за участю самих трудових колективів; 

розробку додаткових заходів щодо охорони праці окремих категорій осіб - жінок, 

неповнолітніх, осіб із зниженою працездатністю тощо. 

Як система правових норм, охорона праці формує інститут особливої частини 

трудового права України. Основні норми цього інституту зосереджені у таких 

нормативних актах як КЗпП, Закон України «Про охорону праці», Основи 

законодавства про охорону здоров'я, Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», спеціальні 

положення, правила, стандарти, інструкції щодо охорони праці тощо. 

Серед встановлених трудовим правом норм, що регулюють питання охорони 

праці, слід розрізняти правила техніки безпеки і правила виробничої санітарії. Ці 

норми спрямовані на охорону здоров'я працівників, але правила техніки безпеки 

стосуються захисту організму людей від фізичних-травм, а правила виробничої 

санітарії - захисту організму працівника від хімічного, атмосферного та інших 

впливів. 

Норми з техніки безпеки містять обов'язкові вимоги, яким повинно відповідати 

підприємство в цілому, виробничі приміщення, усі види обладнання і технічні 

процеси з точки зору безпеки праці, попередження травматизму. Цими нормами 

передбачається встановлення різних огороджень, захисних пристроїв, проведення 
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профілактичних випробувань, дистанційне управління, видача спеціальних 

індивідуальних засобів захисту тощо. 

Норми з виробничої санітарії містять обов'язкові вимоги щодо території 

підприємства, виробничих і побутових приміщень, робочих місць і технологічних 

процесів з точки зору гігієни праці і здоров'я працівників з метою попередження 

професійних захворювань. Вимоги в галузі виробничої санітарії стосуються розмірів, 

планування і конструктивних елементів виробничих будівель, вентиляцій, опалення, 

водопостачання, каналізацій, освітлення виробничих приміщень, наявності та 

облаштування побутових приміщень і пунктів харчування тощо. Норми з виробничої 

санітарії передбачають також перелік професій із шкідливими умовами праці, 

працівники яких повинні забезпечуватись спецхарчуванням, спецодягом, 

спецвзуттям та іншими індивідуальними захисними засобами. 

Норми з техніки безпеки і виробничої санітарії поділяються на дві групи: 

загальні і спеціальні. 

Загальні норми і правила охорони праці передбачають загальні вимоги в галузі 

охорони праці і поширюються на всі підприємства усіх галузей народного 

господарства. 

Спеціальні норми і правила стосуються, наприклад, робіт із шкідливими 

умовами праці, конкретних підприємств, визначеного кола працівників. 

При підготовці до другого питання слід визначити, що навчання й інструктаж 

працівників з питань охорони здоров'я під час праці є складовою системи управління 

охороною праці й проводяться з усіма працівниками в процесі їх трудової діяльності. 

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці на підприємстві покладається на його керівника (у структурних 

підрозділах — на їх керівників). Контроль за навчанням і періодичністю перевірок 

знань з питань охорони здоров'я здійснює служба охорони праці. Інструктажі 

працівників за характером і часом проведення поділяють на вступний (при прийнятті 

на роботу); первинний (на робочому місці); повторний (на робочому місці з усіма 

працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою — один раз на 3 місяці, на інших 

роботах — один раз на 6 місяців, проводиться індивідуально або з групою 

працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного 

інструктажу); позаплановий (при зміні правил з охорони праці, заміні обладнання або 

інших чинників, що впливає на безпеку праці); цільовий (при виконанні разових 

робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками зі спеціальності, при ліквідації аварії, 

стихійного лиха). 

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на 

постійну чи тимчасову роботу; з працівниками, які перебувають у відрядженні на 

підприємстві і беруть участь у виробничому процесі; з водіями транспортних засобів, 

які вперше в'їжджають на територію підприємства; з учнями та студентами, які 

прибули на підприємство для проходження виробничої практики. 
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Інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці в кабінеті охорони праці 

чи іншому спеціально обладнаному для цього приміщенні. Запис про проведення 

вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі, а також у документі про 

прийняття працівника на роботу. 

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з 

працівником, новоприйнятим на підприємство, або переведеним з одного цеху в 

інший чи який виконуватиме нову для нього роботу. Первинний інструктаж 

проводиться індивідуально або з групою осіб спеціального фаху за програмою, 

складеною з урахуванням вимог відповідних актів про охорону праці, технічної 

документації. 

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на 

роботах з підвищеною небезпекою - один раз на квартал, на інших роботах - один раз 

на півріччя. 

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками при введенні в дію 

нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні 

змін та доповнень до них; при порушенні працівником нормативних актів про 

охорону праці, що призвело чи могло призвести до аварії, травматизму; на вимогу 

працівників органу державного нагляду за охороною праці, інших компетентних 

органів у випадку, якщо виявлено незнання працівником нормативних актів про 

охорону праці; при перерві в роботі більше як на 30 днів - для робіт з підвищеною 

небезпекою, а для решти робіт більше 60 календарних днів. 

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, 

не пов'язаних з їх безпосередніми обов'язками за фахом. Інструктажі завершуються 

перевіркою знань, усним опитуванням та перевіркою набутих навичок безпечних 

методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. 

Про проведення всіх видів інструктажу, стажування та допуску до роботи 

особа, яка проводила інструктаж, робить запис до журналу. При цьому є 

обов'язковими підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. 

Журнали інструктажів мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені 

печаткою. 

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить 

безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер). 

Інструктажі завершуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою 

технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів 

роботи. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж. 

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань 

з охорони праці, забороняється. При незадовільних результатах перевірки знань, 

умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи 

позапланового інструктажу для працівника протягом 10 днів додатково проводяться 

інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної 
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перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з 

чинним законодавством. При незадовільних результатах перевірки знань після 

цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка 

знань при цьому не дозволяється. 

При підготовці відповіді на третє питання слід зазначити, що Кодексом 

законів про працю, Законом України «Про охорону праці» та іншим чинним 

законодавством передбачено цілий ряд гарантій прав громадян на охорону праці як 

при укладенні трудового договору, так і під час роботи на підприємстві. 

Статтею 6 Закону України «Про охорону праці» передбачається, що при 

укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований роботодавцем 

під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він 

буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, і 

можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за 

роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. 

Забороняється укладення трудового договору з громадянами, яким за медичним 

висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я. 

Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконання роботи, поєднаної з 

явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству 

про охорону праці. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо 

створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його 

оточують, і навколишнього середовища. 

Законодавством про охорону праці передбачено, що на роботах із шкідливими 

і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або 

здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні 

видаватися безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне 

взуття та інші засоби індивідуального захисту. 

Видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх 

виготовлення або грошових сум для їх придбання не дозволяється. 

Роботодавець повинен компенсувати працівникові витрати на придбання 

спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами 

строк видачі цих засобів порушений і працівник був змушений придбати їх за власні 

кошти. У разі дострокового зносу цих засобів не з вини працівника, роботодавець 

зобов'язаний замінити їх за свій рахунок. 

На роботах, пов'язаних з забрудненням, видається за встановленими нормами 

безоплатно мило, інші змиваючі та знешкоджуючі засоби. 

На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безоплатно за 

встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти, а на роботах з 

особливо шкідливими умовами праці - лікувально-профілактичне харчування. 

Працівники гарячих цехів безоплатно забезпечуються газованою солоною 

водою, а працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або 
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в неопалювальних приміщеннях, вантажникам та іншим категоріям працівників у 

випадках, передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для 

обігрівання і відпочинку, які включаються у робочий час. Роботодавець зобов'язаний 

обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників. 

Коли працівник потребує за станом здоров'я легшої роботи, роботодавець 

повинен перевести на таку роботу за його згодою, відповідно з медичним висновком 

тимчасово або без обмеження строку. Якщо при цьому працівник переведений на 

нижче оплачувану роботу, за ним зберігається попередній середній заробіток 

протягом двох тижнів з дня переведення, а у випадках, передбачених законодавством, 

попередній середній заробіток зберігається на весь час виконання нижче оплачуваної 

роботи, або проводиться виплата допомоги по державному соціальному страхуванню. 

В окремих випадках переведення на легшу роботу може відбуватися і за 

домовленістю між працівником і роботодавцем. 

З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, високого рівня 

працездатності, профілактики травматизму і професійних захворювань, отруєнь та 

відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я, повинні встановлюватися єдині 

санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних з 

діяльністю людей, а також до якості машин, обладнання, будівель та інших об'єктів, 

які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти, технічні умови 

і промислові зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в 

порядку, встановленому законодавством. Власники і керівники підприємств, установ 

та організацій зобов'язані забезпечити в їх діяльності виконання правил техніки 

безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони здоров'я, передбачених 

законодавством, не допускати шкідливого впливу на здоров'я людей. Власник або 

уповноважений ним орган розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні 

заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» та 

інших нормативних актів. План таких заходів включається до колективного договору. 

Для проведення цих заходів виділяються у встановленому порядку кошти і необхідні 

матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється. Порядок 

використання зазначених коштів і матеріалів визначається в колективних договорах. 

Четверте питання. Згідно ст. 153 КЗпП на всіх підприємствах, в установах, 

організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. 

Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника 

або уповноважений ним орган. 

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, 

механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та 

індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-

побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці. 

Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби 

техніки безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати 
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санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань 

працівників. 

Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника 

виконання роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не 

відповідають законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від 

дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя 

чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища. 

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я 

умов праці власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повідомити про це 

орган державного нагляду за охороною праці, який може дати тимчасову згоду на 

роботу в таких умовах. 

На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне 

проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, 

протипожежної охорони. Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні 

плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і 

контролюють виконання цих планів. 

Відповідно до ст.158 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 

вживати заходів щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників шляхом 

впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів 

механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з 

охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості повітря у 

виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань 

тощо. 

Стаття 159 КЗпП встановлює такі обов’язки працівника в сфері охорони праці: 

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила 

поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; 

- додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним 

договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, установи, організації; 

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди; 

- співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі 

організації безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних 

заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його 

життю чи здоров’ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному 

середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу 

посадову особу. 

Студентам при відповіді на п’яте питання потрібно пам’ятати, що Власник 

зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови 

праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав 
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працівників гарантованим чинним законодавством. З цією метою власник забезпечує 

функціонування системи управління охороною здоров'я, для чого створює на 

підприємстві підрозділи, які традиційно іменуються службою охорони праці.  

Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з числом 

працюючих 50 і більше чоловік. При кількості працюючих менше 50 чоловік функції 

служби охорони праці можуть виконувати, у порядку сумісництва, інші працівники, 

які пройшли відповідну підготовку та перевірку знань. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику і 

прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. 

Спеціалісти з охорони праці мають право видавати керівникам структурних 

підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних 

недоліків; одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з 

питань охорони праці; вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли 

медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до 

відповідної роботи або не виконують нормативів з охорони праці; зупиняти роботу 

виробництв, дільниць, машин, механізмів, які створюють загрозу життю або здоров'ю 

працюючих: надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до 

відповідальності працівників, які порушили вимоги щодо охорони праці. Припис 

спеціаліста з охорони праці може скасувати лише керівник підприємства. Ліквідація 

служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємств. 

На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням 

трудового колективу може створюватись комісія з питань охорони праці. 

 Комісія складається з представників власника, профспілок, уповноважених 

трудового колективу, спеціалістів з безпеки, гігієни праці і представників інших 

служб підприємства. Однак рішення комісії носять характер. 

Фінансування охорони праці здійснюється власником з фондів охорони праці. 

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти організовувати проведення 

попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими 

чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а 

також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. 

У разі ухилення працівника від проходження обов'язкового медичного огляду, 

власник має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності і 

відсторонити від роботи без збереження заробітної плати. 

Навчання й інструктаж працівників з питань охорони праці є складовою 

частиною системи управління охороною праці й проводиться з усіма працівниками в 

процесі їх трудової діяльності. 

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці на підприємстві покладається на його керівника (в структурних 

підрозділах - на їхніх керівників). Контроль за навчанням і періодичністю перевірки 

знань з питань - охорони праці здійснює служба охорони праці або працівники, на 

яких керівниками підприємства покладені ці обов'язки. 
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На підприємствах рішенням трудового колективу може створюватися комісія з 

питань охорони праці, яка діє на основі типового положення, що затверджується 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за 

охороною праці. Комісія складається з представників роботодавця, профспілки, 

уповноваженої трудовим колективом особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та 

представників інших служб підприємства. Рішення комісії мають рекомендаційний 

характер.  

Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Працівник не несе 

ніяких витрат на заходи щодо охорони здоров'я при виконанні трудових обов'язків. 

Відповідно до ст. 19 Закону України "Про охорону праці" фінансування охорони 

праці для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які 

використовують найману працю, має становити не менше 0,5 % від суми реалізованої 

продукції. На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на 

охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не 

менше 0,2 % від фонду оплати праці. 

На власникові також лежить обов'язок організувати за свої кошти проведення 

попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 

медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими 

чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а 

також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Проведення 

медичних оглядів покладено на медичні заклади, працівники яких несуть 

відповідальність згідно із законодавством за невідповідність медичного висновку 

фактичному стану здоров'я працівника. 

Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження 

обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності й зобов'язаний 

відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати. 
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