
1.3. Но р м а т и в н о -п р а в о в а  б а з а  о х о р о н и  п р а ц і  в  Ук р а ї н і

1.3.1. Законодавство України в галузі охорони праці

Законодавство України про охорону праці -  це система взаємозв’я 
заних 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 Ук
раїни, 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.

Базується законодавство України про охорону праці на конституцій
ному праві всіх громадян України на належні, безпечні і здорові умови 
праці, гарантовані статтею 43 Конституції України. Ця ж стаття встано
влює також заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небез
печних для їхнього здоров’я роботах. Ст. 45 Конституції гарантує право 
всіх працюючих на щотижневий відпочинок та щорічну оплачувану від
пустку, а також встановлення скороченого робочого дня щодо окремих 
професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Інші статті Конституції встановлюють право громадян на соціаль
ний захист, що включає право забезпечення їх у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності (ст. 46); охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49); право знати свої 
права та обов’язки (ст. 57) та інші загальні права громадян, в тому 
числі, право на охорону праці.

Основоположним документом в галузі охорони праці є Закон Укра
їни «Про охорону праці», який визначає основні положення щодо реа
лізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здо
ров’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 виробни
чого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони 
праці в Україні. Інші нормативні акти мають відповідати не тільки Кон
ституції та іншим законам України, але, насамперед, цьому Законові.

Закон України «Про охорону праці», прийнятий у 1992 році, впер
ше 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 РС Р та союзних республік, орієн
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тує законодавство на захист інтересів громадянина, віддаючи перева
гу в цій важливій сфері правовому регулюванню на відміну від адмі
ністративного, 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 (К ЗпП ) України затверджено Законом 
Української РСР від 10 грудня 1971 р. і введено в дію з 1 червня 1972 р. 
До нього неодноразово вносилися зміни і доповнення. Правове регу
лювання охорони праці в ньому не обмежується главою ХІ «Охорона 
праці». Норми щодо охорони праці містяться в багатьох статтях інших 
глав КЗпП України: «Трудовий договір», «Робочий час», «Час відпо
чинку», «Праця жінок», «Праця молоді», «Професійні спілки», 
«Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю».

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про охорону 
праці» та Основ законодавства України про загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування у 1999 р. було прийнято Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від неща
сного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри
чинили втрату працездатності». Цей закон визначає правову основу, 
економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язково
го державного соціального страхування громадян від нещасного випад
ку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втра
ти працездатності або загибелі людини на виробництві.

До основних законодавчих актів про охорону праці слід віднести 
також «Основи законодавства України про охорону здоров’я», що 
регулюють суспільні відносини в цій галузі з метою забезпечення гар
монічного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності 
і довголітнього активного життя громадян, усунення чинників, які 
шкідливо впливають на їхнє здоров’я, попередження і зниження зах
ворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадкоємності. 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачають 
встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до організації 
виробничих та інших процесів, пов’язаних з діяльністю людей, а 
також до якості машин, устаткування, будинків та таких об’єктів, що 
можуть шкідливо впливати на здоров’я людей (ст. 28); вимагають про
ведення обов’язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в тому 
числі працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечни
ми умовами праці (ст. 31); закладають правові основи медико-соціаль- 
ної експертизи втрати працездатності (ст. 69).
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Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного бла
гополуччя населення» встановлює необхідність гігієнічної регламен
тації небезпечних та шкідливих факторів фізичної, хімічної та біоло
гічної природи, присутніх в середовищі життєдіяльності людини, та 
їхньої державної реєстрації (ст. 9), вимоги до проектування, будівниц
тва, розробки, виготовлення і використання нових засобів виробниц
тва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в 
населених пунктах, повітря у виробничих та інших приміщеннях 
(ст. 19), вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) тощо.

Закон України «Про пожежну безпеку» визначає загальні правові, 
економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на 
території України, регулює відносини державних органів, юридичних 
і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм 
власності. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною 
виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підпри
ємств, установ, організацій та підприємців, що повинно бути відобра
жено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, 
установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, 
установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених 
ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором (ст. 2).

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» визначає пра
вові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов’яза
ної з об’єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя 
і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих 
об’єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) 
розвитку і ліквідації наслідків.

Окремо питання правового регулювання охорони праці містяться в 
багатьох інших законодавчих актах України.

Глава 40 Цивільного кодексу України «Зобов’язання, що виника
ють внаслідок заподіяння шкоди» регулює загальні підстави відшко
дування шкоди і у т. ч. відповідальність за ушкодження здоров’я і 
смерть працівника у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків.

Карний кодекс України містить розділ Х «Злочини проти вироб
ництва», 271-275 статті якого встановлюють кримінальну відпові
дальність за порушення вимог охорони праці, які привели до ушко
дження здоров’я або смерті працівника або створили ситуацію, що 
загрожує життю людей.

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони 
праці регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні дого
вори та угоди, до яких Україна приєдналася в установленому порядку,
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підзаконні нормативні акти: Укази і розпорядження Президента Укра
їни, рішення Уряду України, нормативні акти міністерств та інших 
центральних органів державної влади. На сьогодні кілька десятків 
міжнародних нормативних актів та договорів, до яких приєдналася 
Україна, а також більше сотні національних законів України безпосе
редньо стосуються або мають точки перетину із сферою охорони 
праці. Для регулювання окремих питань охорони праці у відповідно
сті з Законом «Про охорону праці» діють майже 2000 підзаконних 
нормативних актів. Всі ці документи створюють єдине правове поле 
охорони праці в нашій країні.

1.3.2. Принципи державної політики в галузі охорони праці

Ст. 2 Закону України «Про охорону праці» встановлює, що дія 
його поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповід
но до законодавства використовують найману працю, та на всіх пра
цюючих.

У ст. 4 Закон визначає, що засади державної політики в галузі охо
рони праці базуються на 10 основних принципах.

1. Пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідаль
ність роботодавця за  створення належних, безпечних і здо
рових ум ов праці.

Цей принцип вимагає від всіх суб’єктів господарювання того, щоб 
в разі реконструкції, модернізації виробництв, при розробці нових 
технологічних процесів передусім розглядалися питання впливу цих 
робіт на життя і здоров’я працівників. Економічна доцільність не 
повинна йти всупереч охороні праці. Роботодавець несе повну відпо
відальність за стан охорони праці на підконтрольних йому об’єктах 
господарювання.

2. Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення 
суцільного технічного контролю за станом виробництв, 
технологій та продукції, а також сприяння підприємствам  
у  створенні безпечних та нешкідливих ум ов праці.

Контроль за станом охорони праці здійснюється органами держав
ного нагляду, трудовими колективами підприємств та організацій, 
професійними спілками та іншими громадськими організаціями, 
функціями яких є не лише з ’ясування недоліків, а й діяльність, спря
мована на запобігання травматизму та професійним захворюванням. 
Питання державного нагляду і громадського контролю детально роз
глядаються у цьому підручнику.
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3. Комплексне р о зв ’язання завдань охорони праці на основі 
загальнодерж авної, галузевих, регіональних програм з цього 
питання та з урахуванням інших напрямів економічної і 
соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та 
охорони довкілля.

Вирішення проблем охорони праці в більшості випадків вимагає 
комплексності. З цією метою в країні кожні п’ять років приймається і 
виконується Національна програма покращання стану безпеки, гігієни 
праці та виробничої санітарії, інші програми, реалізація яких сприяє 
покращанню наглядової, навчально-методичної та контрольної діяль
ності у сфері охорони праці; розробці нових методів, систем і засобів 
діагностики устаткування, попередження та локалізації аварій на 
потенційно небезпечних об’єктах; розробці нових технічних засобів 
захисту працюючих від небезпечних та шкідливих виробничих факто
рів; створенню нових безпечних технологій тощо.

4. Соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди 
особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань.

Соціальний захист працівників базується на гарантіях охорони 
праці, які визначені Законом «Про охорону праці» і Законом «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві...». Цим гарантіям присвячена окрема глава 
цього підручника.

5. Встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підпри
ємств та суб’єктів підприємницької діяльності незалежно 
від форм власності та видів діяльності.

Суть цього принципу зрозуміла і обумовлена тим, що фізичні 
можливості людей не залежать від того, де вони працюють. В той же 
час, коли умови праці шкідливі для здоров’я, вимагають особливих 
фізичних даних або психофізіологічних характеристик з боку праців
ника, йому необхідно під час прийому на роботу проходити поперед
нє, а під час роботи -  періодичне медичне обстеження.

6. Адаптація трудових процесів до можливостей працівника з 
урахуванням його здоров’я та психологічного стану.

Реалізація цього принципу стосується передусім створення робо
чих місць для інвалідів та інших людей з обмеженими можливостями 
і свідчить про цивілізованість суспільства. На жаль в нашій країні цей 
принцип поки що у більшості випадків залишається декларативним, 
хоча і є конкретні приклади його реалізації. За взірець у його реаліза
ції можуть служити країни Європейського Союзу. Прагнення України
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вступити до ЄС і було одним з мотивів, які спонукали вітчизняних 
законодавців включити цей принцип до Закону.

7. Використання економічних методів управління охороною  
праці, участ ь держ ави у  фінансуванні заходів щодо охоро
ни праці, залучення добровільних внесків та інших надхо
джень на ці цілі, отримання яких не суперечить законо
давст ву.

Основним питанням теорії і практики охорони праці є питання 
підвищення рівня безпеки. Якщо виявлену небезпеку неможливо 
виключити повністю, необхідно знизити ризик до припустимого 
рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти цієї мети допо
магає ризикорієнтований підхід, суть якого полягає у визначенні 
ризику при різних рішеннях і виборі оптимального рішення. Викори
стання економічних методів управління дозволяє знайти оптимальне 
рішення, що забезпечить заданий рівень безпеки.

Участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці обумо
влена тим, що держава і суспільство зацікавлені у зниженні виробни
чого ризику.

8. Інформування населення, проведення навчання, професійної 
підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань 
охорони праці.

Найоптимальніший шлях боротьби з нещасними випадками та 
професійними захворюваннями -  попередження про ці небезпеки, 
зокрема, навчання тому, як запобігати їх виникненню. Зараз в країні 
діє система безперервного навчання з питань охорони праці, до основ
них науково-методичних принципів побудови, цільових функцій та 
методологічних основ якої належать:

• наступність та безперервність навчання з питань безпеки життя, 
діяльності та охорони праці усіх вікових категорій населення України;

• формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, 
що відповідають вимогам часу;

• навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, відпо
відних норм поведінки вихованців в дошкільних закладах освіти;

• навчання з питань охорони праці в середніх, позашкільних та про
фесійно-технічних закладах освіти;

• навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охоро
ни праці студентів вищих навчальних закладів освіти;

• навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, 
перепідготовці, підвищенні кваліфікації, під час прийняття на роботу
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та в період роботи; навчання працівників, які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою та роботах, де є потреба у професійному 
доборі, інструктування працівників з питань охорони праці, дотри
мання порядку допуску до виконання робіт;

• навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності 
та охорони праці.

9. Забезпечення координації діяльності органів держ авної 
влади, установ, організацій, об ’єднань громадян, що р о зв ’я 
зують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а 
також співробітництва і проведення консультацій між  
роботодавцями та працівниками (їх представниками), між  
усім а соціальними групами під час прийняття рішень з охо
рони праці на місцевому та державному рівнях.

Основними суб’єктами охорони праці безперечно є роботодавець і 
працівник. Метою діяльності роботодавця є отримання прибутку, 
досягнення якомога більшого дуже часто можливо за рахунок так зва
ної потогінної системи, економії на засобах захисту працюючих, нех
туванні умовами праці, наслідком чого будуть підвищені втома, трав
матизм, захворюваність працюючих. Така поведінка роботодавця веде 
до напруженості у трудовому колективі, конфлікту між роботодавцем 
і трудовим колективом. Але часто самі працівники свідомо або несві
домо йдуть на порушення вимог охорони праці. Працівники в основ
ному влаштовуються на роботу заради отримання заробітної плати, і 
коли виконання вимог безпеки праці, застосування засобів захисту 
веде до зменшення продуктивності праці, а отже і розміру зарплати, 
вони можуть ігнорувати вимогами безпеки, незважаючи на те, що така 
поведінка загрожує передусім їхньому життю і здоров’ю. Ігнорування 
безпекою може бути зумовлене також переоцінкою власного досвіду 
та майстерності, стресовим станом (депресією, збудженням, втомою), 
алкогольним чи наркотичним сп’янінням тощо.

Не допустити такі дії, що ведуть до людських жертв, травм, хвороб, 
як з боку роботодавців так і з боку працівників може суспільство в 
особі громадських, передусім профспілкових, організацій і державних 
інституцій.

10. Використання світового досвіду організації роботи щодо 
поліпшення ум ов і підвищення безпеки праці на основі м іж 
народної співпраці.

Участь України в діяльності міжнародних органів та організацій 
вимагає від неї вивчення закордонного досвіду охорони праці. З іншо
го боку, така робота без сумніву сприяє підвищенню рівня виробничої

54



безпеки на підприємствах різних галузей економіки, зменшенню 
рівня нещасних випадків та професійних захворювань, поліпшенню 
ефективності управлінської та контрольно-наглядової діяльності в 
галузі охорони праці. Цьому питанню присвячено наступний 
параграф підручника.

З метою реалізації вищенаведених принципів, а також з метою чіт
кого визначення правовідносин між роботодавцями і працівниками 
щодо питань охорони праці, які є однією із найважливіших суспіль
них проблем, правове поле Закону України «Про охорону праці» охо
плює основні аспекти цих правовідносин, а сам закон містить 44 стат
ті, об’єднаних у 8 розділів. Основні питання, що регулюються відпо
відними статтями Закону «Про охорону праці», будуть розглянуті 
далі. Під час вивчення принципів державної політики в галузі охоро
ни праці доцільно знайти як наведені у цьому підручнику, так і з прак
тики, конкретні приклади їх реалізації.

1.3.3. Застосування міжнародних договорів та угод.
Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці

Важливими нормативними актами з питань охорони праці є міжна
родні договори та угоди, до яких приєдналась Україна. Закон «Про охо
рону праці» передбачає, якщо міжнародним договором, згода на обов’яз
ковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші 
норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону 
праці, застосовуються норми міжнародного договору.

Переважна більшість міжнародних договорів та угод, в яких бере 
участь Україна і які більшою або меншою мірою стосуються охорони 
праці, -  це наступні чотири групи документів.

1. Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці;
2. Директиви Європейського Союзу;
3. Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалеж

них Держав;
4. Двосторонні договори та угоди.
Крім вищезазначених організацій у справу охорони праці вносять 

свій внесок також Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВО О З), Міжнародна органі
зація зі стандартизації (ІСО), Міжнародна організація авіації (ІКАО) 
та ряд інших.

Значне місце серед міжнародних договорів, якими регулюються 
трудові відносини, займають конвенції Міжнародної Організації
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Праці у галузі поліпшення умов праці та рекомендації щодо їх засто
сування. До МОП зараз входить 173 країни. Структурно МОП скла
дається з Міжнародної Конференції праці, Адміністративної Ради та 
Міжнародного Бюро праці.

Міжнародна Конференція праці -  вищий орган МОП і тому вона 
зветься також Всесвітнім Парламентом праці -  проводиться щороку у 
червні за участю представників всіх країн-членів.

Міжнародне Бюро праці -  це постійний секретаріат організації, 
який розробляє Кодекси практичних заходів, здійснює моніторинг 
фінансових справ, розробляє порядок денний наступних Міжнарод
них Конференцій праці.

Адміністративна Рада включає 28 урядових представників, 14 пред
ставників роботодавців та 14 представників робітників. Адміністратив
на Рада здійснює контроль за діяльністю Міжнародного Бюро праці та 
зв’язок між ним і Міжнародною Конференцією праці.

Всі механізми прийняття рішень в М ОП пов’язані з її ун ікаль
ною структурою, яка базується на принципі ТРИ П А РТИ ЗМ У , 
тобто рівного представництва трьох сторін -  уряду, робот одав
ців і робітників. Так приймаються рішення кожної країни-члена, так 
приймаються рішення по суті роботи комітетів Конференції по Між
народним Конвенціям, Рекомендаціям тощо.

Розглянутий вище принцип державної політики нашої країни в 
галузі охорони праці, який полягає у «...координації діяльності орга
нів державної влади, установ, організацій, об’єднань громадян, що 
розв’язують проблеми охорони здоров’я, гігієни та безпеки праці, а 
також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями 
та працівниками...» базується на унікальному, майже 90-річному, сві
товому досвіді використання принципу трипартизму.

Технічне сприяння М ОП у сфері охорони праці носить різні 
форми. Деякі проекти допомогли країнам-членам під час розробки 
нових законодавств з охорони праці і при зміцненні інспекційних 
служб. В інших країнах здійснювалась підтримка при створенні 
інститутів з виробничої безпеки та гігієни праці для сприяння нау
ковим дослідженням і розробці навчальних програм. Основними 
формами діяльності М ОП є розробка стандартів, дослідження, збір 
та розповсюдження інформації, технічне сприяння. При активному 
співробітництві з країнами-членами ці заходи роблять більш успіш
ною боротьбу за досягнення соціальної справедливості та миру у 
всьому світі. За свою діяльність МОП отримала у 1969 р. Нобелів
ську Премію Миру.
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З часу свого заснування МОП ухвалила понад 180 Конвенцій, 74
з яких пов’язані з умовами праці. Вагома частина цих конвенцій стос
ується питань охорони праці. Особливе місце серед Конвенцій МОП 
займає Конвенція № 155 «Про безпеку і гігієну праці та виробничу 
санітарію», яка закладає міжнародно-правову основу національної 
політики щодо створення всебічної і послідовної системи профілак
тики нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

У М ОП діє система контролю за застосуванням в країнах-членах 
Організації конвенцій і рекомендацій. Кожна держава зобов’язана 
подавати доповіді про застосування на своїй території ратифікованих 
нею конвенцій, а також інформації про стан законодавства і практи
ки з питань, що порушуються в окремих, не ратифікованих нею кон
венціях.

Директиви, що приймаються в рамках Європейського Союзу і є 
законом для всіх його країн, відповідають конвенціям МОП. З іншого 
боку, при розробці нових конвенцій, рекомендацій та інших докумен
тів МОП враховується передовий досвід країн-членів ЄС. Все зрос
таюча важливість директив ЄС обумовлена багатьма причинами, 
серед яких найсуттєвішими є наступні чотири:

• спільні стандарти здоров’я і безпеки сприяють економічній інте
грації, оскільки продукти не можуть вільно циркулювати всередині 
Союзу, якщо ціни на аналогічні вироби різняться в різних країнах- 
членах через різні витрати, які накладає безпека та гігієна праці на 
бізнес;

• скорочення людських, соціальних та економічних витрат, пов’яза
них з нещасними випадками та професійними захворюваннями, при
веде до великої фінансової економії і викличе суттєве зростання яко
сті життя у всьому Співтоваристві;

• запровадження найбільш ефективних методів роботи повинно 
принести з собою ріст продуктивності, зменшення експлуатаційних 
(поточних) витрат і покращання трудових стосунків;

• регулювання певних ризиків (таких, як ризики, що виникають 
при великих вибухах) повинно узгоджуватися на наднаціональному 
рівні в зв’язку з масштабом ресурсних затрат і з тим, що будь-яка 
невідповідність в суті і використанні таких положень приводить до 
«викривлень» у конкуренції і впливає на ціни товарів.

Україна не являється членом ЄС, але неодноразово на найвищих 
рівнях заявляла про своє прагнення до вступу до цієї організації. 
Однією з умов прийняття нових країн до ЄС є відповідність їхнього 
законодавства законодавству ЄС, тому в нашій країні ведеться актив
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на робота по узгодженню вимог законів та інших нормативно-право
вих актів директивам ЄС.

Активна робота щодо розвитку та удосконалення правової бази 
охорони праці проводиться в країнах членах СНД. Важливу роль в цій 
роботі відіграють модельні закони, прийняті на міждержавному рівні. 
Мета цих законів сприяти зближенню національного законодавства в 
галузі охорони праці на міждержавному рівні, створення єдиної пра
вової бази, спрямованої на максимальне забезпечення соціальної 
захищеності працівників.

1.3.4. Основні положення державного соціального страхування 
від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання

Соціальне страхування являє собою систему прав і гарантій, що 
спрямовані на матеріальну підтримку громадян, насамперед працюю
чих, і членів їх сімей у разі втрати ними з незалежних від них обставин 
(захворювання, нещасний випадок, безробіття, досягнення пенсійно
го віку тощо) заробітку, а також здійснення заходів, пов’язаних з охо
роною здоров’я застрахованих осіб. Соціальне страхування є важли
вим фактором соціального захисту населення.

Згідно з ст. 5 Закону України «Про охорону праці» усі працівники 
підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню від 
нещасного випадку і професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності. Правову основу, економічний механізм та 
організаційну структуру такого страхування визначає Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від неща
сного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності».

Розробники цього Закону заклали в нього сучасну систему соціаль
ного страхування від нещасних випадків та профзахворювань, яка поля
гає не просто у збиранні внесків з підприємств і виплаті компенсацій 
тим, хто одержав травму чи захворів, а насамперед на недопущенні трав
матизму, прагненні повернути працівника «до ладу», а вже потім на 
виплаті допомоги. Ефективність такої системи доведено досвідом функ
ціонування систем соціального страхування Німеччини, Великобрита
нії, США та інших розвинених країн.

Завданнями страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі 
в підручнику буде писатись скорочено -  від «нещасного випадку») є:
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• проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення 
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання неща
сним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та 
іншим випадкам загрози здоров’ю працівників;

• відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробниц
тві від нещасних випадків або професійних захворювань;

• відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і 
членам їх сімей.

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних зах
ворювань України -  некомерційна самоврядна організація, що діє на під
ставі статуту, який затверджується її правлінням. Управління Фондом 
базується на принципі трипартизму, тобто здійснюється на паритетній 
основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застраховані гро
мадяни (в окремих випадках -  члени їх сімей), страхувальники та 
страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється 
страхування, тобто працівники.

(Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді 
соціального страхування від нещасних випадків можуть застрахуватися:

1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релі
гійних організаціях на виборних посадах;

2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
3) громадяни -  суб’єкти підприємницької діяльності.)
Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках -  застра

ховані особи.
Страховик -  Фонд соціального страхування від нещасних випад

ків на виробництві та професійних захворювань України (далі по 
тексту -  Фонд).

Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахова
ного, його здоров’я та працездатність.

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не пот
рібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в 
безособовій формі. Всі особи, які підлягають обов’язковому страхуван
ню, вважаються застрахованими незалежно від фактичного виконання 
страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків.

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або профе
сійне захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумо
влену фізичну чи психічну травму за обставин, з настанням яких вини
кає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечен
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ня та/або соціальних послуг. Перелік обставин, за яких настає страховий 
випадок державного соціального страхування громадян від нещасного 
випадку, та перелік професійних захворювань затверджується Постано
вою Кабінету Міністрів України.

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомогу, про
ведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а також страхо
вих виплат є акт розслідування нещасного випадку або акт розслідуван
ня професійного захворювання (отруєння) за встановленими формами.

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричинило 
нещасний випадок або професійне захворювання, не звільняє страхови
ка від виконання зобов’язань перед потерпілим, а такого роду нещасний 
випадок або професійне захворювання також є страховим випадком.

У разі настання страхового випадку Фонд зобов’язаний:
1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну 

працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смер
ті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні 
відповідну допомогу, пенсію чи компенсацію;

2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість 
пов’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікова
ної першої невідкладної або швидкої допомоги потерпілому;

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого;
5) забезпечити потерпілому повний обсяг медичної допомоги;
6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та 

відновлення працездатності потерпілого;
7) забезпечити домашній догляд за потерпілим, допомогу у веден

ні домашнього господарства;
8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії 

(ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (М СЕК) проводити 
навчання та перекваліфікацію потерпілого, якщо потерпілий не може 
виконувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою 
працездатністю;

9) організовувати робочі місця для інвалідів;
10) надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирі

шенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рахунок 
Фонду;

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне 
страхування;

12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському 
житті.
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Усі види соціальних послуг та виплат надаються застрахованому та 
особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, заре
єстровано підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді 
соціального страхування від нещасних випадків чи ні.

З метою профілактики нещасних випадків та професійних захво
рювань на виробництві Фонд здійснює заходи, спрямовані на запобі
гання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, 
викликаної умовами праці.

Фонд провадить збір та акумулювання страхових внесків, має 
автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.

Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:
♦ внесків роботодавців: для підприємств -  з віднесенням на валові 

витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій -  з асигну
вань, виділених на їх утримання та забезпечення;

♦ капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації 
страхувальників;

♦ прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на 
депозитних рахунках;

♦ коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства 
штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних 
у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;

♦ добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не 
суперечить законодавству.

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного 
випадку.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються у відсот
ках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, 
що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної 
плати, на інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

Розмір страхового внеску, який сплачує страхувальник до Фонду 
визначається страховим тарифом, який диференціюється по групах 
галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризи
ку виробництва, знижкою до нього (за низькі рівні травматизму, профе
сійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи надбавкою 
(за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналеж
ний стан охорони праці). Клас професійного ризику виробництва та 
розмір страхового тарифу встановлює Закон «Про страхові тарифи на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричини
ли втрату працездатності».
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1.3.5. Нормативно-правові акти 
та документи підприємств з охорони праці

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 норма
тивно-технічну базу охорони праці.

Нормативно-правовий акт -  це офіційний документ компе
тентного органу держ авної влади, яким встановлюються загаль
нообов’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 погоджен
ням 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.

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і тех
нологічні 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 май
стернях, лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудово
го і професійного навчання, облаштованих 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 тако
му ж порядку, що й до працівників підприємства.

НПАОП, що затверджуються Держгірпромнаглядом України, та 
НПАОП колишнього СРСР, що діють на території України, підлягають 
включенню до Державного реєстру нормативно-правових актів з охоро
ни праці (Реєстру НПАОП). Реєстр НПАОП -  це банк даних, який скла
дається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування

* До 20 квітня 2005 р. -  «Держнаглядохоронпраці», до 6 квітня 2011 р. -  
Держпромгірнагляд.
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відповідного інформаційного фонду цих актів. Відомості про зміни у 
Реєстрі НПАОП, про затвердження і введення нових, перегляд і зміни 
чинних НПАОП щоквартально надаються у покажчику НПАОП, який 
публікується у журналі «Охорона праці» та інших виданнях.

У Реєстрі НПАОП кожному нормативному акту присвоєно відпо
відне позначення (код) -  для можливості машинного обліку, ефектив
ного зберігання і зручності користування ним. Кодове позначення 
складається з абревіатури НПАОП і трьох груп цифр:

НПАОПХХ.Х-Х.ХХ-ХХ (далі повна назва нормативно-правовго 
акта).

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 ДК 
009-96. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). Якщо 
НПАОП поширюється на всі або декілька видів економічної діяльно
сті, у коді зазначається 00.0.

У другій групі цифр (Х.ХХ) -  перша цифра означає вид норматив
ного акта (1 -  правила, 2 -  переліки, 3 -  норми, 4 -  положення, 5 -  
інструкції, 6 -  порядки, 7 -  інші документи), дві наступні -  порядковий 
номер нормативного акта у межах цього виду в порядку реєстрації.

Останнє двозначне число (ХХ) -  рік затвердження нормативного акта.
Серед нормативно-правових актів з охорони праці важливе місце 

посідають державні стандарти України (ДСТУ) та відповідні норма
тивні акти (правила, норми, інструкції тощо) колишнього Радянсько
го Союзу, які є чинними в Україні на цей час.

Починаючи з 1972 р. в СРСР була розроблена і впроваджена в дію Система 
стандартів безпеки праці, а її стандарти складали окрему -  12-у групу Єдиної 
Державної Системи стандартів СРСР, яка мала назву «Система стандартов 
безопасности труда» (ССБТ). Відповідно до Угоди про співробітництво в галу
зі охорони праці, укладеної керівниками урядів держав СНД у грудні 1994 року, 
ця система продовжує розвиватись та удосконалюватись на міждержавному 
рівні, а її стандарти надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти за 
узгодженим переліком. Ці стандарти внесені до Реєстру НПАОП окремою гру
пою під рубрикою «Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці».

В Реєстрі НПАОП нормативи цієї групи приводяться в такому вигляді:
ГОСТ 12.Х.ХХХ-ХХ.ССБТ (далі повна назва стандарту).
В наведеному вище коді цифра 12 означає, що норматив відноситься до 

ССБТ.
Перша цифра після 12. визначає групу цього нормативу в системі. Систе

ма передбачає 10 груп нормативів -  від 0 до 9. Чинними на цей час є групи 
0-5. Групи 6-9  -  резервні.
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Стандарти групи 0 -  основоположні. Вони встановлюють організаційно- 
методичні основи ССБТ, термінологію в галузі охорони праці, класифікацію 
безпечних та шкідливих виробничих факторів, вимоги до організації трудо
вих процесів, навчання, атестації тощо.

Стандарти групи 1 регламентують загальні вимоги безпеки до окремих видів 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, гранично допустимих значень 
їх параметрів і характеристик, методів контролю та захисту працюючих.

Стандарти групи 2 встановлюють загальні вимоги безпеки до виробничо
го устаткування, до окремих його видів, до методів контролю за дотриманням 
вимог безпеки.

Стандарти групи 3 регламентують вимоги безпеки до технологічних про
цесів, робочих місць, режимів праці, систем управління тощо.

Стандарти групи 4 -  це стандарти вимог до засобів колективного та інди
відуального захисту, їх конструктивних, експлуатаційних та гігієнічних яко
стей, а також до методів їх випробування та оцінки.

Стандарти групи 5 визначають загальні вимоги безпеки до виробничих 
будівель, приміщень і споруд.

Подальші три цифри (ХХХ) визначають порядковий номер цього ГОСТ в 
групі за реєстрацією, а дві останні (ХХ) -  рік видання.

Крім НПАОП, Держаних та міждержавних стандартів для регла
ментації вимог охорони праці застосовуються також нормативно-пра
вові акти, що вводяться іншими державними органами. Такими доку
ментами є Державні санітарні норми (ДСН), Державні санітарні пра
вила і норми (ДСанПіН), Державні будівельні норми (ДБН ), Норма
тивні акти з пожежної безпеки (НАПБ) тощо.

Нормативно-правові акти з охорони праці потрібно відрізняти від 
відомчих документів, що можуть розроблятися на їх основі і затвер
джуватися міністерствами, відомствами України або асоціаціями, кор
пораціями та іншими об’єднаннями підприємств з метою конкретиза
ції вимог нормативно-правових актів залежно від специфіки галузі.

Обов’язком роботодавців є неухильне дотримання вимог норма
тивно-правових актів, що діють у сфері охорони праці. У разі немож
ливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов 
праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний 
орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до 
зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного 
строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на кон
кретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог.

Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розгля
дає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу 
запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав
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може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку 
застосування вимог нормативних актів з охорони праці.

Роботодавець зобов’язаний невідкладно повідомити зацікавлених 
працівників про рішення зазначеного органу державного нагляду за 
охороною праці.

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені 
ними органи розробляють на основі нормативно-правових актів і 
затверджують власні нормативні акти з охорони праці, що діють в 
межах цього підприємства, установи, організації. Нормативні акти 
підприємства конкретизують вимоги нормативно-правових актів і не 
можуть містити вимоги з охорони праці менші або слабші ніж ті, що 
містяться в державних нормах.

Компетенцією нормативних актів підприємства можуть бути:
• організація управління охороною праці на підприємстві;
• визначення обов’язків, прав та відповідальності служб і посадових осіб 

за дотриманням функцій щодо охорони праці;
• забезпечення перспективного і поточного планування роботи щодо 

поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, усунення при
чин травматизму професійних та виробничо обумовлених захворювань;

• організація лабораторних досліджень умов праці, атестація робочих 
місць на відповідність чинним нормативам з охорони праці;

• внесення вимог нормативно-правових актів з охорони праці до техноло
гічної і конструкторської документації, встановлення порядку проведення 
експертизи цієї документації щодо повноти викладення цих вимог;

• організація правильної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки (кра
нів, посудин, що працюють під тиском тощо);

• організація проведення інструктажів, навчання і перевірки знань працю
ючих з питань охорони праці, впровадження чіткої системи допуску до робіт 
з підвищеною небезпекою;

• встановлення правил безпечного виконання робіт і поведінки працівни
ків на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних 
майданчиках та робочих місцях;

• опрацювання, узгодження в установленому порядку та затвердження захо
дів щодо забезпечення безпеки працівників на певних роботах у разі відсутності 
в нормативно-правових актах з охорони праці конкретних вимог;

• визначення заходів щодо пожежної безпеки;
• організація забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, 

мийними та знезаражувальними засобами, а також лікувально-профілактич
ним харчуванням, молоком, газованою підсоленою водою тощо;

• організація проведення попереднього (при влаштуванні на роботу) і 
періодичних медичних оглядів працівників певних категорій;
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• встановлення порядку ознайомлення працівника, з яким укладається 
трудова угода, з умовами праці на підприємстві, можливістю шкідливого 
впливу на здоров’я, пільгами та компенсаціями за роботу в шкідливих умовах 
відповідно до чинного законодавства та колективного договору;

• визначення порядку інформування працюючих про зміни в норматив
них актах протягом дії трудового договору.

Визначений перелік не є повним, а власник може затверджувати норма
тивні акти про охорону праці, що виникають із специфіки виробництва та 
вимог чинного законодавства.

Для опрацювання, узгодження, затвердження нормативних актів 
підприємства за наказом власника створюється комісія чи робоча 
група, визначаються терміни, виконавці та керівники. Розробляється 
план опрацювання нормативного акта, який затверджується власни
ком. Проект нормативного акта підприємства про охорону праці узго
джується зі службою охорони праці цього підприємства та юрискон
сультами, з іншими зацікавленими службами, профспілками. Реєстра
ція та облік нормативних актів про охорону праці, що діють у межах 
підприємства, здійснюються у порядку, встановленому власником, 
якщо інше не передбачено законодавством.

1.3.6. Відповідальність за порушення законодавства 
про охорону праці

Закон України «Про охорону праці» передбачає, що за порушен
ня законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, 
створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державно
го нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, 
їх організацій та об’єднань винні особи притягаються до дисциплі
нарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відпові
дальності.

Дисциплінарна відповідальність полягає в тому, що на винного 
працівника накладається дисциплінарне стягнення. Ст. 147 КЗпПУ 
встановлює два види дисциплінарного стягнення: догана та звільнен
ня з роботи. Законами, уставами та положеннями про дисципліну, які 
діють в деяких галузях (транспорт, гірничодобувна промисловість 
тощо), можуть бути передбачені для окремих категорій працівників 
інші дисциплінарні стягнення.

Право накладати дисциплінарні стягнення на працівників має 
орган, який має право прийняття на роботу цього працівника, а також 
органи, вищі нього. Дисциплінарне стягнення може бути накладене за
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ініціативою органів, що здійснюють державний та громадський кон
троль за охороною праці.

Профспілковий орган, що підписав колективний договір, має 
право вимагати від власника чи уповноваженого ним органу розірван
ня трудового договору (контракту) з керівником або усунення його з 
посади, якщо він порушує законодавство про працю.

Фахівці служби охорони праці на підприємстві мають право вима
гати від посадових осіб усунення від роботи працівників, що не прой
шли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охо
рони праці, що не мають допуску до відповідних робіт або що порушу
ють нормативні акти про охорону праці.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за вия
вленням провини, але не пізніше одного місяця від дня його виявлен
ня, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи в зв’язку з тим
часовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисци
плінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців від 
дня здійснення провини. Перед тим, як накласти дисциплінарне стя
гнення, роботодавець зобов’язаний зажадати від працівника, що про
винився, 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 дисциплі
нарне стягнення. При виборі дисциплінарного стягнення враховуєть
ся ступінь тяжкості провини та заподіяна шкода, обставини, за яких 
здійснена провина, минула робота працівника. Стягнення оголошу
ється в наказі та повідомляється працівнику під розпис.

Адміністративна відповідальність настає за будь-які посяган
ня на загальні умови праці. Відповідно до ст. 41 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення порушення вимог законів та нор
мативно-правових актів з охорони праці тягне за собою адміністра
тивну відповідальність у вигляді накладання штрафу на працівників 
та, зокрема, посадових осіб підприємств, установ, організацій, а 
також громадян -  власників підприємств чи уповноважених ними 
осіб.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, що досягли 
на час здійснення адміністративного правопорушення шістнадцяти
річного віку.

Право притягати до адміністративної відповідальності працівни
ків, винних у порушенні законів та нормативно-правових актів з охо
рони праці мають органи державного нагляду за охороною праці.
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Максимальний розмір штрафу за порушення законодавства про охо
рону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів дер
жавного нагляду за охороною праці може сягати п’яти відсотків місяч
ного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка вико
ристовує 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.

М атеріальна відповідальність робітників і службовців регла
ментується КЗпПУ та іншими нормативними актами, 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),
• протиправні дії або бездіяльність працівника,
• наявність причинного зв’язку між винуватим та протиправними 

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

наявності всіх 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 
праці, ознак кримінального злочину, на нього може бути покладена 
повна матеріальна відповідальність, а за відсутності таких ознак на 
нього покладається відповідальність в межах його середнього місяч
ного заробітку.

Неповнолітні особи є повноправною стороною трудової угоди і 
повинні нести майнову відповідальність за шкоду, що заподіяна з їх 
вини, нарівні з усіма робітниками та службовцями, без притягнення 
до процесу відшкодування шкоди їх батьків (опікунів) чи осіб, що їх 
заміняють.

Ст. 130 КЗпПУ встановлює, що особа, яка заподіяла шкоду підпри
ємству під час виконання трудових обов’язків, може добровільно від
шкодувати шкоду шляхом передачі рівноцінного майна або полаго
дження пошкодженого майна при згоді на це власника.
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Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони 
праці 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 праці, 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, караєть
ся штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро
мадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмежен
ням волі на строк до п‘яти років, або позбавленням волі на строк до 
дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи зай
матися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

1.4. Га р а н т і ї  п р а в  н а  о х о р о н у  п р а ц і

1.4.1. Гарантії прав на охорону праці під час прийому працівника 
на роботу і під час роботи

Гарантії прав на охорону праці починаються вже з моменту обгово
рення та укладання трудової угоди, оскільки згідно зі ст. 5 Закону 
«Про охорону праці» умови трудового договору не можуть містити 
положень, що суперечать законам та іншим НПАОП. Під час укладан
ня трудового договору роботодавець повинен проінформувати пра
цівника під розписку про умови праці та про наявність на його робо
чому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 
усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права праців
ника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним вис
новком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт 
підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, 
допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної екс
пертизи.

Під час прийому працівника на роботу відбувається обов’язкове 
страхування його роботодавцем від нещасних випадків і професійних 
захворювань. Вище було зазначено, що для такого страхування не пот
рібно згоди або заяви працівника. У разі ушкодження здоров’я чи в
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